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Indhold
 “From my own point of view, you have 

helped me with a problem I have had for 
many years not knowing what to do with 

all of the old family photos I have and 
thinking that they will all be lost when I 

am no more. So, now I feel  satisfied that, 
with your help, I have been able to tell the 

story of my family and their memory will 
not be lost forever.” 

Bruger af arkivet



Forord

2022 blev endnu et minderigt år. Knap havde 
coronarestriktionerne sluppet sit endelig tag, før 
en europæisk krig både fyldte overskrifterne og 
hverdagen. Alligevel har det været et år, hvor vi 
har kunne glædes over rigtig meget på arkivet og 
være stolte over de ting, som er nået og de ople-
velser og den deltagelse, som vi har været med til 
at skabe for mange både unge og ældre. 

Med årets begyndelse – fik vi også en ny be-
gyndelse i form af et nyt kulturudvalg og en ny 
 kulturudvalgsformand. Jesper Elkjær blev efter 
otte år på posten afløst af Eva Kjer Hansen. Samti-
dig havde vi også fornøjelsen af at møde en række 
nye medlemmer i det nye udvalg Kultur. Det har 
været en stor glæde at mærke den fortsatte op-
bakning, der har været til arkivet og den retning, 
som vi har sat for arkivet med vores nye strate-
gi for 2023-2026, som udvalget Kultur endeligt 
vedtog ved udgangen af 2022. 

I den nye strategi er der fastlagt fire strategiske 
indsatsområder: demokratisk deltagelse, bor-
gerinformation, læringsmiljøer og fællesskaber. 
Det er en retning, som vi allerede er godt i gang 

med, hvor flere og flere mennesker engagerer sig 
i fællesskabet omkring lokalhistorien og gennem 
forskellige deltagelsesformer. Det har samtidig 
medvirket til det voksende behov for facilitering 
fra arkivet. 

Samtidig har det været et ualmindeligt travlt efter-
år på formidlingsfronten, hvor temaet: kvinde liv 
fyldte rigtig meget, men hvor der også blev af-
prøvet nye formater og samarbejder. Tilsvarende 
har Skoletjenesten Kolding haft rygende travlt og 
leveret et rekordår i 2022 og dermed opnået en 
meget bred forankring blandt kommunens skoler. 

Med årsberetningen 2022 håber vi at give et ind-
blik i nogle få udvalgte af de mangfoldige opgaver, 
som et moderne offentligt stadsarkiv varetager. 
Samtidig ser vi frem til endnu et begivenhedsrigt 
år, hvor lokalhistorien aktiverer endnu flere.

Lene Wul



Skoletjenesten
Kolding

I 2022 fik skolerne i Kolding Kommune igen mulighed 
for at variere historieundervisningen med nogle af de 
21 forskellige forløb, som Skoletjenesten Kolding til-
byder. Herudover tilbød arkivets skoletjeneste også 
et tværfagligt Skamlingsbankeevent i maj og jule-
forløb på Koldinghus og i Christiansfeld. Tilbud som 
skolerne i den grad gjorde brug af, idet 2022 var et 
rekordår for Skoletjenesten Kolding. Med knap 5000 
elever gennem 220 undervisningsforløb er der blevet 
afviklet 530 lektioner fordelt på alle skoletjenestens 
lokationer, som foruden arkivet i Skolegade også om-
fatter Christiansfeld, Skamlingsbanken, Staldgården 
og Kongernes Samling – Koldinghus. Endelig er der 
også blevet gennemført forløb i Kolding midtby og 
skolernes nærområder samt på Kolding Bibliotek. 

Undervisningsforløb
I Skoletjenesten Kolding er der fokus på at skabe varie-
ret, kreativ, kritisk og myndiggørende undervisning. Med 
 udgangspunkt i en dialogisk, involverende og elevaktive-
rende didaktik er det målet at styrke elevernes forståelse 
af samspillet mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståel-
ser og fremtidsforventninger. 

FAKTA:
Skoletjenesten Kolding tilbyder kulturhistoriske undervis-
ningsforløb på vegne af:

 → Kolding Stadsarkiv
 → Museum Kolding 
 → Kongernes Samling – Koldinghus

Skoletjenesten Koldings forløb i 2022 er fordelt på:

11 daginstitutioner for 142 børn og 30 pædagoger

192 grundskoleforløb for 4094 elever og 353 lærere

8 forløb til ungdomsuddannelserne for 
185 elever og 8 lærere

4 forløb til videregående uddannelser for 
113 studerende og 8 undervisere
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Nogle af de skoler som har brugt Skoletjenesten Kolding allermest er Lys-
højskolen, Bakkeskolen, Munkevængets skole, Brændkjærskolen og Sdr. 
Vang skole, som i gennemsnit har booket 17,6 undervisningsforløb, og 17 ud 
af alle kommunens 21 folkeskoler har i løbet af 2022 haft mindst 1 forløb 
hos Skoletjenesten  Kolding. Herudover har privatskolerne Kolding Real skole, 
Sct. Michaels skole, Kolding Friskole og Stepping Friskole også benyttet 
Skoletjenesten flere gange. Endelig har specialskoler som Marielundskolen 
og Karen Blixen Skolen benyttet Skoletjenesten Kolding i alt 8 gange i 2022. 
Skoletjenesten Kolding kan således bryste sig af, at nå meget bredt ud i hele 
Kolding Kommune.

Fyrtårnet i Skoletjenesten Kolding er heldagsforløbet ”Demokratiet er mit 
– ordet er frit”, som der fortsat er høj efterspørgsel på og i 2022 har 15 ud-
skolingsklasser i Kolding Kommune deltaget i forløbet. Samtidig er det i år 
lykkedes at få flere skoler til Christiansfeld, således at hele 12 klasser har 
deltaget i et forløb i Christiansfeld i 2022. 

Udvikling
SKAMLINGSBANKEEVENT
Den 12. maj blev der taget hul på en ny og tilbagevendende tradition på 
Skamlingsbanken, da 200 elever fra 10 5.-klasser fra Christiansfeld skole, 
Sdr. Bjert skole, Sdr. Vang skole, Munkevængets skole og Eltang skole del-
tog i årets nye Skamlingsbankeevent. Eventet er et tværfagligt samarbejde 
mellem Skoletjenesten Kolding, Kulturskolen og Naturskolen. På dagen øve-
de eleverne den danske sangskat, udforskede planteliv, natur og kulturhi-
storien, arbejdede med Cinquain digtning med afsæt i Skamlingsbankens 
lyde og skabte ny musik efter linjer i landskabet. Skamlingsbankeeventet 
er første del af udviklingsprojektet: Mindesmærker og møde steder, som 
er et samarbejde mellem Skoletjenesten Kolding og Skoletjenesten ved 
 Museerne i Fredericia. I foråret 2023 bliver projektet tilføjet anden del, når 
der offentlig gøres et lejrskolekoncept, som binder Kolding og Fredericia 
sammen i kraft af de mindesmærker og den immaterielle mindekultur de 
slesvigske krige har efter ladt sig i området. Projektet er støttet af Region 
Syddanmark og Ewii. 

 “Jeg er meget begejstret 
for skoletjenesten. Mine 

elever får nogle rigtig 
gode oplevelser.” 

Lærer i Kolding Kommune
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STJERNESTUNDER I CHRISTIANSFELD 
Skoletjenesten Kolding har i år udbudt et særligt 
juleforløb i Christiansfeld, hvor eleverne er blevet 
klogere på den helt særlige Herrnhuterstjerne, som 
i julen pryder mange danske hjem – især i det syd- 
og sønderjyske. Fem 3.-5. klasser fra henholdsvis 
Christiansfeld skole, Harte skole,  Bramdrup skole, 
Sdr. Vang skole og Marielundsskolen tog turen til 
Søstrehusets udstilling med den berømte 25-tak-
kede stjerne. Her hørte de historien om Herrn-
huterstjernen og om stjernen som symbol. Der 
blev også plads til, at eleverne kunne være krea-
tive og lave stjerner i mange forskellige former og 
afskygninger. Stjernerne blev hængt på juletræet 
i Søstrehuset eller eleverne kunne tage dem med 
sig hjem. En ny juletradition er skabt, for undervis-
ningsforløbet vender tilbage i 2023. 

Kompetenceudvikling 
Foruden de almindelige undervisningsforløb tilbyder Skoletjenesten 
Kolding også kompetenceudviklingsforløb og faglig sparring til hi-
storielærere i grundskolen. Den faglige sparring tager afsæt i det 
historielærernetværk, som blev oprettet i 2021 og som fortsat drif-
tes af Skoletjenesten Kolding. I 2022 er der afholdt tre møder (og 
et møde måtte aflyses pga. sygdom), heraf har to været afholdt på 
Stadsarkivet og et på en lokal skole. 30 lærere deltager nu i historie-
lærernetværket og repræsenterer 15 af kommunens folkeskoler og 
1 specialskole. 

I det nye skoleår i 2022 har Skoletjenesten Kolding i samarbejde 
med SKIK endnu engang udbudt et kursus i undersøgende under-
visning i kulturfagene. Der var 10 lærere tilmeldt og 8 gennemførte. 
Kurset blev afholdt over to gange og var gratis for skolerne. 

A. P. Møller projektet: Arkivet i den åbne skole – mødet med  historien 
er blevet afviklet planmæssigt med enkelte justeringer. Kompetence-
udviklingsforløbet for indskolingen i Kolding Kommune er af hensyn 
til anden projektpartner blevet rykket til foråret 2023. I januar 2023 
starter forløbet derfor op for 10 indskolingslærere fra Sdr. Vang  skole, 
Bakkeskolen, Lyshøjskolen og Ødis skole. 

Skoletjenesten Kolding, repræsenteret ved Lene Wul og Kamma 
 Poulsen-Hansen, blev i 2022 inviteret til Skoletjenesten – Videncenter 
for eksterne læringsmiljøer’s Masterclass i demokratisk pædagogik. 
Et forløb, hvor der blev taget afsæt i både egne og andres praktiske 
cases og erfaringer, og med indspark fra Arbejdermuseets skole-
tjenestes mangeårige erfaring med dette felt.  Refleksionerne fra Ma-
sterclassen har skærpet arkivets demokratiske pædagogik.

Endelig sidder en af Skoletjenesten Koldings medarbejdere; Dennis 
Hornhave Jacobsen fortsat i fagudvalget på Lyshøjskolen, hvor han 
giver sparring til fagudvalget. Ligesom Dennis også har deltaget i 
Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe for historie på vegne 
af foreningen Falihos.

10  



Den nationale skoletjeneste
Skoletjenesten – Videncenter for eksterne læringsmiljøer har til 
opgave at kvalificere og udbrede brugen af eksterne lærings-
miljøer i hele Danmark, og i 2021 indgik Kolding  Stadsarkiv 
på vegne af Kolding Kommune et 3-årigt partnerskab med 
den nationale skoletjeneste. I den forbindelse blev Kamma 
 Poulsen-Hansen fra Skoletjenesten Kolding regional koordi-
nator for Region Syddanmark ved siden af hendes ansættelse 
i Skoletjenesten Kolding. Med koordinatorrollen fik hun til op-
gave at styrke koordineringen og erfaringsudvekslingen mellem 
åben-skole-aktører og skoleforvaltningen i Kolding Kommune. 
Som en følge heraf blev der etableret et åben-skole-aktør-net-
værk (ÅSA-netværk), der mødes hver anden måned. Her arbej-
des der løbende med vidensdeling, erfaringsudveksling og at 
øge kendskabet til hinanden, de forskellige projekter, og på den 
måde også finde samarbejdspartnere og sparringspartnere i 
hinanden.

Der deltager ca. 14 åben-skole-aktører, og ÅSA-netværket har 
resulteret i flere tværinstitutionelle samarbejder, hvor flere aktø-
rer er gået sammen om at tilbyde tværfaglige forløb til skolerne 
i kommunen. 

Åben Skolefestival 
Dialogen mellem ÅSA-netværket og Kolding Kommunes PLC-net-
værk er samtidig blevet styrket gennem to årlige møder, og har 
ført til afvikling af den første fælles læringsfestival, som blev af-
holdt hos Redux i Bronzehallen den 8. juni 2022. Her deltog 14 
forskellige eksterne læringsmiljøer. På Åben Skole festivalen in-
viterede netværket kommunens lærere til en spændende dag, 
hvor det store udbud af åben skole-tilbud og –aktører i Kolding 
Kommune blev præsenteret. Festivalen vender tilbage den 7. juni 
2023. 
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Mødet med 
borgerne

Historisk værksted på Stadsarkivet var velbesøgt 
i 2022 med knap 500 brugere og gæster, og her-
med tilbage til niveauet i 2019. Antallet af skriftlige 
og tele foniske henvendelser fra private borgere var 
dog fortsat på højde med tallene fra corona-nedluk-
ningen og derfor væsentlig højere end 2019. I 2022 
blev det besluttet, at det historiske værksted på bib-
lioteket overgik til et ubemandet tilbud samtidig med, 
at der gradvis er blevet arbejdet på at transformere 
stedet til et læringsrum og et demokratisk værksted. 
Grundlæggende bliver arkivets ressourcer i voksen-
de grad afsat til at facilitere forskellige typer af bruge-
res aktive deltagelse, hvilket der kan læses mere om i 
afsnittet om ’social bæredygtighed’ og ’frivillighed og 
deltagelse’. 

FAKTA:
471 besøgende på historisk værksted på arkivet 

942 besøgende til arrangementer 

603 skriftlige henvendelser fra private borgere

194 telefoniske henvendelser fra private borgere

Lørdagsåbninger
Siden 2018 har Kolding Stadsarkiv holdt lørdagsåbent 
den første lørdag i måneden mellem kl. 11 og 15. Dette gør 
det muligt for borgere, der har job eller andre forpligtelser 
i hverdagene at snuse til arkivet. 

Arkiverne er en vigtig grundsten i demokratiet og ad-
gangen til arkivalier for private borgere er en del af dette. 
Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at arkiverne sørger 
for at være tilgængelige for borgerne. Muligheden for at 
besøge arkivet på en lørdag er i voksende grad blevet 
benyttet de seneste år, hvor de besøgende kommer med 
meget forskellige behov og spørgsmål. 

En helt særlig aflevering
Stadsarkivet har modtaget omkring 120  afleveringer 
i 2022, og selv om der har været flere bemærkel-
sesværdige vakte det dog en særlig glæde, da Vejen 
 Lokalhistorisk Arkiv overdrog tre arkivæsker, som viste 
sig at være dele af Helen Clay Pedersens arkiv, heri-
blandt en betydelig bunke hidtil ukendte breve og fotos. 
Den engelskfødte Helen Clay Pedersen var formand for 
Dansk Kvindesamfunds Koldingkreds i 35 år og driv-
kraften for opførelsen af Kvindernes Bygning i Kolding, 
som netop blev markeret i 2022 i anledning af 100-året 
for opførelsen. Desværre modtog arkivet først afleverin-
gen efter fejringen, men det vigtigste er selvfølgelig, at 
samlingen har fundet vej til arkivet. 
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Næste stop: Strandhuse
Fredag den 2. september – som opstart til Kultur-
natten - præsenterede Stadsarkivet i samarbejde 
med en række frivillige ildsjæle resultaterne af flere 
års arbejde. Bogen: ”Næste stop: Strandhuse – 100 
år med bybusser i Kolding” fortæller blandt andet 
historien om den første bybus i Kolding, som kør-
te til Strandhuse Badehotel. 100-års jubilæet blev 
markeret med en festlig reception i Nicolai Scene, 
der foruden bogpræsentationen også bød på taler 
fra udvalgsformændene; Eva Kjer Hansen (Kultur) 
og Jakob Ville (Plan og Teknik), fotoudstilling i Nico-
lai-gården samt muligheden for at opleve en ægte 
DSB-bus fra 1966, som tidligere har kørt i området. 
Bussen var venligst udlånt fra Jernbanemuseet i 
Odense. Der var knap 100 deltagere til receptionen 
– og flere hundrede igennem bussen – både store og 
små. Bogen blev efterfølgende sat til salg hos byens 
boghandlere, LIVA, Kolding Stadsarkiv og Bushisto-
risk Selskab. 
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Kvindeliv
Efteråret 2022 var i det hele taget en ekstraordinær 
travl periode på formidlingsfronten. I forbindelse med 
Trekantområdets Festuge blev den første sangvandring 
i Kolding afholdt og den tiltrak næsten 60 deltagere. 
Sangvandringen var et led i syv sangvandringer, der 
blev afholdt og arrangeret af Sofie From fra Haderslev. 
I  Kolding blev de udvalgte højskolesange kombineret 
med en række fortællinger over ’Kvindeliv’ i Kolding, som 
fortællere fra Kolding Stadsarkiv stod for. Vandringen 
tog sin begyndelse i Nicolai komplekset, hvor  Theodora 
Deissner var provinsens første kvindelige overlærer 
(skoleinspektør) i den daværende forskole (i dag Nicolai 
Biograf og Madbar) og sluttede i Legeparken ved Anne 
Marie Carl Nielsens statue ”Uffe hin Spage”. Med den al-
ternative byvandring tog Stadsarkivet hul på et efterår, 
som var fyldt med ’kvindeliv’ og de lokalhistoriske kvin-
ders betydning gennem tiden.
 
 
Om aftenen den 6. oktober vendte et bysbarn således til-
bage til Kolding. Professor emerita, dr.phil. Birgitte Possing 
åbnede en tredagsfestival med foredraget: ”Argumenter 
imod kvinder”. Anledningen var 100-året for indvielsen af 
Kvindernes Bygning i Slotsgade 1 i Kolding. Den første af 
sin slags i hele landet. Først 14 år senere lykkedes det at 
rejse en tilsvarende i København. Alligevel er bygningen 
og historien om den blevet glemt af de fleste og skrevet 
ud af historien – både lokalt og nationalt. Det satte Kol-
ding Stadsarkiv sig for at råde bod på, og derfor var arki-
vet gået sammen med en række andre kulturaktører for 
at markere jubilæet med en festival, der bandt fortid og 
nutid sammen. Festivalen bød over tre dage på historiske 
foredrag, udstillinger, officiel fejring med taler, interviews 
og nordisk folkemusik, dokumentarfilm om fire banebry-
dende kvindelige fotografer, artisttalk og samtalesalon.  
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Endelig udkom årets Koldingbog fredag den 18. 
november med temaet ’Kvindeliv’ til et stopfyldt 
arrangement på Kolding Bibliotek, hvor godt 180 
fremmødte hyldede årets forfattere. Der blev holdt 
taler – bl.a. af formanden for Kultur; Eva Kjer Hansen, 
og der var musikalsk fornyelse i form af Sylfide, som 
både blandede musikalske genrer samt fortid og 
nutid. Koldingbogen 2022 består af 12 artikler, der 
på forskellig vis belyser kvindeliv. Vi møder stærke 

Ny hjemmeside
Efteråret kulminerede med, at arkivets nye hjemme-
side endelig gik i luften. Det er næsten 10 år siden, 
at arkivet sidst fik opdateret sin hjemmeside. Her-
med blev udrulningen af Stadsarkivets nye visuelle 
identitet fuldendt og formidlingen af arkivets digita-
le tilbud styrket og forbedret. Det er nu bl.a. muligt 
at søge i næsten 14.000 frie fotos, som alle frit kan 

kvinder, som både kan og vil tage magten, kvinder 
som bringer deres kompetencer i spil på et skiften-
de arbejdsmarked, men også kvinder som har fa-
milien som det centrale omdrejningspunkt. Alle er 
de med til at øge vores forståelse af kvindeliv før og 
nu. Som et nyt indslag i Koldingbogen er der blevet 
indgået et samarbejde med JydskeVestkysten om 
at genintroducere ”Kort fortalt – Koldingbegivenhe-
der 2022” i en ny og moderne version. 

downloades og anvendes. Ligesom der løbende kom-
mer flere til. På siden kan man også dykke ned i de 
forskellige temasider eller blive vejledt og informeret 
om de mange måder, som man kan bruge arkivet på. 
Hjemme siden er udviklet i samarbejde med design-
bureauet Walk Agency. 

www.koldingstadsarkiv.dk
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Social 
bæredygtighed

Kolding Stadsarkiv har en lang tradition for at være 
en rummelig arbejdsplads og den sociale bæredyg-
tighedsprofil er blevet skærpet i de senere år, hvor der 
også er blevet formaliseret et fast samarbejde med 
Jobcenter Kolding. Som virksomhedscenter stiller 
Stadsarkivet løbende fem praktikker til rådighed for 
borgere, som har været ramt af sygdom eller på an-
den vis er på kanten af arbejdsmarkedet. Hos os får de 
mulighed for at træne og afprøve nye  kompetencer 
og tilegne sig fornyet selvtillid og empowerment. I 
praksis er der skabt en ramme omkring et roligt og 
stabilt arbejdsmiljø, hvor praktikanterne kan udvikle 
sig – både arbejdsmæssigt, men også menneskeligt, 
og hvor de altid har mulighed for at hente støtte hos 

den mentor, som arkivet stiller til  rådighed. Samti-
dig har de skiftende praktikanter bidraget til, at der i 
dag er digitaliseret mere end 10.000 fotos gennem 
deres arbejde. Foruden de skiftende praktikker er 
fem af arkivets 17 medarbejdere ansat på forskellige 
flex ordninger, og alene i 2022 blev der ansat to nye 
på mini-flexordning.  

På samme vis er hele vores skoletjeneste og må-
den den drives på en løbende bestræbelse på at bi-
drage til bedre læringsmiljøer for børn og unge, så 
de – uanset køn – får mulighed for at tilegne sig de 
uddannelser af høj kvalitet, som de ønsker sig (Ver-
densmål 4). Ligesom der gennem vores arbejde med 
at skrive kvinderne ind i historien i en række sam-
menhænge – og helt konkret bl.a. i form af vores 
løbende arbejde på både KoldingWiki og Wikipedia, 
også bidrager til opfyldelsen af verdensmål 5: Lige-
stilling mellem kønnene. Kvindelige rollemodeller i 
 historien er vigtige at kunne spejle sig i og afgørende 
for, hvordan vi opfatter vores fremtidige muligheder, 
men de er også medvirkende til at nuancere synet 
på de drivende samfundskræfter, samt hvordan de 
er skabt og af hvem. Den omfattende formidling om-
kring temaet: Kvindeliv i anden halvdel af 2022 skal 
således også ses i dette lys. 
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Frivillighed og 
deltagelse

Det er ikke tilfældigt, at frivillige spiller så stor en rolle 
på arkivet. Der er både en lang tradition for at have fri-
villige på arkivet, men der er også i de senere år blevet 
arbejdet med forskellige frivilligeformer. Derfor taler vi 
i dag om forskellige typer af frivillighed på arkivet:

→ Frivillige som er løst tilknyttet til delopgaver/projek-
ter alt efter tid og lyst: 3 personer

→ Frivillige som løser en konkret og fastsat opgave, 
som er defineret af arkivet: 12 personer

→ Frivillige som bidrager med viden, registrering og 
digitalisering af egen aflevering og samling, men faci-
literet af arkivet: 3 personer

→ Frivillige som deltager omkring et interessefelt i 
fælleskab med flere frivillige og som faciliteres af ar-
kivet, og hvor outputtet ofte har forskningsmæssig 
perspektiver: 18 personer

Det samlede antal af frivillige er således vokset 
betydeligt de seneste år til 36 i 2022, og Stads-
arkivet bruger derfor også øgede ressourcer på 
at facilitere denne form for borgerdeltagelse. I 
2023 starter et nyt projekt desuden op i forbin-
delsen med afleveringen af KFUM-atletiks arkiv, 
hvor en række tidligere klubmedlemmer er gået 
sammen om at ordne og registrere den omfat-
tende samling.  

Geografisk Haves Venner 
Siden 2018 har Kolding Stadsarkiv samarbejdet 
med medlemmer af Geografisk Haves Venner 
om registreringen af Aksel Olsens omfatten-
de arkiv. Aksel Olsen var planteskoleejer, plan-
tepionér og grundlagde Geografisk Have. Hver 
onsdag i vinterhalvåret møder 12 frivillige ind 
på arkivet for at arbejde med forskellige regi-
strerings- og scanningsopgaver. I 2022 blev 4. 
sæson startet. Tidligere har gruppen  registreret 
alle godt 12.100 breve i samlingen, og nu er de 
i gang med Aksel Olsens omfattende kartotek 
over planter og hans billedsamling. Samarbejdet 
har resulteret i både undervisningsforløb til vi-
deregående uddannelser og formidlingsprojek-
ter – herunder udstillingen ”Forgreninger”, der 
kunne ses i  Nicolai-gården i foråret og somme-
ren 2022. 

Udstillingen var et samarbejde mellem forskere 
ved  Designskolen Kolding og KEA samt   Kolding 
 Stadsarkiv, Nicolai Kultur og Geografisk Haves 
Venner.  

24  



Transkribus projektet
I september 2022 startede Kolding Stadsarkiv i 
samarbejde med Vamdrup Lokalhistorisk Arkiv 
et nyt projekt op. I løbet af efteråret blev der af-
holdt fire Transkribus-workshop, hvor Vamdrup 
Lokalhistorisk Arkiv blev oplært i brugen af pro-
grammet Transkribus. Transkribus er et program, 
der ved hjælp af kunstig intelligens kan oversætte 
gamle krøllede skrifttyper (fx gotisk håndskrift) 
til computertekst. Programmet mangler dog sta-
dig at lære en del, og derfor var Vamdrup Lokalhi-
storiske Arkiv en oplagt samarbejdspartner til at 
hjælpe med dette. Arkivet har nemlig i flere år selv 
transskriberet sognerådsprotokoller fra Vamdrup. 
Samarbejdet har foreløbigt resulteret i cirka 400 
transskriberede sider, der er klar til at forbedre 
Transkribus’ skriftlæsning. 
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Det kommunale 
arkiv

Kolding Stadsarkiv er offentligt og kommunalt arkiv. 
Det betyder, at arkivet med henvisning til Arkivlovens 
§7 er ansvarlig for alle Kolding kommunes arkivalier 
og løbende rådgiver omkring god journalisering og 
dokumentation i hele kommunen i dag. Dette myndig-
hedsarbejde er fortrinsvist rettet mod kommunens 
forvaltninger og kommunale institutioner, men det 
er samtidig et arbejde, der sikrer muligheden for en 
demokratisk transparens for den almindelige borger. 
Det kommunale arkivarbejde er samlet i afdelingen: 
”Dataservice – dokumentation og dataformidling”.  

Magasinerne
På Kolding Stadsarkiv er samlingerne  opbevaret 
tre steder. En nærsamling på selve arkivet, et 
nærarkiv på Nytorv og et fjernarkiv i fællesma-
gasinerne ved Konserveringscenteret i  Vejle. I 
løbet af 2022 er der blevet brugt en del tid på 
 oprydning og rengøring af magasinerne på  Nytorv. 
De sidste store afleveringer fra årets løb er pak-
ket om og registreret, der er indkøbt og  opstillet 
en kummefryser til opbevaring af acetatnegati-
ver, der er ramt af eddikesyreangreb,  ligesom der 
er etableret en bedre wayfinding, der gør frem-
finding af sager mere effektiv og  overskuelig. Der 
er også blevet tid til at forskønne en del af maga-
sin-området, idet en række tidligere udstillings-
plancher er sat op på væggene i magasinet. 

FAKTA:

→ Henvendelser fra forvaltningerne: 115 

→ Indsigtssager: 14

→ Folkeregisterforespørgsler fra advokater og myn-
digheder: 33
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Forespørgsler
Der er fortsat – også i 2022 – et højt niveau på ca. 165 
 kommunale forespørgsler, og selv om antallet af interne henven-
delser fra forvaltningerne er faldet en lille smule, så er  antallet 
af  indsigtssager til gengæld vokset. Sidstnævnte er ofte me-
get arbejds- og  ressourcekrævende. Langt størstedelen af 
 henvendelserne fra kommunens forvaltningsområder kommer 
fra  Socialforvaltningen. Derudover bidrog Stadsarkivet med rele-
vant materiale og vejledning til den kulturhistoriske  stedsanalyse 
– DIVE-analyse ved Kolding inderhavn og tilgrænsende områ-
der, som By- og Udviklingsforvaltningen satte SUBSTRATA til at 
udarbejde i foråret 2022.

Konsekvenserne af arkivlovsrevisionen i 2020 er fortsat et emne, 
der har bevågenhed og mangler afklaring på visse områder. Lov-
givningen er kompliceret og det har været vanskeligt for arkiverne 
at få en ensartet rådgivning fra nationalt hold. I 2022 har en lille 
gruppe i Kolding Kommune - med Kolding Stadsarkiv som tov-
holder - arbejdet med en procedure for indsigtssager. Derudover 
har Datatilsynet udført tilsyn med flere af landets stadsarkiver i 
2022, som har resulteret i kritik. Kolding Stadsarkiv har ikke været 
underlagt tilsyn.   

Digitale afleveringer
2022 har været præget af afleveringsforberedende arbejde på 
kommende arkiveringer og opfølgning på testforløb af allere-
de afleverede data fra IT-systemer. 2022 har også været et år, 
hvor arbejdet med systemleverandørerne har fyldt meget. Slet-
ning af data efter endt arkivering er også blevet et fokuspunkt. 
Kolding Stadsarkiv har således været en aktiv sparringspartner 
til system ejerne, og i 2022 er der blevet slettet data efter arkive-
ring af journal systemet KMD Sag. I alt fem arkiveringsversioner er 
godkendt i år, og samme antal er i et testforløb hos vores samar-
bejdspartner KOMDA i Aalborg.

FAKTA:

Arkiveringsversioner der er blevet godkendt i 2022:

→ Novax Sundhed arkiveringen 
→ Hjemtagning af data fra KK MUS 
→ KMD Care
→ KMD Institution
→ KMD ØS

Følgende systemer er afleveret til test eller er i pro-
ces i 2022:

→ Kingo PPR
→ Kingo CSV
→ Sofus – Dagbogsprogrammet
→ Borgmesterarkiver
→ Acadre

Følgende systemer er begyndt på en afleverings-
forberedende fase i 2022:

→ KMD Nexus
→ SafetyNet
→ NemBørn
→ DUBU
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En vigtig kommunal aflevering 
I november 2022 afsluttede Sundhedsplejen i 
 Kolding sin aflevering af sundhedsmapper fra kom-
munens folkeskoler, herunder også de private skoler. 
Afleveringen har fundet sted løbende siden 2020, 
men i 2022 kom de sidste sundhedsmapper i hus. 
Sundhedsplejen modtog materialet fra de enkelte 
skoler, som de sorterede og placerede i flyttekas-
ser. Arkivets opgave var efterfølgende at afhente, 
ompakke og registrere sundhedsmapperne. Den 
 omfattende samling af sundhedsdata, der fylder 255 
 arkivæsker, er registreret på Koldingbasen.

ACADRE
Stadsarkivet har siden 2018 været systemejer af 
det tværgående ESDH-system Acadre. Det er kom-
munens største tværgående journaliseringssystem, 
som alle i kommunen bruger i varierende grad. Der 
er tilknyttet ca. 2300 brugere af systemet, som både 
findes som en applikation (Acadre CM) og som et 
webbaseret program (Acadre Web). I efteråret 2022 
startede udfasningen af Acadre CM (applikationen) 
med henblik på, at alle brugere fremadrettet skal 
anvende det webbaserede program. Der har derfor 
løbende været udbudt og afholdt flere kurser hver 
måned til alle kommunens medarbejdere. Samlet set 
har 332 medarbejdere enkeltvis deltaget i et kursus. 
Derudover har der været tilbudt særlig tilrettelagte 
undervisningsforløb til flere afdelinger i forbindelse 
med overgang fra Acadre CM til Acadre Web. I efter-
året 2022 blev Acadre desuden opgraderet til version 

22, hvor der er kommet mange nye fuktioner med i 
webversionen. Det er medvirkende til, at overgangen 
fra Acadre CM til Acadre Web er blevet nemmere og 
dermed mere motiverende for brugerne. Sidst men 
ikke mindst lykkedes det omsider at få afsluttet den 
endelige konvertering af TrekantBrands SPSYS-data 
til Acadre i sommeren 2022. 

Det overordnede ESDH-arbejde i Kolding Kommune 
koordineres af Kolding Stadsarkiv, hvor der i 2022 
blev ansat en ny ESDH-medarbejder. I efteråret blev 
stillingen konverteret, så der fra 1. februar 2023 an-
sættes en ESDH-koordinator, så der fremadrettet 
er to ESDH-koordinatorer i afdelingen: Dataservice 
–  dokumentation og dataformidling. I den forbin-
delse er arbejdet med de vigtigste elementer fra 
ESDH-strategi 1.0 genoptaget og navnet på ESDH- 
strategien ændret til Guide til god journaliserings-
praksis. 

Stadsarkivet har ansvaret for at koordinere og faci-
litere kommunens ESDH-netværk, som består af 11 
sag- og dokumentbærende systemer. Dette arbejde 
er genoptaget i efteråret 2022 i forbindelse med op-
start af Guide til god journaliseringspraksis

Fællesmagasinet i Konserveringscenter Vejle. 
Fotograf:  Kenneth Stjernegaard.

 “Når jeg har spørgsmål/
udfordringer med Acadre, 
så bliver jeg altid mødt 
af søde og hjælpsomme 
kolleger.” 
Acadre-bruger
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Arrangementer
→ 12. maj: Skoletjenesten Koldings Skamlingsbankeevent
→ 21. maj: Udstillingen: ”Forgreninger” i samarbejde med 
Designskolen Kolding, KEA og Nicolai Kultur
→ 27. maj: Remake og Repair festival. Fotoplancher over 
temaet: Skrammellegeplads
→ 8. juni: Læringsfestival – åben skole i samarbejde med 
ÅSA-netværket
→ 10. august: Evalueringsseminar: Arkivet i den åbne skole 
– mødet med historien, afholdt på Københavns Stadsarkiv
→ 31. august: Sangvandring: Kvindeliv i samarbejde med 
Sofie From
→ 2. september: Kulturnatten: Næste stop Strandhuse – 
bogudgivelse og udstilling
→ 6. oktober: Foredrag: Birgitte Possing, ”Argumenter mod 
kvinder”, Nicolai Scene
→ 7. oktober: En bygning rejses, officiel fejring af 100-året 
for Kvindernes Bygning, Kolding Bibliotek
→ 18. november: Præsentation af Koldingbogen 2022: 
Kvindeliv, Kolding Bibliotek

Foredrag, byvandringer og oplæg
→ 2. marts: Oplæg til Faglig Dag ”Udfordringer og 
dilemmaer som Skoletjeneste”, Skoletjenesten - 
Videncenter for eksterne læringsmiljøer 

→ 4. marts: Vært og oplæg om, hvordan vi bruger 
Koldinghus som genstand i undersøgende 
undervisningsforløb, Formidlerforum Syddanmark 
→ 10. marts: Foredrag: ”Minde- og mødesteder – for børn 
og unge”, Rotary Christiansfeld, Grænsekroen
→ 29. marts: Oplæg til årsmøde for Organisationen Danske 
Arkiver, ”Arkivet i den åbne skole”
→ 30. marts: Oplæg for Udvalget Bæredygtig Vækst: 
”Kulturhistoriske akser – centre og orienteringer”, Godset
→ 30. marts: Vært for netværksmøde for kommunale 
konsulenter i regi af Skoletjenesten – Videncenter 
for eksterne læringsmiljøer, og oplæg om de greb 
Skoletjenesten Kolding bruger.
→ 9. juni: Kvartervandringer i Brændkjær, en 
kvartervandring for børn og en kvartervandring for voksne
→ 15. juni: Oplæg til Nordisk arkivformidling og pædagogik, 
”Arkivet i den åbne skole”
→ 15. juni: Oplæg for Kolding Å-laug, ”Kolding Å – grænse, 
overgang og krydsninger”, Blue Kolding
→ 7. september: Sogneeftermiddag, ”Nr Bjert før og nu”, Nr. 
Bjert kirke
→ 9. oktober: Oplæg om Kolding Stadsarkiv ved 
Seniorfestival, Kolding Bibliotek
→ 27. oktober: Vært for temadag om didaktisk design i 
eksterne læringsmiljøer, afholdt på Nicolai Scene, herunder 
oplæg om fagligheders betydning i skoletjenester. 
→ 1. november: Oplæg om Kolding Stadsarkiv for 
Christiansfeld Inner Wheel klub, Grænsekroen
→ 17. november: Oplæg til faglig dag i Skoletjenesten 
Videncenter for eksterne læringsmiljøer om fagligheder og 
deres betydning for undervisning i eksterne læringsmiljøer. 
→ 22. november: Jury ved ”Vores historie”, SDU, Kolding
→ 22. november: Foredrag: ”Hvor er kvinderne i 
lokalhistorien?”, Lokalhistorisk forening Kolding, KUC
→ 30. november: Oplæg: ”Rummet som pædagogisk 
medspiller”, Skoletjenesten Videncenter for eksterne 
læringsmiljøer på DAC 

→ 5. december: Oplæg og vedtagelse af ny strategi: 2023-
2026 for udvalget Kultur, By- og Udviklingsforvaltningen
→ 12. december: Oplæg for kulturfagsteamet på 
 Kongsbjergskolen – inspiration til en mere undersøgende 
tilgang til fagene

Workshop
→ 5. april: Bybusworkshop, Sognestuen, Stadsarkivet 
→ 20. april: Bybusworkshop, Sognestuen, Stadsarkivet
→ 5. september: Arkibas-registering, kursus for Vester 
 Nebel arkiv
→ 19. september: Transkribus workshop for Vamdrup 
lokalarkiv, Kolding Stadsarkiv
→ 3. oktober: Historisk Atlas workshop for lokalarkiverne i 
Kolding Kommune, Kolding Stadsarkiv
→ 24. oktober: Transkribus workshop for Vamdrup 
lokal arkiv i Vamdrup
→ 21. november: Transkribus workshop for Vamdrup 
lokalarkiv i Vamdrup
→ 12. december: Transkribus workshop for Vamdrup 
lokalarkiv i Vamdrup
→ Hele året: 24 grundlæggende Acadre-kurser

Specialbesøg på arkivet
→ 9. februar: Besøg af bestyrelsen ved Vester Nebel 
lokalhistoriske arkiv
→ 5. maj: Besøg fra kulturafdelingen ved Esbjerg Kommune
→ 12. juni: Besøg af Helene Olsens efterkommere
→ 1. november: Besøg af Flora-klubben

Året der gik
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www.koldingstadsarkiv.dk


