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Vores 
grundfortælling

→ Vi er her for at indsamle, bevare, dele og 
begejstres for historien.

→ For at fortælle om menneskers udfoldelse og 
udvikling af det lokale samfund og demokrati. 

→ For at gøre historien til vores ramme for 
fællesskab og fælles forståelse.





Vi er alle en del af historien. Børn, unge, voksne og 
ældre – og vi er alle både historieskabt og historie-
skabende. Derfor har vi alle en plads i historien. 
Det er imidlertid ikke alles historie, der bliver beva-
ret lige meget af. Det er derfor vores ansvar som 
 offentlig arkiv at sikre, at vores historie ikke bliver 
glemt, og at vores nutid og eftertid får mulighed 
for både at se og forstå, hvad de er en del af.

Derfor arbejder Kolding Stadsarkiv med lokal-
historien på en måde, der gør historien relevant 
og aktuel for mange mennesker og understøtter 
 muligheden for, at der gennem historiske fælles-
skaber skabes sammenhængskraft og identitet. 

Kolding Stadsarkiv arbejder målrettet på at ud-
brede forståelsen af, at vi alle er en del af historien 
og har mulighed for aktivt at deltage i den.

Alle har en 
plads i 
historien





Mission

Siden 1889 har vi i Danmark haft en Arkivlov, der sikrer, 
at den vigtigste information i det offentlige bevares. I 
Kolding Kommune er det Kolding Stadsarkiv, der har 
ansvaret for at varetage Arkivloven, og det har vi gjort 
i 35 år og hermed medvirket til at sikre transparens og 
demokratisk adgang til offentlige beslutninger. Det er 
således en vigtig rolle og et stort ansvar, som arkivet 
varetager for at sikre borgerne adgang til egne oplys-
ninger og de beslutninger, som er truffet lokalpolitisk. 
Derfor arbejder arkivet løbende med at sikre og un-
derstøtte, at den information, der skabes i kommunen 
både kan genfindes og er velbeskrevet. 



Arkivloven sikrer imidlertid ikke på samme vis det pri-
vate område. Det vil sige materialer fra privatpersoner, 
foreninger og virksomheder. De er også vigtige bidrag 
til, at vi kan forstå og forklare vores egen fortid i lo-
kalområdet. Derfor er det afgørende, at vi alle tager et 
fælles ansvar for at sikre vores fælles historie, og på 
Kolding Stadsarkiv står vi klar til at understøtte og ud-
vikle dét arbejde. 



Vi bruger vore samlinger aktivt i skabelsen af delta-
gende fællesskaber, hvor vidensdeling går begge veje. 
Det vil sige, at arkivets medarbejdere lærer af og sam-
men med brugerne – og vice versa. Vi insisterer nemlig 
på, at viden skal være demokratisk – både adgangen 
til den, men også brugen og formidlingen af den. Det 
vil sige, at vi ikke har monopol på Historien, men giver i 
stedet plads til mange historier. På Kolding Stadsarkiv 
fokuserer vi derfor vores arbejde mod at udvikle, kvali-
tetssikre, understøtte og facilitere, så historien skaber 
størst værdi for så mange mennesker som muligt.



Arkivets ambition er således at være en lokal kultur-
institution med nationalt og internationalt udsyn og 
rækkevidde, og som løbende arbejder med at under-
støtte den lokale sammenhængskraft og medvirker 
til at sætte en dagsorden både lokalt, nationalt og in-
ternationalt. Vi åbner historien, inddrager borgerne og 
bruger aktivt vores fælles fortid – for at gøre en for-
skel. 



“Fantastisk samarbejde med arkivet 
- både i større og mindre projekter. 

Ambitiøse medarbejdere!”
Medarbejder i Kolding Kommune





Strategiske 
indsatsområder

Med afsæt i arkivets grundfortælling og mission 
præsenteres Kolding Stadsarkivs strategi 2023-
2026. I strategien arbejder arkivet med fire stra-
tegiske indsatsområder, der gensidigt understøt-
ter og supplerer hinanden, og som samtidig taler 
ind i ’borgerens centrum’. Det vil sige, at vi tager 
afsæt i, at vores handlinger skal give mening og 
skabe værdi for borgeren. 

Dele af strategien vil kunne gennemføres inden 
for de eksisterende rammer, men andre vil være 
betinget af partnerskaber, fundraising eller tilfør-
sel af øgede driftsmidler. 



De strategiske indsatsområder:

→ Demokratisk deltagelse

→ Borgerinformation

→ Læringsmiljøer

→ Fællesskaber



I disse år er der blandt kunst- og kulturinstituti-
oner et voksende fokus på at inddrage brugere 
på nye måder og eksperimentere med forskellige 
former for deltagende formidling. Det øgede fo-
kus på deltagelse handler også om demokratise-
ring og medborgerskab, som vi som en moderne 
kulturinstitution tager medansvar for at løfte. 

Demokratisk 
deltagelse



Derfor vil vi i de kommende fire år arbejde på at:

→ udvikle et bæredygtig ’demokratisk værksted’ i samarbejde 
med Koldingbibliotekerne

→ tilvejebringe permanente rammer og ressourcer til at kunne 
iværksætte flere borgervidenskabsprojekter (aka citizen science 
projekter), herunder værksteder og personaleressourcer.

→ inddrage brugerne i skabelsen af historiske fortællinger

→ styrke og udvide vores frie samlinger

→ understøtte anderledes og kreative måder at benytte vores 
samlinger på

→ styrke deltagelsen og interessen for arkivet for aldersgruppen 
30-50 år

→ understøtte en tættere dialog mellem brugere og arkivet

→ udvikle nye formater for formidling og deltagelse

→ løfte aktuelle problemstillinger gennem aktiv brug af historien



Vi lever i et informationssamfund, som med sociale 
medier og fake news til tider også er et misinfor-
mationssamfund. Derfor har det stor betydning, 
at vi som offentlig arkiv ligger inde med både en 
 historisk og nutidig dokumentation af det lokale 
velfærdssamfund og viden om kommunens bor-
gerne samt de politiske beslutninger, der er truffet 
lokalt gennem tiden. En viden som både skal kom-
me borgerne, såvel som Kolding Kommune til gode 
og sættes aktivt i spil. 

Borger-
information



Derfor vil vi i de kommende fire år arbejde på at:

→ formidle viden om arkivets offentlige data og informationer

→ facilitere kvalitetssikring og (gen)brug af data

→ initiere aktuelle og relevante problemstillinger gennem historiske data

→ underbygge og udvikle beslutningsprocesser gennem historiske 
data(sæt)

→ bidrage med flere borgerrettede arrangementer, der gør opmærksom 
på de oplysninger, der kan findes på arkivet og hvordan de kan bruges

→ indgå i partnerskaber, der øger vores viden omkring data og databrug

→ anvende ny teknologi til at berige dataforståelsen og -kvaliteten 



På Kolding Stadsarkiv har vi gennem Skoletje-
nesten Kolding et tårnhøjt ambitionsniveau, når 
det handler om at være et meningsfuldt eksternt 
læringsmiljø. Børn og unges tidlige møde med hi-
storien er afgørende for, hvordan de udvikler sig til 
demokratiske og reflekterede  samfundsborgere. 
Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan de møder 
historien. I Skoletjenesten Kolding arbejder vi på 
at skabe rammer, indhold og didaktik, der kan 
styrke elevernes udbytte af historiefaget, og som 
sætter varige positive aftryk.

Læringsmiljøer



Derfor vil vi i de kommende fire år arbejde på at:

→ Fastholde og styrke vores position som et nationalt fyrtårn, 
når det gælder ’åben skole’ og eksternt læringsmiljø

→ udvikle nye undervisningstilbud til kommunens grundskoler, 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

→ tiltrække flere lejrskoler fra hele landet, som 
indtægtsdækket virksomhed

→ udvikle nye tilbud til kommunens faglærere i historie

→ udvikle et nyt koncept til, hvordan den nationale 
historiekanon kan integreres lokalt

→ styrke vidensdelingen blandt kommunens og regionens 
eksterne læringsmiljøer  

→ understøtte taktile og æstetiske læreprocesser

→ sikre alle børn og unge en lige adgang til historien uanset 
forudsætninger

→ tilbyde livslang læring med udgangspunkt i vores samlinger

→ formulere en særlig ’arkivdidaktik’ på historiefagets vegne



I en globaliseret og digitaliseret verden er fæl-
leskaber både blevet mindre og større. De store 
samlende fælleskaber er de senere år blevet ud-
fordret i en verden, hvor subkulturer opstår i og på 
tværs af sociale og kulturelle lag. Det lokale har 
derfor fået en anden aktualitet, som er stedsbun-
det, men som også har et potentiale for at udgøre 
et centralt anker, hvor identitet og fællesskab kan 
udvikles og skabes på tværs af social, økonomisk 
og kulturel kapital. 

Fællesskaber



Derfor vil vi i de kommende fire år arbejde på at:

→ etablere og udvikle et koncept for en klub ’Nicolai 
 Historie”, der kan understøtte udviklingen af Nicolai-
komplekset.

→ udvikle og gennemføre nye formater, der delvis er-
statter den klassiske ’byvandring’ og i højere grad tager 
afsæt i mindre nærområder og nye måder at formidle 
på, der også inddrager borgerne  

→ etablere nye fællesskaber i samarbejde og partner-
skab med andre aktører (fx boghandel, cafe, forsam-
lingshuse, spillesteder etc.)

→ målrette digitaliseringen til udvalgte interessegrupper

→ anvende (kultur)historien og arkivet som løftestang 
ind i andre fagområder (fx senior-, social- og arbejds-
markedsområdet)

→ styrke og udvikle fællesskaber, der tager afsæt i er-
hvervsvirksomheder eller industriklynger, der har spillet 
en historisk rolle i Kolding (fx den rustfrie stålindustri eller 
Kolding Havn)



Kolding Stadsarkiv er både by- og kommunalt arkiv med tre 
hovedansvarsområder. 
  
For det første har arkivet en myndighedsopgave, hvor arki-
vet sikrer dokumentationen og bevaringen af den kommunale 
forvaltnings og det lokale politiske systems arbejde. Arkivets 
myndighedsopgaver er fastlagt i Arkivlovens §7. 

For det andet varetager arkivet en kulturhistorisk opgave, som 
tager afsæt i de private samlinger, der dækker over forenings-
livet, det lokale erhvervsliv samt privatpersoner.

For det tredje har arkivet med Skoletjenesten Kolding ansvar 
for at fungere som et eksternt læringsmiljø, der tilbyder kultur-
historiske undervisningsforløb for Kolding Stadsarkiv, Museum 
Kolding og Kongernes Samling – Koldinghus. 

Arkivloven danner sammen med arkivets vedtægter og stra-
tegi rammerne for det faglige arbejde. Geografisk er arkivets 
ansvarsområde hele Kolding Kommune. Hvad angår de private 
indsamlinger dækker arkivet fortrinsvis Kolding by og nærme-
ste omegn. Det øvrige lokale arkivarbejde på privatområdet 
dækkes af kommunens otte lokalhistoriske arkiver under vej-
ledning af stadsarkivaren.

Arkivets
ansvarsområder



Myndighedsopgaver
→ Bevaring og kassation af kommunale arkivalier
→ Rådgivning og konsultation omkring datakvalitet
→ ESDH-ansvar
→ Forespørgsler

Kulturhistoriske opgaver
→ Indsamling og bevaring af private arkivalier
→ Tilgængeliggørelse og formidling af samlingerne
→ Forespørgsler
→ Understøtte og udvikle lokalhistorien i kommunen
→ Samarbejde med det øvrige kulturliv i kommunen

Læringsopgaver
→ Afvikling af undervisningsforløb, der understøtter 
grundskolens kompetenceområder for historiefaget
→ Udvikling af tværfaglige undervisningsforløb 
(for kulturfagene)
→ Drift og facilitering af historielærernetværk
i Kolding Kommune
→ Tilbyde kompetenceudviklende kurser og aktiviteter 
til historielærere
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