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Alle har en plads i historien
Kolding Stadsarkiv er et arkivalsk skatkammer, der både varetager rollen som for

tidens vogtere og fremtidens laboratorium. Gennem arkivets samlinger er det muligt 

at fortælle historien om det moderne menneskes udfoldelse og udviklingen af det 

lokale demokrati og velfærdssamfund. 



Vi er alle en del af historien. Børn, unge, voksne og ældre – og vi er alle både historieskabt og historieskaben
de. Derfor bør vi alle have en plads i historien. Men det er ikke alles historie, der bliver bevaret lige meget af. 
Det er arkivernes ansvar 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. 

I Danmark har vi derfor 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 mere 
end 30 år. Men Arkivloven sikrer ikke på samme vis det private område. Det vil sige materialer fra privatper
soner, foreninger og virksomheder, og som alt sammen er et vigtig bidrag for, at vi kan fortælle historier om 
både stort og småt i hele lokalområdet. Derfor er det vigtigt, at vi alle tager et fælles ansvar for at sikre vores 
fælles historie, og på Kolding Stadsarkiv står vi klar til at understøtte og udvikle dét arbejde. 

Vore samlinger er unikke, fordi der er tale om originale kilder, som kun findes ét sted – her på arkivet. De 
fungerer lidt som en tidskapsel tilbage til fortiden. Vi betragter med andre ord magasinet som vores skat
kammer og vore samlinger for vore juveler. På arkivet må du tillige både se og røre samlingerne. De skal 
nemlig ikke blot bevares, men bruges, hvis de skal skabe værdi for vores egen tid og samfund. 



Vi ser det som arkivets opgave at understøtte dette møde mellem brugerne og samlingerne, således at 
brugerne selv kan medvirke til at skabe sit møde med historien. Vi bruger også samlingerne som et omdrej
ningspunkt i skabelsen af aktive fællesskaber, hvor vidensdeling går begge veje, dvs. at arkivets medarbej
dere lærer både af og sammen med brugerne. 

Vi insisterer nemlig på, at viden skal være demokratisk – både adgangen til den, men også brugen og for
midlingen af den. Det vil sige, vi har ikke monopol på Historien, men arkivet skal i stedet udvikle, kvalitets
sikre, understøtte og facilitere, så historien skaber størst værdi for så mange mennesker som muligt. 

Arkivets ambition er således at være en lokal kulturinstitution med national rækkevidde, der løbende arbej
der for at understøtte den lokale sammenhængskraft og medvirker til at sætte en dagsorden både lokalt, 
nationalt og internationalt. 

Vi åbner historien, inddrager borgerne og bruger aktivt vores fælles fortid.



STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

Med afsæt i arkivets grundfortælling præsenteres Kolding Stadsarkivs strategi og handleplan 20192022. 
I strategien arbejder arkivet med seks strategiske fokusområder, der gensidigt understøtter hinanden, men 
samtidig også understøtter kulturpolitikken og fokusområderne: ”Kultur som løftestang” og ”Borgeren som 
medskaber”. 

Mange af målene vil kunne gennemføres inden for de eksisterende rammer, mens andre vil være betinget af 
partnerskaber og/eller øgede rammer. 

Fokusområderne er:
❱  Understøttelse af den demokratiske dannelse
❱  Udvikling af kulturhistoriske og skabende læringsmiljøer
❱  Fri adgang til den fælles kulturarv
❱  Demokratisk deltagelse og det gode (hverdags)liv
❱  Skabelse og facilitering af fællesskaber
❱  Fælles sprog – fælles data – fælles viden

 



Man lærer på en måde sig 
selv bedre at kende.
ELEV, BRÆNDKJÆRSKOLEN



UNDERSTØTTELSE AF DEN DEMOKRATISKE DANNELSE

Demokratiet er en grundpille i det danske samfund, hvor Arkivloven sikrer borgerne en demokratisk og trans
parent adgang til de beslutninger, der er truffet gennem tiden. Arkivet skal gennem sine samlinger medvirke 
til at understøtte den demokratiske dannelse. Det gør vi ved at:

❱  stille arkivalier til rådighed på en meningsfuld måde for offentligheden
❱  sikre, at borgere får en ubesværet og transparent adgang til sager, hvor de selv er en part
❱  afvikle arrangementer, der understreger betydningen af de offentlige arkivalier 
    – også for den enkelte borger
❱  tilbyde fleksible indgange til arkivet
❱  understøtte brugen af alle arkivets samlinger 





Magasinet er som 
serverne i IT-afdelingen 
propfyldt med viden.
ARKIVAREN







UDVIKLING AF KULTURHISTORISKE OG SKABENDE 
LÆRINGSMILJØER

Børn og unges tidlige møde med historien er afgørende for, hvordan de udvikler sig til demokratiske og reflek
terede borgere i vores samfund. Arkivet bidrager til den almene dannelse gennem en uddannelsestjeneste fra 
vugge til grav. Det gør vi ved at:

❱  tilbyde undervisningsforløb til grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser
❱  arbejde tværfagligt og med samskabelse i vores udviklingsprocesser
❱  understøtte æstetiske læreprocesser
❱  udvikle forløb, der har fokus på en taktil, relevant og nærværende historieundervisning
❱  styrke formidlingen af historiefaget fra et læsefag til et mere sansende fag
❱  sikre alle børn og unge en lige adgang til historien uanset baggrund
❱  arbejde for, at alle kommunens børn har været gennem et forløb på arkivet mindst én gang i Grundskolen
❱  tilbyde samarbejde omkring facilitering og udvikling af undervisningsforløb
❱  styrke vores position som et national fyrtårn, når det gælder ’åben skole’ og eksternt læringsmiljø
❱  styrke samarbejdet med førskoleinstitutioner og ungdomsuddannelserne
❱  tilbyde livslang læring med udgangspunkt i vore samlinger



FRI ADGANG TIL DEN FÆLLES KULTURARV
Vores kulturarv er vores fælles kulturarv. Derfor er det afgørende, at der er lige og fri adgang til vores sam
linger – uanset social, økonomisk eller kulturel baggrund. Arkivet opererer derfor som en slags hybrid mel
lem Folkeskolen og folkebiblioteket, der kan understøtte, at vi kan udvikle os til oplyste demokratiske bor
gere. Det gør vi ved at:

❱  prioritere og udvikle platforme, der understøtter en fri adgang til vore digitale samlinger 
❱  styrke tilgængeligheden til arkivet for alle aldersgrupper
❱  understøtte anderledes og kreative måder at benytte vore samlinger på
❱  forenkle overblikket over vores samlinger
❱  prioritere digitaliseringen af arkivets audiovisuelle samlinger
❱  målrette digitaliseringen til udvalgte interessegrupper
❱  understøtte en tættere dialog mellem brugerne og arkivet





#fakta
Kildematerialet er stærkt voksende både i kvantitet, men 
også i kompleksitet og mangfoldighed. Arkivets samlinger 
er ikke længere blot gamle bøger, kort eller protokoller, 
men rummer også audiovisuelle materialer som fotos, film 
og lydoptagelser i forskellige formater – såvel som digi
tale arkivalier i form af store ESDHsys temer og digitale 
fagsys temer, som i dag er blevet en naturlig del af den 
kommunale administration og det lokalpolitiske system.





DEMOKRATISK DELTAGELSE 
OG DET GODE (HVERDAGS)LIV

Kultur er mere end ballet og biografer, og (kultur)historien spiller i stigende grad en aktiv og levende rolle. 
Derfor skal vi som arkiv understøtte borgernes ønske om både at tage del i og ejerskab for historien. Heri
blandt understøtte forskellige måder at bruge historien på, der kan bidrage med nye og anderledes bud på 
indsatser, når det gælder ensomhed, social udsathed, integration og mestring af eget liv. Det gør vi ved at:

❱  udvikle viden og erfaring med borgervidenskab (citizen science) i praksis
❱  deltage i og følge op på den nyeste viden og forskning inden for kulturarvs deltagelse og formidling
❱  oprette tastecaféer til berigelse af kulturarvsdata
❱  arbejde med at udvikle og facilitere interessefællesskaber
❱  løfte aktuelle problemstillinger gennem aktiv brug af historien 
❱  udvikle det historiske værksted som en ramme for aktiv deltagelse
❱  anvende kultur(historien) som løftestang ind i andre fagområder
❱  udvikle nye former for møder med arkivet og dets samlinger
❱  udvikle workshopskoncepter for både børnefamilierne og ældregenerationen







SKABELSE OG FACILITERING AF FÆLLESSKABER

Historien er med til at binde os sammen, og den nære historie kan fungere som et omdrejningspunkt i en 
globaliseret og hastigt forandrende verden. Derfor er det vigtigt, at arkivet bidrager til at styrke den lokale 
identitet og tilhørsforhold. Det gør vi ved at:

❱  understøtte og facilitere forskellige former for fællesskaber – såvel analogt som digitalt
❱  formidle fortællinger, der er helt tæt på borgernes eget nærområde
❱  indgå i partnerskaber, der understøtter fællesskaber rundt i kommunen
❱  udvikle nye former for fællesskabsmøder
❱  skabe fysiske attraktive rum på arkivet, der understøtter fællesskabet



FÆLLES SPROG – FÆLLES DATA – FÆLLES VIDEN

Arkivet vil nedbryde distancen mellem arkiv og forvaltning ved at tilbyde vores viden om Kolding Kommune 
til gavn for borgerne og med fokus på borgerens centrum. Vores opgave er ikke kun at bevare den demokra
tiske fortælling, men også at sørge for at give den tilbage som viden. Det gør vi ved at:

❱  anvende ny teknologi (fx machine learning) til at berige dataforståelsen og kvaliteten 
❱  indgå i partnerskaber, der øger vores viden omkring data og databrug
❱  inddrage brugerne i skabelsen af historiske fortællinger
❱  facilitere kvalitetssikring og (gen)brug af data 
❱  initiere aktuelle og relevante problemstillinger gennem historiske data
❱  underbygge og udvikle beslutningsprocesser gennem historiske data(sæt)
❱  understøtte og arbejde for fri adgang og brug af data (open data)





#fakta
Det lokale selvstyre og administration har siden etable
ringen af landsognene i 1841 og Købstadsloven i 1868 
efterladt en arkivalsk kulturarv, der rummer en fantas tisk 
fortælling om det lokale demokrati og udviklingen af det 
moderne velfærdssamfund i praksis. Det materiale er 
samtidig en af grundpillerne i den enkelte borgers demo
kratiske mulighed for at følge og kontrollere det politiske 
og administrative beslutningssystem lokalt.





Historien bliver lige 
pludselig nærværende på 
en anden måde  _ det er ikke 
blot fjernsyn.

”OLSENBANDEN” 
ALIAS GEOGRAFISK HAVES VENNER



ARKIVETS ANSVARSOMRÅDER
Kolding Stadsarkiv er både by og kommunalt §7arkiv. Det betyder, at arkivet har såvel et lokalt kultur
historisk ansvar som en myndighedsopgave, hvor arkivet sikrer dokumentationen og bevaringen af den 
kommunale forvaltnings og det lokale politiske systems arbejde. Arkivets myndighedsopgaver er fastlagt i 
Arkivloven (§7) og derudover fungerer arkivet tillige som by og kulturhistorisk arkiv for de private samlinger, 
der dækker over foreningslivet, det lokale erhvervsliv samt privatpersoner. Arkivloven danner sammen med 
arkivets vedtægter rammerne for det faglige arbejde.

Geografisk er arkivets ansvarsområde hele Kolding Kommune. Hvad angår de private indsamlinger dækker 
arkivet fortrinsvis Kolding by og nærmeste omegn. Det øvrige lokale arkivarbejde på privatområdet dækkes 
af kommunens otte lokalhistoriske arkiver under vejledning af stadsarkivaren.

Myndighedsopgaver
❱  Bevaring og kassation af kommunale arkivalier 
❱  Rådgivning og konsultation omkring datakvalitet
❱  ESDHansvar
❱  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
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