
Ændringsforslag 

 

KU-S-07 – Stadsarkivet, sikring af digitale arkivalier  

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Kulturpolitik 

Vedtaget: ................................  Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:.......................................  Lene Wul 

Tlf. nr.: .....................................  30940957 

E-mail: .....................................  lewp@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 525 525 525 525 

I alt kassefinansieret 525 525 525 525 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Stadsarkiv er et offentlig arkiv, der både er ansvarlig for kommunens arkivalier samt materiale af pri-

vat proveniens fra det område, som svarer til den tidligere Kolding Købstad.  

 

Størstedelen af arkivets fysiske/analoge samling består af papirdokumenter og protokoller, men AV-delen 

(audio-visuel), der omfatter fotos, film og lyd, udgør også en betragtelig del. Sidstnævnte har der kun været 

afsat begrænsede ressourcer til i arkivets budget, hvorfor samlingens bevaringstilstand løbende forværres, 

og gør det vanskeligt for arkivet at overholde Arkivloven §8, stk. 3. Samlingen fordeler sig med henholdsvis 

ca. 90% private arkivalier og 10% offentlige arkivalier. 

 

Der er derfor et stigende akut behov for at sikre samlingens tilstand gennem en digitalisering, da store dele 

af film og lyd ligger på medier og formater, som er udfaset, og som i voksende grad vanskeliggør en tilgæn-

geliggørelse. Derfor er især film- og lydsamlingen en de-facto ”passiv samling”, som borgerne og offentlighe-

den ikke har mulighed for at benytte. Det er også en samling, som kræver særlige arkivfaglige kompetencer i 

forhold til mange forskellige typer af medier og den teknik, som de er omfattet af. Kompetencer som arkivet 

ikke er i besiddelse af.  

 

Sikring af denne del af arkivets samling kræver en fokuseret indsats, der samtidig åbner op for nye formid-

lingsmuligheder. Det kan både komme Skoletjenesten Kolding til gode, men også et øget samarbejde med 

seniorforvaltningen. En kombineret arkivarstilling, der dels varetager samlingens bevaringsmæssige aspek-

ter, dels formidler og faciliterer samlingens brug og udbredelse til borgere generelt, vil skabe ny værdi for 

brugerne og sikre, at Arkivlovens overholdes også på dette område.  

 

En del af arbejdet vil være at udvikle Historisk Værksted på Kolding Bibliotek, men også at skabe øget aktivi-

tet på de øvrige biblioteksenheder omkring samlingen. Ligesom der etableres et mere forpligtende samar-

bejde med seniorforvaltningens aktivitetskonsulenter.  

 



Ændringsforslag 

 

Stillingen vil også indgå som egenfinansiering, når der søges om fondsmidler til selve digitaliseringen af de 

medier, som arkivet ikke selv kan digitalisere, hvilket fortrinsvist omhandler film og videooptagelser, men 

også en meget stor lydsamling fra Radio Kolding samt ældre byrådsoptagelser.   

 

Forslaget understøtter de kulturpolitiske fokusområde ”Kultur som løftestang” og ”Borgeren som medskaber”.  

 

 

 


