
KKS-arkivet 

Arkivet for foreningen Kvindelige Kunstneres Samfund 

Brug af KKS-arkivet: 

Alle er velkomne til at rette henvendelse til KKS-arkivet. Fra 2015 undergår arkivet en 

digitaliseringsproces. Alle arkivalier skannes og registreres i KKS´ søgbare database. 

Første halvdel af KKS-arkivet fra 1895-1961 er nu digitaliseret og dermed mulig at lokalisere i 

databasen. De fysiske arkivalier fra denne periode er overdraget til Det Kongelige Bibliotek, 

Håndskriftsamlingen, til bevaring for eftertiden. 

Alle henvendelser, der drejer sig om bestilling af personlig adgang til studier i arkivalier fra årene 

1895-1961, eller til bestilling af skanninger af disse arkivalier, skal derfor rettes til Det Kongelige 

Bibliotek, Håndskriftsamlingen, via hjemmesiden www.kb.dk 

En mindre del af arkivalierne er fotograferet af KKS-arkivets fotograf, Pylle Søndergård. 

Henvendelse om disse vedr. opløsning og teknik, samt pris, kan ske til KKS-arkivet. 

Databasen kan brugerne slå op i via KKS´ hjemmeside www.kks-kunst.dk/arkivet Her indledes med 

en kort introduktion til at søge i databasen. Alle håndskrevne breve, øvrig korrespondance, 

dokumenter, forhandlingsprotokoller, regnskabs- og medlemsprotokoller og kataloger m.v. ligger i 

databasen. 

Forespørgsler om arkivalier fra perioden 1960 op til nu, samt henvendelser i øvrigt, sendes pr. mail 

til KKS-arkivet. 

Generelle bestemmelser for offentlig gengivelse af KKS-arkivalier: 

Fotografier, tekster, billeder og andet materiale fra KKS-arkivet må kun gengives offentligt, når 

gældende bestemmelser om ophavsret og lov om arkiver overholdes. Læs nærmere om ophavsret 

på www.retsinformation.dk og www.visda.dk  

Loven indebærer fx, at man altid skal ansøge om tilladelse til gengivelse af kunstværker hos 

kunstneren selv, og at der skal gå et antal år efter en kunstners dødsår til offentliggørelse af 

værker og portrætter kan ske uden tilladelse fra Visda eller anden indehaver af ophavsretten. 

Det betyder også, at fotografens navn skal anføres, ligesom KKS-arkivet skal krediteres som kilde. 

KKS-arkivet skal modtage to eksemplarer af den publikation, hvori materialet anvendes. 

Tilladelse til anvendelse gives efter anmodning til arkivudvalget. Tilladelsen gælder udelukkende til 

det formål, som er aftalt. 

I tilfælde af Copyright betales afgiften af rekvirenten. 

Vær opmærksom på, at nogle arkivalier, efter ønske fra bidragyderne, kan være underlagt særlige 

klausuler, som begrænser adgangen til at se dem. 

Fotografier og eller fotokopier af arkivalier kan bestilles via KKS-arkivet.  

http://www.kb.dk/
http://www.kks-kunst.dk/arkivet
http://www.retsinformation.dk/
http://www.visda.dk/


Billeder må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning/sammenkopiering eller 

manipulation uden KKS´ tilladelse. 

Bemærk: Grundet begrænsede ressourcer kan ventetid forekomme. 

 

KKS-arkivudvalget, september 2019. 

 

 

 

  


