
Søgning i KKS-arkivets database 
 
Det er muligt at søge i indholdet af KKS-arkivet, efterhånden som det bliver digitaliseret. Der vil dog være 
begrænsninger i søgning af nyere oplysninger. Der kan søges på personer og på materiale. Materiale kan 
være f.eks.  breve eller protokoller, og i de fleste tilfælde vil indholdet af det enkelte brev eller den enkelte 
protokol kunne læses i sin helhed. 
 
KKS-arkivet rummer arkivalier tilbage til 1895. Størstedelen af dem samler sig dog fra årene op til 
foreningen Kvindelige Kunstneres Samfunds stiftelse i 1916 og til i dag. Arkivalierne kan opdeles i kategorier 
som protokoller, regnskabsbøger og bilag, avisudklip, anmeldelser og scrapbøger, breve, manuskripter, 
takkekort, småtryk, cirkulærer, kataloger, fotografier og enkelte originale kunstværker og genstande. KKS-
arkivet rummer desuden arkivet for Kunstneres Statsunderstøttede Croquisskole, som eksisterede fra 1918-
1994. 
 
Med henvisning til loven om personoplysninger og bestemmelserne for private arkiver i Arkivloven er der 
begrænsninger for offentliggørelse af nogle dokumenter m.m. 
Reglerne for brug af KKS-arkivet og for offentlige gengivelser af KKS-arkivalier skal overholdes, Se nærmere 
her.  
 
 

Vejledning: 
 

Når du vælger "Søg i KKS-arkivets database" på KKS's hjemmeside vises startsiden: 
 
Her vælger du, om du vil søge efter personer eller materiale som f.eks. breve, fotos eller protokoller i KKS-
arkivet. 
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Hvis du vil søge efter materiale, vises siden: 
 

 
 
Her kan du indtaste søgekriterier. 
Der er følgende muligheder: 

• Materialetype (f.eks. brev, foto, medlemsprotokol) 

• Arkiv: Her kan vælges mellem søgning i Croquisskolens arkiv og i KKS-arkivet 

• KKS-arkivnr: Registreringsnummeret i KKS-arkivet før digitaliseringen 

• Kgl.Bibliotek arkivnr: Registreringsnummer efter digitaliseringen 

• Navn: Navnet på det søgte materiale, f.eks.  
 " Fra Marie Henriques vedr. græsk udstilling i Kunstforeningen" 

• Søgeord Der kan vælges mellem en række søgeord, f.eks. "Malende Kunstneres 



Sammenslutning" 
  Det er muligt at angive op til 3 søgeord, og der kan vælges mellem om alle de 

valgte søgeord eller kun mindst ét af ordene skal findes i materialet. 

• Afsender Vælg en person, der står som afsender af det søgte materiale 

• Modtager Vælg en person, der står som modtager af det søgte materiale 

• Anden person Vælg en person, der på anden måde er registreret som tilknyttet det søgte 
materiale 

 
Oplysningerne kan kombineres, og du skal vælge mindst én oplysning ud over valg af dato og arkiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For hver valgmulighed vises en liste over de værdier, du kan vælge mellem, f.eks.: 
 

 
 
På listerne over personer vises efternavn først. Er der registreret flere navne til samme person, kan alle 
navnene bruges, men og KKS's officielle navn for den pågældende vises i ( ) for de øvrige navne, f.eks.vises 
både "Blegvad, Julie (Marstrand, Julie)" og "Marstrand, Julie" i listen. 
 
  



Eksempel på søgning: 
 
Vælg materialetype "Brev": 
 
 

 
og tryk på "Udfør søgning". 
Der vises en lang liste af breve. 
 

 

Vælg materialetype "Brev" og 
modtager "Kinch, Helvig": 

 
og tryk på "Udfør søgning". 
Der vises en mere begrænset liste af 
breve, alle med Helvig Kinch som 
modtager. 
 

 

Vælg materialetype "Brev", modtager 
"Kinch, Helvig" og søgeord "Malende 
Kunstneres Sammenslutning": 
 

 
og tryk på "Udfør søgning". 
Der vises en endnu mere begrænset 
liste af breve. 
 

 



Eksempel på liste med søgeresultater: 

 
 

Valg af materiale: 
Når listen over materiale vises, vælges 
det ønskede ved klik på "Vælg" i listen. 
 
For eksemplet ovenfor fås ved klik på 
den første linje: 
 
 

 
 

Ved klik på "Vis materiale" fås mulighed 
for at åbne en pdf-fil med brevet. 
Hvis det pågældende materiale ikke er 
frigivet til læsning, vil der blive vist en 
meddelelse om at materialet kun ses 
efter indhentet tilladelse. 

 
 

Søgning: Personer 



Hvis du fra startbilledet vil søge efter personer 

 
 

vises siden: 

 
 
Her kan der indtastes søgekriterier. 
Der er følgende muligheder: 

• Navn Der vises en navneliste over mulige navne. Tast evt. de første bogstaver i 
efternavnet.  Er der registreret flere navne til samme person, kan alle navnene 
bruges, men og KKS's officielle navn for den pågældende vises i ( ) for de øvrige 
navne, f.eks.vises både "Blegvad, Julie (Marstrand, Julie)" og "Marstrand, Julie" i 
listen. 

• Oplysninger: En oplysning kan være en persons titel (maler, billedhugger, ...), 
bestyrelsesmedlem, formand, e.a. 
Der kan vælges mellem op til 3 oplysninger, og der kan vælges mellem om alle 
de valgte søgeord eller kun mindst ét af oplysningerne skal være registreret for 
personen. 

• Område: Her kan angives et geografisk område, hvor personen på et tidspunkt har boet. 
Der kan vælges mellem en række bynavne. 

 



Oplysningerne kan kombineres, og der skal vælges mindst én oplysning 
 
 
Eksempel på søgning: 
 
Vælg Oplysning "Billedhugger" og Område "Hellerup" og tryk "Udfør søgning" 

 
Der vises en liste over personer, der opfylder søgekriterierne. 
 
Valg af person: 
Klik på "Vælg" i listen ud for den ønskede person. 
  
De registrerede data vises: 

 
 

 


