
 

 

 

 

 

Svenska Konstnärernas Förenings arkiv 
 

 

 

 

Niklas Apelqvist 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för ABM 

Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087 

Magisterexamensarbete, 15 högskolepoäng, 2010, nr 84 



 2 

Författare/Author 
Niklas Apelqvist 

Svensk titel 
Svenska Konstnärernas Förenings Arkiv 

English Title 
Swedish Artists’ Association’s Archive 
 

Handledare/Supervisor 
Marie Steinrud 
 

Abstract 
This paper is an account of the work around the arrangement and registration of the archive of the Swedish Art-
ists’ Association’s archive. The Swedish Artists’ Association is an association of artists that both makes exhibi-
tions for their members’ works and handles the Artists’ House, called Konstnärshuset in Swedish. During the 
work with the archive the author faced a number of challenges and problems. These took the form of both how to 
structure the material of the archive into an easily accessible structure, and how to handle the occasions when 
accessibility and the original order of the archive would not co-exists. In the few cases where this happened the 
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Inledning 

Jag har gjort mitt ordnings- och förteckningsarbete för höstterminen 2010 vid En-

skilda avdelningen på Riksarkivet i Stockholm, med föreningsarkivet från Svens-

ka Konstnärernas Förening. Arkivet inkom till Riksarkivet 2005 och hade sedan 

dess legat oförtecknat i magasinen. Vid min förfrågan om möjligheten att göra 

mitt magisterarbete hos Riksarkivet under februari 2010 blev jag erbjuden att ar-

beta med det nämnda arkivet och jag antog erbjudandet. 

Arkivet var när det hade kommit in delvis ordnat och arkivbildaren hade un-

gefär hälften av sitt material samlat i märkta pärmar. Det andra materialet låg in-

slaget i omslag som ofta bar en eller annan anteckning och ganska ofta en date-

ring. Då Svenska konstnärernas förening bildades 1890 fanns det sålunda material 

från detta år och ännu tidigare från 1880-talet. Vissa delar, som de rörande utställ-

ningar, protokoll och ekonomiska handlingar, löpte under hela denna tidsperiod i 

obruten eller mestadels obruten följd. Andra aktiviteter var betydligt mer kortva-

riga och hade också oftast större luckor i sitt material. De kortare serierna var i 

regel sådana som föll utanför vad som kan betecknas som kärnverksamheter för 

föreningen. 

Under arbetet kom jag i kontakt med både problem som jag förväntat mig och 

sådana som var överraskande. I vissa fall var jag tvungen att göra lösningar som 

jag inte alltid blev nöjd med, eller där fler möjliga alternativ existerade. Proble-

men kunde jag dock i de flesta fall lösa genom användandet av min litteratur, min 

handledare, kontaktperson och personal på Riksarkivet.  
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Svenska konstnärernas förening - S.K.F. 

Svenska konstnärernas förening är en förening med verksamhet i Konstnärshuset i 

Stockholm och som sysslar med utställningar av sina medlemmars konstverk och 

att förvalta Konstnärshuset. Denna verksamhet har föreningen genomfört mer 

eller mindre utan uppehåll sedan sitt grundande 1890 fram till idag, även om ut-

ställningarna varierat i omfång och frekvens.  

Det arkiv som lämnades till Riksarkivet den 11 april 2005 omfattade 12,5 

hyllmeter vid leverans. Tillsammans med leveransen kom begränsningar på till-

gången till arkivet som enligt depositionsavtalet endast är öppet för de med till-

stånd från S.K.F. Vidare står det i avtalet att föreningen kan komma att göra vida-

re leveranser till Riksarkivet, samt att syftet med att arkivet lämnats in är för att 

tillgängliggöra det för forskning.  

Vid tiden för S.K.F:s grundande 1890 var det svenska konstnärsvärlden präg-

lad av en konflikt mellan den statliga och konservativt inriktade Akademin för de 

fria konsterna, vilken dominerade den svenska konstsfären, och en grupp kallad 

Opponenterna som önskade driva igenom reformer inom Akademin för en friare 

och modernare inriktning av konsten i Sverige. Akademin motsatte sig dessa krav 

och ansåg inte att det fanns skäl för de förändringar som Opponenterna ville se. 

Opponenterna bestod mestadels av yngre konstnärer med erfarenhet från konstli-

vet i Paris. Som en del i konflikten mellan Akademin och Opponenterna grundade 

Opponenterna Konstnärsförbundet 1887. Det visade sig dock snart att det var 

svårt att få tag i någon plats att ställa ut på grund av Akademins dominans och det 

var utifrån denna situation som det inom Konstnärsförbundet lades fram en tanke 

om ett konstnärshus utan bindning till varken Akademin eller de som utmanade 

den.1 Utöver Konstnärsförbundet fanns det också en annan grupp som önskade ett 

hus för konstnärer, nämligen Konstnärsklubben. Konstnärsklubben hade grundats 

1857 av Johan Boklund för umgänge mellan konstnärer efter inspiration från kon-

tinenten. Klubben hade dock ingen egen lokal och hade problemet att den var 

tvungen att flyttas runt mellan olika platser för sina sammankomster.2 

Både Konstnärsförbundet och Konstnärsklubben önskade därför ha ett hus för 

konstnärer, och i Konstnärsklubbens fall hade ämnet tagits upp redan 1882. I syfte 

                                                 
1 Fare, S. (1990) Svenska konstnärernas förening: 100 år, s. 25-29.  
2 Widman, D. (1999) Konstnärernas Hus: en mötesplats i svenskt konstliv under 100 år, s.10-12. 
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att få pengar till dessa byggnadsprojekt anordnade de två föreningarna separat 

lotterier med skänkta konstverk som priser. Detta ledde då till att de bägge grup-

perna som önskade ett konstnärshus fick tillgångarna splittrade mellan sig och 

ingen av dem fick själv tillräckligt med medel för att kunna bygga huset. För att 

avlösa detta problem gick då de två samman för ett byggnadsprojekt.3  

S.K.F. grundades i detta samband för att kunna agera som juridisk ägare av 

Konstnärshuset och att fungera som en allmän förening för att samla professionel-

la konstnärer, akademiledamöter, medlemmar från Konstnärsförbundet och 

Konstnärsklubben och samtidigt vara öppen för kvinnliga konstnärer. Eftersom 

Konstnärsklubbens medlemskap endast gavs till de som bjöds in av en existerande 

medlem och inte var öppen för kvinnor ansågs den vara olämplig som huvudan-

svarig och ägare till det gemensamma Konstnärshuset när kvinnliga konstnärer 

skänkt priser till lotterierna från vilka medel till projektet kommit.4 Vid grundan-

det av S.K.F. i december 18890 samlades ett antal konstpersonligheter från vitt 

skilda håll. Akademin skall ha varit missnöjd med den konflikt som existerar mel-

lan den själv och Konstnärsförbundet och sett S.K.F:s grundande som ett tillfälle 

att skapa fred bland konstnärerna i Sverige och de deltog därmed tillsammans med 

konstnärer från andra håll.5 Bland de närvarande fanns Richard Bergh, som var 

vald till mötets sekreterare tillsammans med Carl Möller. Mötets ordförande var 

August Malmström och Julius Kronberg och Georg Pauli var justerare.6 Andra 

närvarande var Gustaf Cederström, Per Ekström och Karl Nordström. I mer all-

männa lag och utöver de namngivande personligheterna var Akademins ledamö-

ter, de utövande medlemmarna i Konstnärsklubben, Konstnärsförbundets med-

lemmar samt de kvinnliga konstnärer som skänkt bidrag till lotterierna närvaran-

de. Sammanlagt var det nittio personer, av vilka sjuttio omedelbart skrev in sig 

som medlemmar i samband med att föreningen bildades.7 

 Senare kom dock Konstnärsförbundet att lämna S.K.F. efter interna motsätt-

ningar med Konstnärsklubben, som blev kvar och under 1900-talets början stabili-

serades föreningens verksamhet efter inledande oroligheter.8 Medan en del mindre 

skiftningar skedde inom konstval, förhållandet med kritikerna etc. så var det inga 

större skillnader inom föreningens struktur eller verksamhet som avsatte något 

betydande spår i arkivets organisering eller vilket material som produceras.9  

                                                 
3 Johanson, L. (1965) Svenska Konstnärernas Förening 1890-1990: en historik: förteckning över ledamöter 

1965, s. 3-4. 
4 Widman, D. (1999) Konstnärernas Hus: en mötesplats i svenskt konstliv under 100 år, s. 15. 
5 Fare, S. (1990) Svenska konstnärerna förening: 100 år, s. 32. 
6 Fare, S. (1990) Svenska konstnärernas förening: 100 år, s. 9.  
7 Widman, D. (1999) Konstnärernas Hus: en mötesplats i svenskt konstliv under 100 år, s. 17-18. 
8 Fare, S. (1990) Svenska konstnärernas förening: 100 år, s. 13-33, 50. 
9 Fare, S. (1990) Svenska konstnärernas förening: 100 år, s. 50-89. 
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Förteckningsarbetet 

Det förteckningsschema jag har valt att använda för mitt arbete är det allmänna 

arkivschemat. Jag grundar detta beslut på ett par olika anledningar. Dels är det 

skick som arkivet är ordnat i av arkivbildaren till viss del gjort i grupper som pas-

sar bra att direkt föra in i det allmänna arkivschemat som protokoll, korrespon-

dens, utställningsmaterial etc. Men det finns också betydligt mer material skrivet 

kring ordnande och förtecknande av föreningsarkiv, och arkiv i allmänhet, som 

utgår och använder sig av det allmänna arkivschemat. Om man tar denna litteratur 

som finns i ämnet och lägger till min egen tidigare erfarenhet av det allmänna 

arkivschemat framstod det som ganska självklart för mig att använda detta. Under 

själva arbetet kunde jag konstatera att det allmänna arkivschemat fungerade 

mycket bra för S.K.F:s arkiv. Nästan allt material kunde placeras in i någon serie 

utan att det kändes tvingat eller saknade stöd i min litteratur.  

Litteratur 

Jag har under arbetet med att ordna serierna huvudsakligen använt mig av Hand-

bok för föreningsarkivarier av Karl-Gustav Björk m.fl. och Folkrörelsernas ar-

kivhandbok av Roland Larsson m.fl. som litteratur. I början använde jag mig även 

av Att ordna och förteckna arkiv av Staffan Smedberg men då denna text inte 

hade samma specialisering på just föreningsarkiv som de två andra fick den stå 

tillbaka. Dessa böcker har gett mig det arkivvetenskapliga perspektivet.  

Louise Högbergs bok Arkivera: bevara föreningens historia innehåller en in-

tressant diskussion kring gallring i föreningsarkiv och om jag hade haft som upp-

gift att genomföra eller rekommendera någon form av gallring i arkivet hade den-

na bok sannolikt kommit att användas av mig i större grad. Men eftersom jag inte 

skulle genomföra någon gallring har jag endast använt den i min diskussion kring 

hur man skulle kunna genomföra gallring av materialet, längre fram i uppsatsen. 

Viss inspiration har jag fått från arkivförteckningar som fanns i Arkis II, vil-

ket jag hade tillgänglighet till via min tilldelade dator på Riksarkivet. Den arkiv-

förteckning som jag framförallt sneglade på var den tillhörande Sveriges allmänna 

konstnärsförening. Anledningarna till detta var att det var den största förteckning-

en som fanns, och att i den fanns då en del material som också fanns i mitt eget 
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arkiv och jag kunde då se hur de hade hanterat detta. Den förteckningen som 

fanns för arkivet gav mig därför inspiration men jag använde den inte rakt av för 

några beslut om serieindelning.  

Tillgänglighet och ursprunglig ordning 

 Under arbetets gång har jag märkt att den ordning som arkivet lämnats in i inte 

alltid varit det mest lämpade för tillgängligheten. Därför har jag även ordnat om 

visa delar av detta material i de fall där ett stort antal olika typer av handlingar 

hade samlats. Mestadels rörde det sig om större buntar med papper som helt klart 

saknade någon ursprunglig tanke bakom att de låg tillsammans. Grupper av pap-

per inom dessa ”buntar” har jag hållits samman men deras placering i förhållande 

till varandra har i de flesta fall blivit uppriven. Istället placerade jag dem i krono-

logisk ordning på nya platser i arkivet. Vid de tillfällen när jag ansett att det exi-

sterat en konflikt mellan den ursprungliga ordningen och tillgängligheten har jag 

valt att låta tillgängligheten gå före. Min utgångspunkt har dock varit att bevara 

den ursprungliga ordningen i så stor utsträckning som möjligt.  

Det viktigaste exemplet på denna prioritering är att jag har flyttat några hand-

lingar som legat tillsammans med protokollen. Denna åtgärd förstår jag är kontro-

versiell men jag hänvisar till Weibulls artikel i Scandia 1930om arkivordningens 

principer för mitt ingripande. Weibull argumenterar för att det viktigaste i ett ar-

kiv vid dess ordnande är att handlingarna blir lätt tillgängliga för en användare. 

Han ger sitt stöd för att dokument mellan olika arkiv absolut inte får samman-

blandas men han anser att ett dossiersystem vore att föredra för tillgängligheten 

framför att helt bevara den ursprungliga ordningen. Skälen för detta skriver han är 

att en användare i regel har en uppfattning kring vad det är för något ämne som 

denna letar efter men att det är mer sällsynt med att denna har en djupare insikt än 

så kring var just detta material har blivit placerat av arkivbildaren. Weibull poäng-

terar kraftigt att det är just tillgängligheten för användare som är det allra viktigas-

te vid ett arkivs ordnande och att arkivet i sig inte bör vara det som ses som det 

viktigaste. Min egen uppfattning kring detta är att Weibull har en del intressanta 

poänger även om jag inte går så pass långt som han gör när han argumenterar för 

att upprätta ett ämnesordnat dossiersystem. Vad jag tycker att det finns att ta till-

vara på är att det är dels användningen av arkivet som borde vara det viktigaste. 

Därför kan det vid undantagsfall vara motiverat att överväga Weibulls tankar 

kring att flytta handlingar för att öka tillgängligheten för en användare.10   

                                                 
10 Weibull, C. G. (1930), “Arkivordningsprinciper”, s. 71-77. 
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Jag flyttade visst material som skulle vara mer logiskt placerat på en annan 

plats i arkivet men på grund av att det blev ett mycket tidsödande moment över-

gav jag det som opraktiskt efter att jag använt det på materialet i A-avdelningen.  

Inom S.F.K:s arkiv finns förutom föreningens eget material även en liten 

mängd dokument från andra arkivbildare i form av Konstnärsklubben, Konstnärs-

förbundet och några mindre föreningar eller organisationer som varit kopplade till  

S.K.F., Konstnärsklubben eller Konstnärshuset. Jag har valt att låta dessa vara 

kvar och antecknat dem i F-avdelningen. Alternativet var att flytta över dessa 

handlingar till sina egna arkiv men valde jag bort detta därför att de dels kommit 

tillsammans med det andra materialet, och därför att de hade kopplingar till S.K.F. 

Man hade kunnat argumentera för att de borde flyttas till sina egna arkiv för att 

göras mer tillgängliga för forskare som troligtvis skulle titta i deras arkiv efter 

material hörande till dessa arkivbildare. Jag valde dock att inte göra någon sådan 

omflyttning eftersom materialet kommit med arkivet och därför vore det säkrast 

att låta det ligga kvar.  

Gallring  

Rörande gallring gäller det för Riksarkivets enskilda avdelning att man redan in-

nan en leverans kommer till Riksarkivet gör ett urval kring vilket material i ett 

arkiv man är intresserad av att ta emot. Ett avtal görs mellan Riksarkivet och de-

ponenten som reglerar villkoren kring arkivet och frågor som ansvar, tillgänglig-

het, gallring och eventuellt kostnader, samt eventuella övriga frågor som parterna 

anser vara relevanta att ta upp. Riksarkivet har inte som policy att spara kopior 

men en deponent kan i en del fall få möjlighet att få möjlighet att få tillbaka de 

överblivna exemplaren.11 

 Den litteratur jag använt mig av för gallring; Arkivera, Folkrörelsernas ar-

kivhandbok och Handbok för föreningsarkivarier föreslår att gallring skall ske 

genom att först upprätta en gallringsplan. Efter att denna plan har upprättats skall 

sedan gallringen utföras av material som bedöms att inte ha så pass stort historiskt 

värde så att det rättfärdigar den ekonomiska kostnaden för att bevara materialet. I 

första hand är detta material som innehåller information som återfinns på andra 

platser i arkivet och därmed tar upp onödig plats, vilket på längre sikt kan leda till 

att viktigare material inte kan sparas på grund av brist på plats. Utöver detta före-

slår även de två böckerna något olika tillvägagångssätt. Arkivhandboken skriver 

att gallring bör ske efter huvudprinciperna om dels att en uppgift endast behöver 

förekomma på en plats och att när en serie eller handling kan anses vara av ringa 

intresse kan den utgallras. Boken diskuterar även typårsgallring. Arkivera tar upp 

                                                 
11 E-post från Thomas Lundgren och muntliga instruktioner från Carl Michael Raab och Thomas Lundgren.    
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mestadels samma saker som Arkivhandboken i det att gallringen bör ske efter vad 

som är av historiskt intresse. Boken varnar också för att man inte skall låta den 

potentiella ekonomiska vinsten som kommer från att gallra får högre prioritet än 

handlingarnas historiska värde.12   

Eftersom det enligt Riksarkivets standarder redan har skett ett urval innan le-

verans och att de normalt inte gallrar något material som blivit levererat så har 

inte heller jag gjort någon gallring i materialet. En begränsad rensning av direkta 

kopior har jag fått tillstånd till, men med individuellt godkännande av varje rensad 

kopia, men förutom det har jag inte gjort någon gallring av något material utan 

arkiverat allt det som funnits i arkivet. Om jag hade haft tillstånd att gallra hade 

jag gallrat samtliga direkta kopior som återfanns inom arkivet och troligtvis veri-

fikationerna i arkivet, efter att jag försäkrat mig om att uppgifterna däri verkligen 

fanns på andra platser i arkivet. Anledningen till att gallra alla kopior var att de i 

vissa fall var kopiöst många. Vissa skräckfall under mitt arbete var hela arkivbox-

ar som endast fylldes med kopior av utställningskatalogen från en enskild utställ-

ning. 

                                                 
12 Högberg, L. (2004) Arkivera: bevara föreningens historia, s. 14-16. Björk, K.G. m.fl. (1972) Handbok för 

föreningsarkivarier, s. 59-63: Larsson, Roland m.fl. (1988) Folkrörelsernas arkivhandbok: arkiv och framtid 

i förening, s.143-159.  
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Arbetsprocess 

Mitt praktiska arbete med arkivet började den 8 april. Det första jag gjorde var att 

flytta ut materialet från hyllorna inne i magasinet till mitt arbetsbord längre ut i 

samma magasin och ställde upp materialet i hyllorna som jag där fått tilldelade för 

ändamålet. Efter detta började jag undersöka och göra en kort förteckning av vad 

som fanns, samt dela upp materialet för en översikt av det i lämpliga kategorier. 

Jag grundade dessa grupper på vad som dels var arkiverat i grupp av arkivbildaren 

själv, och vilka handlingar jag kunde se handlade om samma, eller starkt likarta-

de, ämnen.  

Efter att jag fått en överblick på materialet började jag med processen att dela 

in det efter vilka serier det skulle placeras i och skriva ett första utkast till serie-

struktur efter först och främst Arkivhandboken och Folkrörelsernas arkivhand-

bok.13 I slutet av april var jag klar med mitt förberedande arbete och kunde börja 

med det riktiga arbetet med att rensa, ordna och förteckna efter den seriestruktur 

som jag slutligen bestämt mig för. 

Själva arbetet med att ordna arkivet kom igång ganska bra. Jag började med 

att rensa och slå in material i omslag efter hur S.K.F. själva hade samlat sitt mate-

rial. Efter kursens halvtidsseminarium bestämde jag mig för att dela upp den 

kompakta massa av handlingar som låg tillsammans med protokollen i andra seri-

er baserat på responsen från halvtidsseminariet. Det vidare arbetet fortskred vidare 

på samma sätt med rensande av material som sedan lades i omslag. Under maj 

insåg jag att med största sannolikhet skulle jag inte hinna bli klar i tid och råd-

gjorde med Riksarkivet och min handledare om jag kunde flytta fram rensningen 

av arkivet för att på så sätt kunna lägga fram mitt arbete i juni. Trots detta blev jag 

inte blev färdig i tid och istället valde jag att lägga fram mitt arbete i augusti. 

I juni återupptog jag arbetet och fortsatte arbeta månaden ut med att dels ord-

na in det sista materialet i serier och sedan att rensa det. Skyddande kuvert ordna-

des fram till filmer och fotografier som förekom i arkivet, men förutom dessa 

skydd fick de ligga kvar eftersom det skulle bli för mycket arbete med hänvis-

ningar för att från klimatrum kunna visa var någonstans i volymerna de hade sin 

ursprungliga plats. Under rensningen tog jag även tillfället i akt att kontrollera att 

                                                 
13 Björk, K.G. m.fl. (1972) Handbok för föreningsarkivarier, s.52-58: Larsson, R. m.fl. (1988) Folkrörelser-

nas arkivhandbok: arkiv och framtid i förening, s. 59-65. 
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det innehåll och de dateringar som jag gjort tidigare var korrekta. Jag gjorde även 

några omflyttningar mellan volymer inom serier i syfte att få så välfyllda boxar 

som möjligt. Några föremål som krävde specialboxar, antingen på grund av sin 

storlek eller av sitt material blev kvarlämnat för att Riksarkivet, enligt tidigare 

överenskommelse, skulle hantera detta. Ett par föremål blev också kvar eftersom 

jag inte hunnit beställa specialgjorde boxar för dessa. Jag lämnade därefter in min 

renskrivna förteckning och lite korta kommentarer till Riksarkivet och min kon-

taktperson. Detta skedde enligt vad vi kommit överrens om, och han skulle skriva 

in min förteckning i Arkis II.  
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Kommentarer till förteckningen 

Under strukturerandet av mina serier hade jag kontinuerlig kontakt med Riksarki-

vet och i ett par fall hade vi olika uppfattningar om tillvägagångssätt. När detta 

skedde blev det som så att Riksarkivets linje blev gällande eftersom det handlade 

om deras arkiv. Jag skall gå igenom varje huvudavdelning och de serier som finns 

i dem och diskutera hur jag har tänkt och resonerat kring dem samt vad de inne-

håller.  

A-avdelning 

A-avdelningen är indelad i tre serier som jag grundat på de tre typer av protokoll 

som förekommit i materialet i större mängd och där jag har haft stöd för seriebild-

ning inom min litteratur. De tre typerna av protokoll jag bildat serier av är årsmö-

tesprotokoll i A1, styrelsemötesprotokoll i A2 och arbetsutskottsprotokoll i A3, 

även om titlarna på serierna inte var just dessa exakta. Istället namngavs serierna 

till protokoll för årsmöten, protokoll för styrelsemöten och protokoll för arbetsut-

skottsmöten. Dessa protokoll är sådana som jag har anledning att tro kommer att 

fortsätta avsättas inom S.K.F. så länge som föreningen är verksam då de tillhör 

helt nödvändiga delar av föreningens aktiviteter, dvs. att det finns en styrelse samt 

att föreningen håller årsmöten. Därför blir det rimligt att de två är med för att man 

skall kunna bygga vidare på dem vid leverans av nytt material, och utgör ”fasta 

punkter” i det protokollmaterial som avsätts av S.K.F. Annat protokollmaterial 

som jag har funnit har jag enbart i fallet med arbetsutskottet fört in i A-

avdelningen. Vilket berott att jag velat spara tid, samt att det inte funnits någon 

direkt koppling till någon av de tre serierna i A. Därför har exempelvis byggnads-

nämndens protokoll hamnat i F3. Jag underbyggde mina beslut rörande det med 

vad som min litteratur rekommenderat.14 

Under arbetet med A-avdelningen beslutade jag mig för att i viss mån rubba 

den ursprungliga ordningen för att öka materialets tillgänglighet för en användare. 

Den metod jag använt är att försöka avgöra vilka handlingar som det skulle göra 

                                                 
14 Björk, K.G. m.fl. (1972) Handbok för föreningsarkivarier, s.53-54: Larsson, R. m.fl. (1988) Folkrörelser-

nas arkivhandbok: arkiv och framtid i förening, s. 59. 
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med skada än nytta att flytta och därför har jag valt att låta handlingar som arkiv-

bildaren har antecknat på handlingarna som bilaga, och handlingar som ligger 

tillsammans med protokollen och som också omnämns i protokollen, ligga kvar. 

Om jag själv var osäker på vart jag skulle flytta handlingar eller inte visste vad det 

rörde sig fick dessa ligga kvar. Det vore helt fel att flytta någon handling utan att 

ens veta vad handlingen handlade om. Som förtydligande flyttade jag korrespon-

dens till E3 och dessa placerades där i kronologisk placering bland de andra hand-

lingarna men hölls utanför att blanda samman med de omslag kring de handlingar 

som arkivbildaren själv hade hållit samman under någon annan rubrik, som exem-

pelvis korrespondens. En del berättelser fördes över till B2 och ekonomiska hand-

lingar till G3.   

B-avdelningen 

Angående B-avdelningen har jag baserat mig på Handbok för föreningsarkivarier 

och Folkrörelsernas arkivhandbok för att avgöra vad som skall hamna i denna 

serie.15 B-avdelningen blev därför platsen där jag lade utgående korrespondens 

och material som S.K.F. har skapat i syfte att kommunicera med omgivningen. 

Enligt upplägget som Folkrörelsernas arkivhandbok angav förde jag hit handling-

ar som arkivbildare själv har upprättat, men som denne också behållit kopior av 

för eget bruk. Med denna grund har jag fört in dels utgående handlingar, som vis-

serligen endast här existerar som en luftserie, men som jag anser vara så pass 

grundläggande att den behöver existera med tanke på behovet av att arkivet skall 

kunna byggas på med nytt material. Jag har också tagit in årsberättelse och styrel-

se- och verksamhetsberättelse, eftersom dessa handlingar handlar också om att 

förmedla information om föreningens verksamhet till omgivningen, likväl som 

medlemmarna själva. Samt att de också omnämns i Folkrörelsernas arkivhandbok 

och Handbok för föreningsarkivarier16 som exempel på handlingar som kan läggas 

i B-avdelningen. Styrelse- och verksamhetsberättelser och årsberättelser placera-

des också tillsammans med andra interna handlingar därför att de helt enkelt är för 

få för att själva kunna skapa en egen serie. De serier som jag därför kunde bilda i 

B var utgående skrivelser som B1 och styrelse- och verksamhetsberättelser som 

B2. 

Rörande B2 hade jag och Riksarkivet lite olika uppfattningar och jag ansåg att 

den borde ha kallats ”berättelser” medan Riksarkivet föredrog den snävare be-

nämningen ”styrelse- och verksamhetsberättelser”. Min invändning mot detta var 

att det i serien också fanns revisionsberättelser och därför var Riksarkivets namn-

                                                 
15 Björk, K.G. m.fl. (1972) Handbok för föreningsarkivarier, s.54: Larsson, R. m.fl. (1988) Folkrörelsernas 

arkivhandbok: arkiv och framtid i förening, s. 59-60. 
16 Larsson, R. m.fl. (1988) Folkrörelsernas arkivhandbok: arkiv och framtid i förening, s.59-60.  
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förslag missvisande angående seriens innehåll. Det blev dock så att Riksarkivets 

linje blev gällande och serien fick det namn som Riksarkivet föredrog.  

C-avdelning 

C-avdelningen används inte i denna förteckning då jag inte har hittat några diarier 

i arkivet. Den kommer dock att förtecknas i arkivförteckning som att handlingar 

saknas i denna serie. Detta har jag valt att göra för att försäkra mig om att det inte 

finns risk för missförstånd om huruvida det inte finns några handlingar i C-

avdelningen, eller om den inte blivit inskriven. H-, J- och K-avdelningarna är inte 

inskrivna i företeckningen eftersom dessa inte finns med i den senaste versionen 

av det allmänna arkivschemat. 

D-avdelning 

Angående D-avdelningen har jag lagt in en serie med medlemsmatriklar och andra 

handlingar som medlemsförteckningar och andra förteckningar över ledamöter, 

nämnder och styrelser och som då bildar D1, medlemsmatriklar. Precis som i 

andra fall har jag baserat mig på vad min primärlitteratur rekommenderat.17 An-

ledningen till att jag samlade alla medlemshandlingarna i en enda serie var att det 

dels förespråkades i litteraturen, men också för att jag inte villa dela upp materia-

let i flera serier när materialet faktiskt inte var så fruktansvärt mycket.18       

E-avdelning 

I E-avdelningen har jag placerat korrespondens och inkomna handlingar i tre seri-

er, E1 med inkomna och utgående handlingar, E2 med inkomna publikationer och 

E3 med korrespondens. På grund av den ganska ringa korrespondens samt att den 

legat blandat med både in- och utgående tillsammans och att jag inte haft tid att gå 

igenom detta material och dela upp den i in- och utgående, har jag valt att behålla 

den blandade ordningen och lägga samman alla dessa handlingar till en enda serie. 

För detta hänvisar jag till min primärlitteratur som nämner E-avdelningen som 

plats för korrespondens och inkomna skrivelser.19 Det skall dock noteras att en-

                                                 
17 Björk, K.G. m.fl. (1972) Handbok för föreningsarkivarier, s.55: Larsson, R. m.fl. (1988) Folkrörelsernas 

arkivhandbok, s. 60-62. 
18 Björk, K.G. m.fl. (1972) Handbok för föreningsarkivarier, s.55. 
19 Björk, K.G. m.fl. (1972) Handbok för föreningsarkivarier, s.55: Larsson, R. m.fl. (1988) Folkrörelsernas 

arkivhandbok, s. 62-63. 
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skilda publikationer även återfinns utanför E2 och att E2:s innehåll huvudsakligen 

består av publikationen Meddelanden från Kungl. Akademin för de fria konsterna. 

F-avdelning 

F-avdelningen består av sex serier; F1 med utställningsmaterial, F2 med utställ-

ningsnämndens material, F3 med handlingar rörande fastigheten, F4 med hand-

lingar kring Konstnärsklubben, F5 med Konstnärshusets restaurang och F6 med 

handlingar kring tillfälliga verksamheter.  

Utställningsmaterial består av utställningshandlingar och utställningskataloger 

vilka har satts samman till en gemensam serie ordnade efter år och utställning. Det 

har gjort att, för att ta ett exempel, allmänna handlingar rörande årsutställningen 

1932 ligger i ett omslag tillsammans med utställningskatalogerna för årsutställ-

ningen 1932. Angående F2 var det material som var tecknat som tillhörande ut-

ställningsnämnden och jag ansåg att det var en serie som hade potential att få till-

skott genom utställningsnämndens vidare aktiviteter genom S.K.F:s utställningar.  

F3 blev en samlingsserie för de handlingar som rörde själva Konstnärshuset 

och alla om- och nybyggnationer av detta och jag lade i detta också handlingar 

kring grundandet av S.K.F. under slutet av 1800-talet.  

Gällande material från andra arkivbildare hade jag och Riksarkivet olika åsik-

ter om hur detta skulle ordnat. Jag önskade lägga samman alla arkivbildare som 

inte var S.K.F. i en enda serie, men Riksarkivet ansåg att dessa istället skulle delas 

up i två serier baserade på de största arkivbildarna som materialet kom ifrån. Där-

för delades material upp i två serier, F4 för Konstnärsklubben och F5 för Konst-

närshusets restaurang. Mina invändningar mot detta var att jag inte såg det som 

rimligt att bilda en ny serie för ett material som var mycket begränsat och i fallet 

med Konstnärsklubben man inte kan förvänta sig att det skall komma att byggas 

på vid eventuellt nya leveranser. Men också för det i detta system inte finns något 

utrymme för materialet från Konstnärsklubben vilket inte kan ses i den nuvarande 

seriestrukturen och därför inte kan komma en forskare till del. Handlingarna från 

andra arkivbildare placerade jag i F-avdelningen eftersom det rör sig om material 

som är samlade runt ämnet att de inte tillhör arkivbildaren  

I F6 placerade jag diverse handlingar som rörde en eller annan verksamhet el-

ler ämne som var tillräckligt distinkt för att inte kunna placeras i någon av de 

andra serierna men som var i för liten kvantitet för att de skulle kunna bilda egna 

serier.  
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G-avdelning 

G-avdelningen har jag använt enligt dess syfte i det allmänna arkivschemat som 

en avdelning för alla ekonomiska handlingar.20 Dessa handlingar är ordnade i seri-

er efter vilka handlingar jag väntar mig kommer att levereras in till Riksarkivet i 

fortsättningen och hur de ordnades av arkivbildaren. G1 innehåller huvudböcker 

och äldre verifikationer. Jag måste dock påpeka att de verifikationer och andra 

ekonomiska handlingar som rörde själva Konstnärshuset hamnade i F3 eftersom 

jag ville hålla handlingarna som var kopplade till Konstnärshuset samlade. G2 

blev en serie för dagböcker, kassaböcker och ekonomiska journaler. Den sista 

serien i G-avdelningen var G3 som blev en samlingsserie av både inköps- och 

försäljningshandlingar och övriga ekonomiska handlingar, eftersom ingen av de 

två typerna själva var tillräckligt stora för att kunna rättfärdiga en serie.  

Ö-avdelningen 

Den sista avdelningen, Ö-avdelningen, har fungerat för mig som plats där det ma-

terialet som inte passat in riktigt på någon annan plats har placerats och vad som 

min litteratur har förordat för placering i denna avdelning. 21 De två största delarna 

av material som jag lagt här är samlingar med tidningsurklipp och konstverk som 

kommit med arkivet. Dessa två har jag lagt i varsin serie och låtit dem bilda de två 

första serierna i Ö, Ö1 för pressklipp och Ö2 för konstverk under titeln teckningar, 

etsningar och böcker. Efter uppmaning under slutet av min tid på Riksarkivet i 

juni placerade jag även en del kuvert och blanketter tryckta av S.K.F. och några 

kopior av utställningskataloger i en Ö3 serie med namn blanketter och kuvert. Jag 

poängterar att de, förutom i fallet av S.K.F:s blanketter, inte är någon fullständig 

samling. De flesta kuverten kastades under rensningen då jag inte uppfattade som 

att de behövde sparas om det inte fanns information på dem som inte fanns på 

själva innehållet. 

                                                 
20 Björk, K.G. m.fl. (1972) Handbok för föreningsarkivarier, s. 56-57: Larsson, R. m.fl. (1988) Folkrörelser-

nas arkivhandbok: arkiv och framtid i förening, s.63. 
21 Björk, K.G. m.fl. (1972) Handbok för föreningsarkivarier, s.56, 58: Larsson, R. m.fl. (1988) Folkrörelser-

nas arkivhandbok, s. 63-65. 



 19 

Reflektion och slutdiskussion 

Arbetet med S.K.F:s arkiv har varit på många sätt både spännande och en lite på-

frestande upplevelse. Det har varit spännande att få arbeta så pass självständigt 

som jag gjort och att ha fått hantera material med verkligt kulturhistoriskt värde. 

Av samma anledningar har det också varit påfrestande eftersom jag arbetat på 

allvar och att misstag från min sida kunnat åstadkomma permanent skada. Detta 

har gjort att jag i en del fall haft rädsla för att skada arkivet genom misstag. Men 

samtidigt har jag vetat om att jag haft en uppgift som jag måste lösa. 

I mitt praktiska arbete är det enda jag verkligen ångrar fallet med att flytta 

material från A-serien som jag ansåg låg lite opraktiskt placerat där. Anledningen 

till mitt val var att jag trodde att det skulle gå snabbare och bli lättare att eftersöka 

än att göra en samling extra anmärkningar och korshänvisningar mellan serier och 

avdelningar. Detta visade sig tyvärr vara falskt då jag ägnade åtskillig tid; 3,5-4 

timmar per pärm med att gå igenom materialet. Detta ledde dels till att jag förlo-

rade mycket tid och att resultatet inte blev så mycket bättre än det varit innan. Jag 

anser att materialet blev mer tillgängligt men jag måste konstatera att resultatet 

inte rättfärdigade mängden arbete som jag lade ned. Därför hade det nog varit 

betydligt mer effektivt att helt enkelt göra en mängd korshänvisningar. Vilket är 

lite komiskt eftersom jag gjorde det då jag trodde att det skulle kunna ta längre tid 

med korshänvisningar och att kontrollera dem. 
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