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Stiftelsen Svensk Folkmusikfonds arkiv
Stiftelsen Svensk Folkmusikfond, SFF, grundades den 1 juli 1978, med syftet att fördela
upphovsrättsmedel till utövare av folkmusik. Genom ekonomiskt bidrag från bland andra
STIM, Sveriges Radio och Rikskonserter avsattes årligen en summa pengar att fördelas bland
sökande verksamma inom folkmusikfältet. I en folder beskrivs SFF:s ändamål som att
”Fonden har till uppgift att främja utbildning och forskning på den traditionella folkmusikens
område samt att även i övrigt stödja den traditionella folkmusiken. I begreppet folkmusik
innefattas därvid all folkmusik som utövas i Sverige, dvs även samernas, de finländska
minoriteternas och invandrarnas folkmusik”. Fondens arbete leddes av en styrelse, och en
rådgivande nämnd granskade ansökningar och föreslog hur bidrag skulle fördelas. Stiftelsen
Svensk Folkmusikfond avvecklades år 1994.
Arkivet består till sin merpart av ansökningshandlingar inkomna till SFF mellan åren 19781994, och utgör på så sätt en omfattande dokumentation av folkmusikalisk verksamhet under
mer än ett decennium. I arkivet finns även redovisningar av olika projekt från mottagare av
bidrag, mötesprotokoll, korrespondens med mera. Trycksaker och fonogram som bifogats
ansökningshandlingar och redovisningar till SFF har placerats i Svenskt Visarkivs bibliotek
och ljudsamlingar. Dubbletter av material som funnits i SVA:s samlingar sedan tidigare har
gallrats av utrymmesskäl. I övrigt har inga handlingar gallrats ur samlingen.
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A2

Årsmöteshandlingar

-

1979-1992

Inklusive stadgar

Ingår i A1:1

B1

Kopior av utgående handlingar

-

1981, 1986, 1988, 1992

- Tal av Håkan Gezelius vid SSF:s stipendieutdelning
- Tackbrev till bidragsgivare
- Förslag på utformning av projektvecka
- Ang. bidrag till minnessten över Svea Jansson

Ingår i A1:1
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Korrespondens

-

1978-1994

Ingår i A1:1
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Bidragsansökningar
Inklusive bilagor med undantag för publicerade trycksaker, vissa tidningsklipp
och ljudupptagningar. Se serierna L2, L3 och Z1. Förteckning över samtliga
sökande årsvis finns i respektive serie.
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SFF:s rådgivande nämnds förslag till bidragsfördelning
1979-1992

Inklusive kallelser, medlemsmatriklar, spridda
protokoll och korrespondens samt förteckning över
publikationer som getts ut med stöd från SFF.

Ingår i A1:1

F3

Redovisning av fördelade bidrag

Vol 1

1983-1995

Inklusive bilagor med undantag för publicerade
trycksaker, vissa tidningsklipp och fonogram. Se
serierna L2, L3 och Z1.
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Handlingar rörande SFF:s skivutgåva ”Föregångare”

-

1992

Ingår i A1:1

L1

Trycksaker rörande SFF:s verksamhet

-

1976, 1981, 1985

- Skänklåten, rapporter från SFF
- Informationsfolder om SFF
- Tonfallet, artiklar om SFF:s bildande

Ingår i A1:1

L2

Publikationer utgivna med stöd från SFF

-

Publikationer som inkommit till SFF har införlivats i Svenskt visarkivs
bibliotek. Dubbletter har gallrats.
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Tidningsklipp

Vol 1

Spridda år

Kopior av tidningsklipp som bifogats
ansökningshandlingar men som av SFF förvarats
åtskilt från ansökningshandlingarna.

Z1

Bilagor till bidragsansökningar
Bifogade fonogram har registrerats i SVA:s databas X-ref. Fullständig
förteckning nås genom att ccl-söka ”sffarkiv” i deldatabasen ”Inspelningar”. LPskivor är placerade i SVA:s LP-samling, övriga fonogram tillsammans med
övriga arkivet. Dubbletter har gallrats.
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Kassetter och rullband

