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Att referera till material från 
Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA) 
 

Rekommendation och vägledning  

 

Den här vägledningen är tänkt att användas som en hjälp till att skriva 

referenser när arkivmaterial från Riksantikvarieämbetets arkiv (även 

kallat Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA) har använts som källa. 

Rekommendationen gäller den fullständiga referens som ska anges i 

källförteckningen och första gången källan nämns i en fotnot. Om man 

vill använda förkortade referenser i exempelvis löpande text ska man 

göra det på ett sådant sätt att det går att koppla ihop den korta 

referensen med den fullständiga utan att det blir otydligt.  

 

När det gäller publicering av upphovsrättsskyddat material finns det 

ytterligare saker man måste ta hänsyn till, som tillstånd, och att 

upphovsmannens namn ska uppges i anslutning till verket. När det 

gäller publicering av bilder från Riksantikvarieämbetet ska 

”Riksantikvarieämbetet” samt fotografens namn sättas ut intill bilden. 

 

 

Att referera till otryckt material 

 

Otryckta källor finns ofta i bara ett exemplar, till skillnad från tryckta 

källor. Det är därför viktigt att ange var arkivmaterialet förvaras och i 

vilket arkiv det ingår. Handlingarna som använts ska kunna återsökas 

och med säkerhet kunna identifieras. Därför är det viktigt att ge 

tillräckliga uppgifter i hänvisningen. En referens till en otryckt källa är 

oftast mer detaljerad än den till en tryckt källa. 
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Vägledande principer för referensens innehåll 

 

Arkiv är ordnade efter arkivförteckningar. Eftersom arkivförteckningen 

är det verktyg som främst används för återsökning av arkivhandlingar 

är det viktigt att den informationen som finns i arkivförteckningen – 

arkivets namn, serierubrik, seriesigna och volymnummer – finns med i 

referensen. Saknas något av dessa kan återsökningen försvåras eller 

ta lång tid. Även det dokument man använt behöver beskrivas, för att 

det ska kunna identifieras med säkerhet.  

 

 

Rekommendation 

 

Vår rekommendation är att man inkluderar följande uppgifter i sin 

referens, helst i följande ordning: 

 

Arkivinstitution. (Arkivdepå.) Arkiv, seriesignum:volymnummer, 

serierubrik, volymens årtal. Dokumenttitel/beskrivning, datering. 

 

 

Arkivinstitution 

 

Uppgiften om arkivinstitution måste finnas med i referensen. Att 

källmaterialet förvaras i Riksantikvarieämbetets arkiv ska framgå. I äldre 

hänvisningar till myndighetens arkivmaterial ser man ofta förkortningen 

ATA, som är en förkortning för Antikvarisk-topografiska arkivet. 

Riksantikvarieämbetets arkiv kallas av tradition för Antikvarisk-topografiska 

arkivet.  
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Det är bra om både Riksantikvarieämbetet och Antikvarisk-topografiska 

arkivet nämns i referensen.  

 

Exempel: 

”Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet”.  

 

Om du använder förkortningen ATA, exempelvis ”Riksantikvarieämbetets 

arkiv, ATA” behöver du någonstans skriva ut vad förkortningen står för. 

 

 

Arkivdepåer/ämbetsarkiven 

 

Uppgiften om arkivdepå behövs för återsökning av handlingar som 

tillkommit inom ramen för Riksantikvarieämbetets verksamhet. Detta 

eftersom myndighetens handlingar har delats upp i olika arkivbildare 

för att spegla myndighetens historia, då Riksantikvarieämbetets 

organisation har förändrats över tid. Nedan är en lista över 

ämbetsarkiven och vad de innehåller. 

 

Depå Arkivbildare 

Ämbetsarkiv 1 Antikvitetskollegiet och Antikvitetsarkivet (1666-1785) 

Ämbetsarkiv 2 Vitterhetsakademien och riksantikvarien (1786-1922) 

Ämbetsarkiv 3 Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetet (1923-1975) 

Ämbetsarkiv 4 Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer (1975-1997) 

Ämbetsarkiv 5 Riksantikvarieämbetet (1998-2012) 

 

Uppgiften om arkivdepå kan utelämnas när det handlar om enskilda 

arkiv och arkivsamlingar. Att ange namnet på arkivet är i dessa fall 

tillräcklig information. Ett exempel på enskilda arkiv är personarkiv. 
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Delvis förtecknat material och oförtecknat material 

 

En del av det arkivmaterial som förvaras i Riksantikvarieämbetets arkiv 

är delvis eller helt oförtecknat. För att dessa typer av material ska 

kunna återsökas behövs andra kompletterande uppgifter. Exempel på 

detta är det topografiskt ordnade materialet där uppgifter om landskap 

och socken är nödvändiga för en senare återsökning/identifiering.  

 

Exempel på delvis oförtecknat material: 

 topografiska dossierer i ämbetsarkivet 

 kart- och ritningssamlingen 

 olika bildsamlingar  
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Exempel 

 

 

Ämbetsarkiv 1-5, förtecknat material 

 

Exempel: 

Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. 

Ämbetsarkiv 3. Gemensamma handlingar, A1a:39 Akademiens 

protokoll, huvudserien 1966-1967. Protokoll 1/11 1966  

 

Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. 

Ämbetsarkiv 3. Byggnadsminnesavdelningen, Pietas, B1:1 

Beskrivning över konserverade föremål, 1908-1910. Pietas nr 1, s.15.  

 

 

Topografiska dossierer 

Topografiska dossierer ingår i ämbetsarkivet men de är inte förtecknade på 

volymnivå. Eftersom dessa handlingar är ordnade efter landskap, socken och 

fastighet är det viktigt att dessa uppgifter tas med. Ange även diarienummer om det 

finns. 

 

Exempel: 

Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. 

Gemensamma handlingar, F1 Antikvarisk-topografiska dossierer. 

Blekinge, Elleholm socken, socken allmän. Anläggande av 

värmepump inom RAÄ 12 Elleholm socken, Blekinge museum rapport 

2009:30. Dnr 321-2255-2009. 

 

Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. 

Gemensamma handlingar, F1 Antikvarisk-topografiska dossierer. 
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Småland, Eksjö sn, Villa Lustigkulle stg 587. 

Byggnadsminnesförklaring 1981-03-06. Dnr 1357/1981. 

 

 

Fotografisamlingen 

Fotografisamlingen ingår ämbetsarkivet. Kyrkobilder, fasta fornlämningar, runbilder och 

profana byggnader är topografiskt ordnade. Arkeologiska föremålsbilder är indelade efter 

arkeologisk period, landskap och Historiska museets inventarienummer. Bilder av föremål 

från nyare tid är ordnade efter föremålstyp och inventarienummer. 

 

Exempel: 

Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. 

Gemensamma handlingar, K1c Fotografier av kyrkor och kyrkliga 

föremål. Småland, Hossmo socken. Hossmo kyrka. Fotograf, år.   

 

Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. 

Gemensamma handlingar, K1e Bilder av arkeologiska föremål. 

Värmland, Grums sn. Järnålder. Inventarienummer 12632:B:1.  

 

 

Kart- och ritningssamlingen 

Kart- och ritningssamlingen ingår i ämbetsarkivet. Handlingarna är topografiskt 

ordnade. Om ritningsnummer finns ska detta anges. 

 

Exempel: 

Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. 

Gemensamma handlingar, J1 Kart- och ritningssamlingen. Norrbotten, 

Råneå socken. Byggnadsplan för kyrkbyn, 1935. Ritningsnummer Vb 

375. 
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Handteckningssamlingen 

Handteckningssamlingen innehåller teckningar som har lyfts ut både ur ämbetsarkiven 

och ur enskilda arkiv. Teckningarna är främst ordnade topografiskt. Ange även konstnär i 

de fall det framgår. 

 

Exempel: 

Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. 

Handteckningssamlingen. Gotland, Lye kyrka. Bror E. Almquist 1890. 

 

 

Enskilda arkiv 

 

Exempel: 

Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. Alfred 

Nilsons & Bo Wildenstams arkiv, F3a:1 Alfred Nilssons 

korrespondens. Brev från konservator Gerhard Gotaas till Alfred 

Nilson, 7/10 1926.  

 

 

Ämbetsarkiv 1-5, oförtecknat material 

Oförtecknat arkivmaterial kan vara ordnat på olika sätt. Det kan vara uppdelat i t.ex. 

kartonger, pärmar, mappar. Det kan även ha lagts in i arkivboxar med tillfälliga 

numreringar. Ta med beskrivningen ”Oförtecknat material” i referensen. 

 

Exempel:  

Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. 

Oförtecknat material. Pärm märkt ”2005 Östra stallet Kf-avd”. Ritning 

över arbetsplatser. 
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Enskilda arkiv, oförtecknat material 

Oförtecknat arkivmaterial kan vara ordnat på olika sätt. Det kan vara uppdelat i t.ex. 

kartonger, pärmar, mappar. Ta med beskrivningen ”Oförtecknat material” i referensen. 

 

Exempel: 

Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. 

Oförtecknat material. Ulf Erik Hagbergs arkiv, Pärm märkt 

”Korrespondens 1987”, Brev från NN till Ulf Erik Hagberg 27/6 1987. 


