
Sökning via Nationell Arkivdatabas (NAD) 

Komplettera gärna din beställning ur topografiska serien med en 

sökning i NAD (https:/sok.riksarkivet.se/nad). Här finns större delen av 

våra arkivförteckningar tillgängliga. Topografiska serien är oförtecknad 

men en sökning ger svar på huruvida det finns handlingar som rör det 

objekt du är intresserad i de övriga delarna av arkivet. Glöm inte välja 

ATA/Riksantikvarieämbetet som förvarande institution under ”fler 

sökalternativ”. 

 

Du som söker efter dokumentation rörande fornlämningar 

Om du har ett RAÄ-nr på en fornlämning men saknar uppgifter om 

fastighetsbeteckning eller bynamn kan du alltid se efter om dessa 

uppgifter finns registrerade i Fornsök (http://www.fmis.raa.se). Det 

inskannade utdraget ur inventeringsböckerna i PDF-format brukar ofta 

uppge denna information. 

 

Fotografier och bilder i Kulturmiljöbild 

Delar av fotografisamlingarna finns digitaliserade och tillgängliga via 

bilddatabasen Kulturmiljöbild (www.kmb.raa.se).  

 

Bra att veta angående Kulturhistoriska byråns arkiv (K-byrån) 

Delar av Kulturhistoriska byråns arkiv rörande kyrkor (inklusive kopior 

på ritningar) har ordnats in i topografiska serien. Detta material plockas 

därför automatiskt fram vid en beställning ur topografiska serien. För 

övriga delar av Kulturhistoriska byråns arkiv se arkivförteckning i NAD 

(https:/sok.riksarkivet.se/nad). Vill du veta mer om Kulturhistoriska 

byråns arkiv, som inte bara innehåller material angående kyrkor, kan du 

läsa Arkivbestånd och sökhjälpmedel sid. 11. 

 

 

 

Vägledning 
Riksantikvarieämbetets arkiv, ATA 
 
 

Att beställa fram arkivmaterial ur 

topografiska serien 

Rätt information när du gör en beställning – här beskriver vi vilka 

uppgifter du behöver ange vid beställning ur den s.k. topografiska 

serien. 
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Topografiska serien 

Den s.k. topografiska serien samlar skriftliga handlingar rörande 

arkeologiska fynd och utgrävningar, restaureringar och 

ombyggnationer av kyrkor och statliga byggnadsminnen, m.m. från 

1800-talet fram till idag. Dess egentliga namn är Antikvarisk-

topografiska dossierer och den är en del av ämbetsarkiven. 

Topografiska serien är ordnad efter landskap och socken/stad. Den växer 

kontinuerligt och är oförtecknad. Innehållet är därför inte sökbart i någon 

arkivförteckning. För utförligare information se Arkivbestånd och 

Sökhjälpmedel ATA. 

När du beställer fram material ur topografiska serien ska du 

uppge landskap, socken/stad samt fastighet/lokal. När det gäller städer 

behöver du dessutom ange kvarter. (Stockholm, Göteborg och Malmö är 

dessutom uppdelat i stadsdelar, hjälp oss därför genom att ange stadsdel i 

dessa fall.) Notera även om det rör kyrka, profan byggnad eller 

fornlämning. 

Det finns även handlingar ordnade på ”landskapet allmänt” och ”socken 

allmänt” sorterade efter år och diarienummer. Här finner du handlingar 

som rör flera olika socknar (landskapet allmänt) respektive flera olika 

lokaler i en och samma socken (socken allmänt). Ange om det är detta 

material du är intresserad utav. 

Det kan alltid underlätta att ange tidsperiod i de fall du enbart söker 

dokumentation uppkommen under en särskilt tidsperiod (Exempelvis 1910-

1930). Söker du ett särskilt ärende och vet dess diarienummer 

notera diarienumret. 

Fotografier och planer/ritningar 

Till de topografiskt ordnade handlingarna hör ofta fotografier och 

planer eller ritningar. Dessa separeras och arkivläggs som regel för sig i 

fotografisamlingen respektive kart- och ritningssamlingen. Om du vill ta 

del av såväl handlingar som fotografier och ritningar behöver du ange 

detta. 

Vid beställning av fotografier behöver du ange samma information som vid 

beställning av handlingar. Vid beställning på plats hos oss fylls två separata 

beställningssedlar i för handlingar respektive fotografier. 

Om du vill beställa fram ritningar behöver du göra en sökning i vårt 

ritningsregister (http://ritreg.raa.se) för att få fram den information som 

behövs för att beställa fram aktuell ritning. 

Många ritningar är filmade och behöver då inte beställas fram ur 

magasinen. Du ser själv i Ritningsregistret om ritningen är filmad. 

Notera ritningsnumret för att på plats i våra lokaler på egen hand ta fram 

filmade ritningskort att titta på/skriva ut från ritningskortläsaren. 

Är ritningen inte filmad behöver du beställa fram den. Du behöver då 

notera placering (t. ex. 103:M:5), ritningsnummer samt objekt/fastighet 

på din beställning. 

Riksantikvarieämbetets arkiv, ATA 

Besöksadress: Storgatan 41, Östra Stallet, Stockholm 

Telefon: 08-5191 8050 

e-post: ata@raa.se 

För öppet- och framtagningstider se: www.raa.se  
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