
Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 14 april 2022  

Ämne: Till dig som arbetar i Fornreg 

Hej! 

Här kommer information till dig som använder Fornreg/Fornsök. Den här e-posten skickas till 

alla kontaktpersoner och till alla lämningsregistrerare. Vi skickar med jämna mellanrum ut 

information om bl.a. uppdateringar och förändringar. Du hittar alla tidigare utskick här. 

 

Händelseloggar och maritim specialdokumentation 

Dokumenten Händelselogg före 2018 och Maritim specialdokumentation är inte tillgängliga 

under en period på grund av uppdatering av arkivet. Alla dokument uppdateras inte 

samtidigt, och de som inte är tillgängliga har gråa länkar som inte går att klicka på. 

Dokumenten ligger under ”Dokument och bilder” tillsammans med inventeringsböckerna. I 

händelseloggen finns information om de olika händelser som påverkat informationen om en 

lämning innan informationen flyttades till Kulturmiljöregistret. Maritim 

specialdokumentation kan bl.a. bestå av höjd över botten, dykdjup och byggmaterial för ett 

förlist fartyg. 

 

Driftstörningar i samband med uppdatering av Fältreg 

Uppdateringar av funktionalitet i Fältreg kan medföra driftsstörningar i Fältreg under vecka 

15. Problem kan uppstå vid synkning av lämningarna från Fältreg till Fornreg. Vi hoppas 

kunna släppa en ny version av appen under vecka 16. 

 

Ladda upp rapporter 

20-21 april kommer man inte kunna ladda upp rapporter via Fornreg. Vi gör en uppgradering 

av det tekniska systemet bakom e-arkivet och under uppgraderingen stoppar vi funktionen 

att ladda upp rapporter. 22 april ska allt fungera som vanligt igen. 

 

Forndok ersätts av Arkivsök 

Söktjänsten Forndok, där man kan hitta  publikationer, bilder och annan dokumentation som 

finns i Riksantikvarieämbetets e-arkiv, kommer att stängas ned under maj/juni 2022. 

Tjänsten ersätts av Arkivsök, där du kan söka, läsa, ladda ned och beställa samma innehåll 

som har gått att nå via Forndok. 

Arkivsök lanserades i oktober 2021 och du kan redan nu använda Arkivsök för att söka efter 

digitalt arkivmaterial. De rapporter och annan dokumentation som laddas upp via Fornreg är 

åtkomliga via Arkivsök. 

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/


Alla direktlänkar som du har kunnat skapa via funktionen "kopiera denna länk" i Forndok, 

kommer under april eller maj att pekas om till Arkivsök. Det gäller de länkar som inleds med 

"https://pub.raa.se/visa/dokumentation/", och som används för att exempelvis länka till 

rapporter eller bilder. Du kommer alltså inte att själv behöva byta ut de länkarna, utan den 

som använder länken kommer efter ompekningen att hamna på motsvarande post i Arkivsök 

istället för Forndok. 

Eventuella frågor om Forndok/Arkivsök kan skickas till ata@raa.se 

 

OBS att du inte kan svara på det här mailet. Skicka istället eventuella frågor och synpunkter 
till fornsok@raa.se 

 

Vänliga hälsningar 

Supportfunktionen på Riksantikvarieämbetet 

Fornreg/Fornsök 

 

Vid frågor kontakta vår support: fornsok@raa.se 

Läs mer på Fornregs hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/ 

GDPR - Så behandlar Riksantikvarieämbetet personuppgifter: 
https://www.raa.se/aktuellt/information-enligt-dataskyddsforordningen/ 

Mejla fornsok@raa.se för att ta bort din adress från denna sändlista 
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