
Regler och rutiner 
 

Tyst läsesal i Riksarkivet Arninge 
 

 
 

Alla är välkomna 
att vända sig till Riksarkivet genom personligt besök eller per brev, telefon, mejl eller fax. Det 
är gratis att besöka Riksarkivet. 
 

När du kommer hit 
I entréhallen finns forskarexpeditionen där man skriver in sig som besökare. 
 
Ytterkläder, väskor m.m. ska lämnas i garderoben. Låsbara skåp finns. Du får bara ta med dig 
skrivmedel, såsom blyertspennor och kollegieblock, och eventuell bärbar dator till 
forskarsalarna. Om du vill fotografera med egen kamera måste du be om tillstånd. Riksarkivet 
ansvarar inte för medhavd utrustning. 
 

Forskarvägledning 
Innan du beställer framtagning av material måste du reservera ett forskarbord i den tysta 
läsesalen. Du skriver in dig i liggaren och tar en bordsbricka. Bordsnumret fyller du i på 
beställningssedeln så att beställda handlingar kan lämnas vid din bordsplats. 
 

Beställning 
Beställningssedel ska innehålla arkivets namn, seriesignum och volymnummer. 
 
Vissa enskilda arkiv kräver tillstånd och flera av de statliga arkiven innehåller sekretess av 
olika grad. Framtagning av sekretessbelagt material kan ta lång tid på grund av 
sekretessprövning. Hör gärna av dig i förväg och sök information i Nationella Arkivdatabasen 
(NAD) https://sok.riksarkivet.se/nad  
 
Det går bra att förbeställa handlingar om du har uppgifter om arkiv, seriesignum och 
volymnummer. Kontakta forskarexpeditionen och ange vilken dag du kommer samt namn och 
telefonnummer. Beställning måste ske i förväg om du vill besöka oss en måndagkväll. 



Lånetid 
När du studerat volymerna färdigt placerar du arkivhandlingarna på angiven plats. Om du vill 
ha kvar materialet till en annan dag ber du om anvisningar om hur och var du kan ställa det, 
och själv ta fram det vid nästa besök. 
 
Arkivhandlingar får normalt disponeras två veckor från och med framtagningsdatumet. Vid 
behov ges förlängd lånetid av personalen i forskarexpeditionen. Det går bra att förlänga 
lånetid via telefon eller mejl. 
 

 
 

Användning 
Var försiktig när du använder handlingarna. Endast blyertspennor är tillåtna och för hantering 
av vissa typer av handlingar behövs bomullsvantar. Om du inte använder vantar, var vänlig 
tvätta händerna. 
 
Vantar används alltid vid hantering av: 

- handlingar äldre än 1850 
- handritade kartor och ritningar 
- fotografiskt material 
- pergamentsbrev och diplom 
- övriga ömtåliga handlingar 

 
Sekretessbelagda och tillståndsbelagda handlingar får bara användas på bord längst fram i 
salen. Denna typ av handlingar får inte lämnas utan tillsyn och måste låsas in när du lämnar 
salen. 
 

Förbud 
Dryck, mat, godis och liknande får inte medföras till forskarsalarna. Tänk på att respektera 
tystnaden i forskarsalarna. Undvik starka parfymer. Glöm inte att stänga av mobilen. 
 
Vänligen avsluta din forskning för dagen i god tid före stängning. 

 


