Frågor & svar
Har du frågor inför ditt besök eller om oss hittar du de flesta svaren här. Om du inte hittar
svaret eller om någonting fortfarande är oklart, är du varmt välkommen att kontakta oss. Se
också våra videoguider:
https://www.youtube.com/watch?v=1Yk9fJgORUY&feature=youtu.be.

Att använda arkiven
Var startar jag min forskning?
NAD, Nationell ArkivDatabas, är en databas med information om många arkiv som finns i
Sverige. Här kan du söka på det som intresserar dig. Du hittar NAD på
https://sok.riksarkivet.se/nad
Hur gör jag för att beställa uppgifter och kopior?
All arkivforskning kräver noggranna förberedelser. Ta reda på så mycket information som
möjligt och formulera dig tydligt. Därefter kan du göra din beställning här:
https://riksarkivet.se/bestall-uppgifter
Kan ni hjälpa mig med min forskning?
Vi hjälper till att hitta sökvägar in i arkivet men bedriver ingen forskning. Vi kan dock åta oss
att göra vissa begränsande eftersökningar mot avgift, 225 kronor per kvart och då söker vi
högst en timme.
Kan jag få ta del av alla handlingar?
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 NAD. https://sok.riksarkivet.se/nad
Finns det något om släktforskning hos er?
På Riksarkivet Arninge finns kopior av kyrkoböcker och SCB-utdrag för hela Sverige.
Förutom en rad praktiska databaser som ex. Sveriges dödbok och Sveriges befolkning finns
ett referensbibliotek för dig som är intresserad av släkt- och hembygdsforskning.

Ditt besök
Hur tar jag mig till Riksarkivet Arninge?
Med lokaltrafik åker du tunnelbanans röda linje till Danderyds sjukhus, därefter buss 629 till
hållplats Måttbandsvägen och går ca 300 meter. Till hållplatsen Kundvägen i Arninge
centrum går det flera alternativa bussar. Med bil kör du E18 norrut från Stockholm. Ta av till
höger vid avfart 185, Trafikplats Arninge, följ skyltar mot Vallentuna väg 264. Ta till höger i
den andra rondellen vid K-rauta och sväng in på Leverantörsvägen, sen till vänster på
Mätslingan, följ vägen till nr 17. Vi har gott om gratis parkering.
Vilka öppettider har ni?
Forskarexpeditionen har öppet måndag-fredag till 9:00-16:00 och våra forskarsalar har
öppet måndag 9:00-18:45 men under juni till augusti stänger vi redan kl. 16.00 på måndagar.
Övriga dagar, d.v.s tisdag till fredag har vi öppet 9:00-16:00. Framtagning av

arkivhandlingar sker varje dag 9:00-15:00, måndagar till 15:45 då det är kvällsöppet.
Begränsad framtagning mellan 11:30-12:30.
Kostar det pengar att besöka er?
Det är gratis att besöka oss och studera material i våra läsesalar. Du behöver inte boka plats.
Kan jag beställa fram handlingar innan mitt besök?
Det går bra att förbeställa handlingar om du har uppgifter om arkiv, seriesignum och volymnummer. Du kan beställa högst tio volymer åt gången. Kontakta forskarexpeditionen på
forskarexpeditionen.arn@riksarkivet.se och ange vilken dag du kommer samt namn och
telefonnummer.
Kan jag beställa kopior av materialet?
Om du vill kopiera arkivmaterial när du besöker våra läsesalar kontaktar du personalen i
forskarexpeditionen. Vår reproavdelning kan erbjuda kopiering och skanning upp till 300 dpi
i olika format. Markera de sidor som önskas. En fastställd prislista finns. Du kan också
beställa kopior här: https://riksarkivet.se/bestall-uppgifter
Får jag fotografera handlingarna?
Det går bra att använda egen digitalkamera för att fotografera av handlingar, så
länge handlingarna inte är belagda med sekretess, särskilt tillstånd krävs eller materialet är
extra ömtåligt. Du får inte fotografera med blixt och inte ha med eget stativ men vid ett par
platser i tysta läsesalen finns det stativ som besökare får använda. Vår reproavdelning kan
också erbjuda kopiering och skanning upp till 300 dpi.
Finns materialet på Riksarkivet Marieberg eller på Riksarkivet Arninge?
I NAD, Nationell ArkivDatabas, går det att se om ett arkiv förvaras på Riksarkivet Arninge
eller på Riksarkivet Marieberg. Se i NAD här https://sok.riksarkivet.se/nad

Tillgänglighet
Jag är rörelsehindrad, hur tar jag mig runt?
Det finns fyra handikapparkeringar ca 20 meter från entrén med ramp upp till dörren som
kan öppnas med dörröppnare. Vi har breda dörrar utan trösklar.
Får jag ta med ledarhund? Ja, ledarhund går bra men husdjur är inte tillåtet.

Om oss
Vilken typ av material finns på Riksarkivet Arninge?
På Riksarkivet Arninge finns rikstäckande modern historia. Här förvaras främst handlingar
från den statliga centrala förvaltningen och från privata organisationer. Det finns också
mycket information för dig som släkt- och hembygdsforskar.
På vilken adress finns Riksarkivet Arninge?
Adressen är Mätslingan 17 i Arninge, Täby, strax norr om Stockholm. Närmaste busshållplats
är Måttbandsvägen.
Hur kontaktar jag er enklast?
Mejla dina frågor till: riksarkivet@riksarkivet.se eller ring på telefon 010-476 70 00

