Välkommen till

Tillståndsbelagt material
De flesta handlingar som förvaras i Slottsarkivet är tillgängliga för allmänheten.
För vissa samlingar måste man emellertid söka tillstånd för att ta del av hand
lingar som är yngre än 70 år.

Slottsarkivet

Förhandsbeställa handlingar
Det är möjligt att beställa fram arkivhandlingar i förväg. Det gör man genom
att e-posta till riksarkivet@riksarkivet.se. Vid förhandsbeställning underlättar
det för personalen om arkivbildare, seriesignum och volymnummer anges.

Fotografering och kopiering
Det är i de flesta fall tillåtet att fotografera med egen kamera eller mobiltelefon.
Det finns även möjlighet att få kopior gjorda till en kostnad av fyra kr per sida.
Vill man kopiera arkivhandlingar som inte får plats i kopiatorn eller om man
vill ha högupplösta bildfiler går det att beställa hos Bildfunktionen i Riks
arkivet Marieberg. Slottsarkivets personal hjälper till med beställningen.

Databaser och register
I läsesalen finns en dator för besökare. Den innehåller ett stort antal databaser
och register som besökarna kan använda sig av som komplement till arkivhandlingarna.
Besökare tar del av arkivhandlingar i Slottsarkivets läsesal. I bakgrunden
syns rester av slottet Tre Kronors murar. Foto: Henrik Lithner.

Öppettider i läsesalen
Tisdagar 09.00–12.00 samt 13.00–16.30

Kontaktuppgifter

2018-11-21

Besöksadress: Slottsbacken 1, Västra valvet, Yttre borggården
Postadress: Riksarkivet, Box 12541, SE 102 29 Stockholm
E-post: riksarkivet[at]riksarkivet.se
Tel. direkt: 08-402 61 66 (endast tisdagar), växel: 010-476 70 00
Webbplats: riksarkivet.se/slottsarkivet

I Slottsarkivet förvaras handlingar från det kungliga hovets och de kungliga
slottens verksamhet. Här finns även Kungliga Djurgårdsförvaltningens arkiv.
De äldsta handlingarna är från 1500-talet. Arkivbeståndet är för närvarande
(2018) drygt 1300 hyllmeter. I arkivet kan man bland annat finna räkenskaper
som visar vad man åt och drack, handlingar om resor, fester och bröllop,
inventeringslistor över möbler samt kartor och ritningar.
Slottsarkivet öppnades för allmänheten 1893 under ledning av en slottsarki
varie som tillhörde hovet. Arkivet förblev under kunglig vård fram till 1964.
Sedan dess har ansvaret för verksamheten legat på Riksarkivet.

Läsesal och bibliotek
I läsesalen finns sju forskarplatser och ett referensbibliotek.

I Slottsarkivet förvaras bland annat Husgerådskammarens arkiv. På bilden syns
en vackert utformad faktura från AB Wilh. Becker, daterad den 30 juni 1908.
Foto: Henrik Lithner.

Slottsarkivet är beläget i Stockholms slott. Arkivet öppnades för allmänheten
av Oscar II 1893. Foto: Raphael Stecksén. Copyright Kungl. Hovstaterna.

Regler och rutiner
Det är tillåtet att ta med sig egen bärbar dator, mobiltelefon (på ljudlöst läge),
kamera, block och blyertspenna in i läsesalen. Ytterkläder, väskor, mat och
dryck får inte tas med. Handlingarna får endast studeras i läsesalen på anvisad
plats. Ordningen i arkivvolymerna får inte ändras och bomullsvantar ska
användas. Bomullsvantar, bokstöd och tyngder finns att låna.

Beställa fram handlingar
I den bemannade forskarexpeditionen som är belägen utanför läsesalen finns
personal som svarar på frågor och hjälper till med beställningar. Som komplement till arkivförteckningarna på papper finns den nationella arkivdatabasen
(NAD) att söka i. I forskarexpeditionen skriver man in sig i en besöksbok och
tar ett bord. Arkivmaterialet beställs via lånesedel och de beställda handlingarna levereras sedan till bordet.

