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I Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar finns ett stort bestånd av brev. För att lättare kunna hitta 
brev mellan olika personer har ett brevskrivar-register (Register över brev i enskilda samlingar) 
upprättats. Breven finns registrerade i en kortkatalog som förvaras i 174 kortlådor i forskarexpedi-
tionen i Marieberg. Registret är dock inte heltäckande. De enskilda arkiven i Riksarkivet innehåller 
också många oregistrerade brev. 
Brevskrivarregistret är också inlagt på Riksarkivet/SVAR:s webbsida: www.svar.ra.se och i datorerna 
i forskarexpeditionen. Forskaren rekommenderas att först söka i det digitala brevskrivarregistret. 
 
Att söka i kortkatalogen (brevskrivarregistret) på plats i Riksarkivet. 
Ett brev från en privatperson till en annan har normalt hamnat i mottagarens arkiv. I registret hittar 
man uppgifter om brevskrivarens namn, antalet brev och år. Här finns också en hänvisning till det 
enskilda arkiv, där brevet förvaras. En brevskrivare kan förekomma på flera registerkort om det finns 
flera brev från olika arkiv. Det är viktigt att påpeka att den alfabetiska ordningen i kortlådorna kan 
innehålla fel och att namnen kan ha skrivits på olika sätt. 
 
Arkivhänvisningen kan se olika ut. Ibland står arkivets namn tryckt på kortet, ibland bara en siffra som 
motsvarar ett arkiv. I anslutning till kortlådorna finns en förteckning med uppgifter om adressater i  
91 enskilda arkiv. Dessutom finns en separat kortkatalog över brevskrivare i vissa av Riksarkivets 
autografsamlingar (Stafsund, Sjöholm och enskilda arkivfragment). 
Arkivförteckningar över de enskilda arkiven finns i forskarexpeditionen. Många av förteckningarna är 
även inskrivna i NAD (Nationella arkiv-databasen): www.nad.ra.se . I förteckningarna finns uppgifter 
om i vilken volym brevet ingår i. Oftast är det fråga om ett så kallat E-nummer, vilket man skriver på 
beställningssedeln tillsammans med arkivets namn. 
En beställningssedel kan se ut på följande vis: 

Claes Flemings brev till Gustaf Löwenhielm 1838 

Gustaf Löwenhielms samling 

Volym E 4695 

Att söka i det digitala brevskrivarregistret. 
Brevskrivarregistret finns inlagt på www.svar.ra.se . Gå in på länken Sökbara register/databaser, där 
finns brevdatabasen. I ett formulär fyller man i namn på avsändare och mottagare mm. Databasen 
omfattar förutom brev från Riksarkivet även Kinda lokalhistoriska arkiv, Kungl. biblioteket, 
Linköpings stiftsbibliotek och Nationalmuseum. För att söka i brevdatabasen behövs inget 
abonnemang. Ericsbergsarkivets autografsamling och delar av Sjöholmsarkivets autografsamling finns 
inte med i den digitala versionen. Skrivelser i Ericsbergsarkivets autografsamling är däremot 
inskannade separat på SVAR:s webbsida. 
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