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Dokument som belyser Sveriges förbindelser med utrikes makter till ca 1809 finns att söka i samlingen 
Diplomatica (förteckning 21 i fyra delar). Utgående skrivelser finns även i riksregistraturet och arkiven 
efter Utrikesexpeditionen, Kanslikollegiet  och Kabinettet/UD. 
Denna förteckning har publicerats i koncentrat på engelska av Sören Tommos under titeln The 
Diplomatica Collection. Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 5 (1980).  
Register över brevskrivare i vissa delar av Diplomatica finns i kortskåp 2. 
Texter som handlar om överenskommelser med främmande makter ingår i samlingen Originaltraktater, 
(tryckt förteckning från 1895, går fram till 1813; tiden 1814-1945 täcks av förteckningen Traktater/avtal 
(nr 22). Traktaterna från 1946-1952 är ännu inte förtecknade.  
Många av traktaterna är tryckta:  
822-1648, 1723-1771, 1815-1905 26/10 - Sveriges Traktater med främmande makter (15 delar, 
1877-1934), som står i stora forskarsalens referensbibliotek under signum Kc (u)- Hist.Sv.Urk; 
1906-1911 - "Recueil des traités, conventions et autres actes diplomatiques de la Suède ..." 
(Publicerade 1910, 1913, 1926; i forskarsalen); 1912-1992 - "Sveriges överenskommelser med 
främmande makter" (kan beställas fram i tryckt form från biblioteket); 1992 - Sveriges internationella 
överenskommelser (kan likaså beställas fram). 
En samling handlingar om förhållanden i utlandet som inte härrör från den svenska förvaltningen finns i 
Extranea (förteckning 24). Beståndet ä r strukturerat ländersvis. Delar av samlingen, bl.a. Extranea 
Polen (förteckning 24) är mera detaljregistrerade än huvudbeståndet.  
Gränskartorna, som sammanhänger med överenskommelserna med grannländerna, kan sökas i 
Sakförteckning över Riksarkivets kart- och planschsamling, plåtpärm 10, flik Grä nskartor.  
Beträffande sättet att beställa, se broschyr "Kart och ritningssamlingen!  
De diplomatiska bestånden återfinns 1809-1840 i Kabinettets för utrikes brevväxlingen arkiv 
(förteckning 22) och efter 1840 i Utrikesdepartementets arkiv.  
 
Handlingar rörande konsulaten finns även i Kommerskollegium till 1906. 
Utrikesdepartementets arkiv omfattar ett stort antal stora dossierbestånd som består av två 
huvudavdelningar: 1902 års dossiersystem (förteckning 22) som kan innehålla handlingar från omkring 
1860, ofta ännu äldre, och 1920 års dossiersystem (förteckningar 22). 
Dessutom har man flera delarkiv från UD att konsultera och en stor samling Tidningsklipp från 
1909-1964 (förteckning 22).  
Arkiven efter Sveriges representation i utlandet förvaras i Riksarkivets avdelning i Arninge. De är 
uppdelade på Beskickningar (förteckning 23 i två gaffelpärmar) och Konsulat och vicekonsulat 
(förteckning 23 i två gaffelpärmar). Dessutom finns det en foliopärm med rubriken Beskickningar och 
konsulat (förteckning 23). 
Ett antal beskicknings- respektive Konsulatarkiv, förvaras fortfarande hos UD. Förteckning över dessa 
finns i B. Fredrikssons handledning (se nedan). Handlingar arkiverade enligt 1920 års dossiersystem, 
avdelningarna HP och H, är levererade t.o.m 1952. För övriga delar, se B. Fredrikssons handledning, 
sid. 17. 
 
Utförlig handledning: 
Bengt Fredriksson - Att forska i utrikesförvaltningens arkiv. En handledning (stencil, år 2000), i 
handläggarpärmen i forskarexpeditionen). 
 
 



 
Beskrivning av bestånden och översiktlig innehållsförteckning: 
Riksarkivets beståndsöversikt, Del 1, Band 2, Utrikesförvaltningen, 1996. 
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