
HITTA I 
SKRIVELSER TILL KUNGL. MAJ:T 

 
 
 
Skrivelser till Kungl. Maj:t innehåller skrivelser till regeringen från myndigheter eller enskilda från 
tiden före 1840. De senare har remitteras till en eller flera myndigheter för yttrande. Skrivelserna, 
tillsammans med resp. myndighets (myndigheters) yttrande bildar akter som sammantagna har kommit 
att utgöra ett eget arkivbestånd. Akterna har sorterats efter den remissinstans (myndighet) som yttrat 
sig i ärendet. Om fler än en myndighet yttrat sig, ligger akten på den myndighet som sist yttrat sig eller 
under rubriken Sammansatta kollegiers skrivelser. 
Eftersom många inkommande skrivelser till Kungl. Maj:t arkivlagts på detta sätt, fattas vissa serier av 
inkommande handlingar i Statsexpeditionernas arkiv och skall istället sökas i Skrivelser till Kungl. 
Maj:t. Akterna ä r lagda i kronologisk ordning efter inkomstdatum.  
 
Sökmedel 
·  Kortregister (vid stora fönstret i forskarexpeditionen), omfattar delar av beståndet och är ett 

personregister och ett topografiskt register.  
· Regester (= korta beskrivelser av ärendenas innehåll), uppst ällda kronologiskt samt försedda 

med personregister, omfattar större delen av beståndet, återfinns i forskarexpeditionen.  
De inkommande skrivelserna kan också  sökas i resp. statsexpeditions diarier.  
När man fastställt tidpunkten för den sökta skrivelsen, beställs den med hjälp av tv å förteckningar: 
· Kollegiers m.fl. skrivelser till Kungl. Maj:t (kollegier och andra centrala myndigheter, 

landshövdingar, konsistorier m.fl.).  
· Allmänna verks m.fl. skrivelser till Kungl. Maj:t (avser småmyndig-heter och andra 

institutioner) 
 
Exempel på beställning:  
Statskontoret till Kungl. Maj:t 1771, vol. 54 eller Landshövdingen i Södermanland till Kungl. Maj:t 

1771, vol. 22.  

 

Kungliga beslut som utgör svar på skrivelserna till Kungl. Maj:t  återfinns i Riksregistraturet  
(- 1718) samt i statsexpeditionernas protokollserier och serier av koncept och registratur (1719-1840). 
Beslutsdatum anges ofta på den inkommande skrivelsen (se Hitta i Kungliga brev).  
 
Observera att skrivelser till Kungl. Maj:t som rör justitie ärenden handlades av Nedre Justitie-
revisionen och skall sökas i dess arkiv. Samlingen Skrivelser till Kungl. Maj:t ska inte förväxlas med 
samlingen Skrivelser till Konungen, som innehåller brev till regenten från enskilda, brev som inte 
remitterats till någon myndighet. Gränsdragningen mellan de båda samlingarna är ibland oklar. 
  
Se Riksarkivets beståndsöversikt, Del 1, band 1, sid. 125 ff.  
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