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Krigsarkivet kom jämförelsevis tidigt att ta emot och ordna fotografier, vilket har
medfört att bestånden idag är mycket omfattande. Fotografier finns i såväl särskilda fotosamlingar som i myndighetsarkiv och enskilda person- och föreningsarkiv.
De flesta samlingarna har skapats i Krigsarkivet, medan ett mindre antal övertagits i befintlig form. Samlingarna innehåller till stor del porträtt av militärer, skildringar av militär verksamhet, materiel och miljöer. Man hittar även topografiska
bilder, motiv från platser av särskilt historiskt intresse, flygfotografier, vykort och
porträtt på civila personer. Vidare kan nämnas de utländska bildbyråernas fotografier från första och andra världskrigets krigsskådeplatser. Totalt finns tolv separata fotosamlingar i Krigsarkivet, varav de ovan uppräknade tillsammans med
Armé-, Marin- och Flygfilms stillbildsarkiv är de viktigaste och mest efterfrågade:
Till de myndighetsarkiv som förvarar större fotografisamlingar hör
Arméstabens bildarkiv (förteckning 201)
Chefen för kustflottans arkiv (förteckning 570)
Chefen för marinens arkiv (förteckning 550)
Flygflottiljerna
Försvarsstabens informationsavdelnings bildarkiv (förteckning 0202)
Försvarsstabens flygfotografier (förteckning 0202)
Här ges en kortfattad presentation av de viktigaste fotosamlingarna och hur man
söker.
10.1 Albumsamlingen
Samlingen, som omspänner tiden från 1880-talet till 1970-talet, består av fotoalbum som inte är renodlade porträttalbum. Totalt finns 208 album, varav övervägande delen är amatörfotoalbum. Samlingen, liksom även enskilda album,
utmärks av en stor geografisk och ämnesmässig bredd. Det finns följaktligen såväl
personbilder, som olika typer av motiv med mer eller mindre militär anknytning.
Vidare förekommer även en del utländska och historiska motiv. Till samlingen
finns en förteckning i Krigsarkivets forskarexpedition med summariska uppgifter
om respektive album (förteckning 800). Ett register till hela samlingen återfinns
också i del 9 av krigsarkivets beståndsöversikt.
För att söka fotografier i albumsamlingen krävs uppgifter om
1. Vilken typ av motiv som avses
2. Vilken tidsperiod det handlar om
10.2 Flottans porträttsamling
Flottans porträttsamling innehåller främst fotografier av militärer med anknyt-

ning till flottan, förvarade i alfabetisk ordning efter efternamn. Huvudsakligen
utgörs samlingen av svart/vita fotografier (över 4.000 bilder), men exempel finns
också på reprofotografier av målningar, teckningar och gravyrer. Samlingen innehåller även gruppfotografier av exempelvis kadetter liksom ett antal utländska
porträtt.
För att söka i samlingen på Krigsarkivet krävs uppgifter om
1. Personen tillhört flottan
2. Namnet på den person man söker
Samlingen är även tillgänglig i digital form på www.svar.ra.se (Under ”Snabblänkar söktjänster” välj Bilddatabas, därefter Krigsarkivet; Flottans porträttsamling).
10.3 Gruppfotosamlingen
Gruppfotosamlingen, som omfattar cirka 8 800 fotografier, hör till de största
separata fotosamlingarna i Krigsarkivet. Samlingen domineras av personbilder
(gruppbilder) av officerare – vilka dessvärre inte alltid är namngivna – men det
finns även ett betydande antal svart/vita bilder från regementen, militära skolor,
kompanier och andra truppavdelningar liksom från staber, kårer och fältövningar.
Samlingen förvaras i boxar och är uppdelad i alfabetiskt ordning efter regemente,
förband, skola, förening, myndighet etc.
Till samlingen finns en detaljerad förteckning (nr. 800) samt ett personregister i
Krigsarkivets forskarexpedition. En översikt över hela samlingen återfinns även i
del 9 av Krigsarkivets beståndsöversikt.
För att söka fotografier i samlingen krävs uppgifter om följande:
1. vilket regemente/kår/myndighet som avses
2. vilken tidsperiod det handlar om
3. vilken typ av motiv det gäller
10.4 Porträttalbumsamlingen
Som namnet anger består samlingen av album, som uppgår till c.a 240 st med c:a
15. 000 fotografier. Samlingen består av porträttfotografier, men även av gruppfotografier liksom fotografier av byggnader samt topografiska bilder. Albumen kan
också innehålla fotografier med anknytning till flera regementen, platser o.s.v.
Tidsmässigt omfattar samlingen tiden från c:a 1850 och framåt. I Krigsarkivets
beståndsöversikt nr. 9 redovisas album som har fotografier med anknytning till
ett ämne. I övrigt redovisas albumen i ämnesregistret samt i porträttregistret som
finns i Krigsarkivets forskarexpedition.
För att söka fotografier i Porträttalbumsamlingen krävs uppgifter om
1. Namn på person/personer
2. Namn på centrala militära myndigheter, regementen, skolor, staber etc.
10.5 Porträttsamlingen
Samlingen omfattar c:a 23.000 svart/vita fotografiska porträtt, litografier samt
reprofotografier av teckningar av huvudsakligen svenska officerare knutna till armén. Men även ett antal porträttfotografier av civila män och kvinnor återfinns i

samlingen. Fotografierna förvaras i alfabetisk ordning efter efternamn. Ett kortregister till samlingen finns i Krigsarkivets forskarexpedition (registerlådorna 1-13).
Att söka porträttfotografier i samlingen kräver
1. fullständiga uppgifter om namn
Samlingen är även tillgänglig i digital form på www.svar.ra.se (Under ”Snabblänkar söktjänster” välj Bilddatabas, därefter Krigsarkivet; Arméns porträttsamling
Svenska officerare).

