Fotografisamlingar
På nätet finns ett antal sajter med bilder av porträtt, såväl fotografiska som foton av målade
porträtt, byggnader och miljöer. Även bilder av båtar, gravstenar och allehanda ting kan vara
av intresse för släkt- och hembygdsforskare. I flera bibliotek och arkiv finns även fotografier
samlade som ännu inte digitaliserats eller publicerats på nätet.
Svenskt Porträttarkiv https://porträttarkiv.se/
Svenskt Porträttarkiv är en förening som förvaltar Omar Henrikssons enorma porträttarkiv.
Syftet med sajten är att göra porträttarkivet sökbart med möjligheten att utöka information
kring varje porträtt med standardiserad fakta. Arkivet innehåller 687 057 porträtt just nu!
För att ha möjlighet att kunna lägga till / redigera fakta, eller för att ladda upp ett porträtt
behöver du logga in med facebook samt vara medlem i Facebook-gruppen Svenskt
Porträttarkiv. All modifiering av fakta loggas tillsammans med Facebook-användaren.
Krigsarkivets porträttsamlingar https://sok.riksarkivet.se/krigsarkivets-portrattsamlingar
Porträtt ur Arméns och Flottans porträttsamlingar av i huvudsak svenska officerare har
skannats in och registrerats i denna databas, sammantaget drygt 18 000 bilder.
Frigivna straffarbetsfångar https://sok.riksarkivet.se/frigivna-straffarbetsfangar
Fångvårdsstyrelsens arkiv över frigivna straffarbetsfångar mellan åren 1876–1939 har
skannats in och registrerats.
Porträttfynd https://www.genealogi.se/faktabanken/portrattfynd
Sveriges släktforskarförbund. Totalt 196850 fotografier sedan 1 oktober 2002.
Porträttfynd samlar scannade kopior av visitkorts- och kabinettsfotografier. Identifierade och
oidentifierade porträtt med uppgifter om fotografens namn och hemort. Syftet är att identifiera
och rädda fler bilder åt eftervärlden samtidigt som denna bildskatt görs mer lättillgänglig.
Anbytarforum Gamla bilder https://forum.genealogi.se/index.php?board=7985.0
Sveriges släktforskarförbund samlar under ”Gamla bilder” allt som rör gamla fotografier och
bilder. Lägg in bilden under det landskap den hör hemma eller om det inte är känt under
Bilder från okänd ort. För särskilda frågor finns rubrikerna Uniformer och medaljer samt
Övrigt. För frågor om enskilda fotografer eller deras yrke finns rubriker nedan.

Margareta Lagermans bild.

Svenskt Porträttarkiv.
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DigitaltMuseum https://digitaltmuseum.se/
DigitaltMuseum innehåller objekt och information från många olika samlingar hos museer,
föreningar och arkivinstitutioner. Vilka objekt som ska publiceras på webben bestämmer varje
enskild institution. Objekten presenteras på DigitaltMuseum med information som
beskrivning, historik, namn, typ, klassifikation och referenser enligt vedertagen katalogiseringstradition. 2 895 127 träffar i DigitaltMuseum.
Platser https://app.raa.se/id/platser/
Riksantikvarieämbetets tjänst för berättelser och minnen. Alla platser bär på en historia.
Berätta din eller sök bland andras. Just nu finns det 4539 berättelser.
Kringla www.kringla.nu
I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du
information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.
Fotografierna föreställer kulturhistoriska miljöer från 1860-talet fram till idag och omfattar
just nu 2 171 138 fotografier.

Seglora kyrka på Skansen 2018-07-18

Magasinet, Bredg 28, Lund 1817-06-19

Bygdeband http://www.bygdeband.se/
Här hittar du berättelser om vanliga människors märkvärdiga liv. Med över en miljon platser,
personer, bilder och dokument är Bygdeband Sveriges enda rikstäckande webbplats för
lokalhistoria. Bakom materialet står ca 620 hembygdsföreningar och deras engagerade
medlemmar. Bygdeband är en öppen föreningsdriven webbplats för lokalhistoriskt material
och är uppbyggd kring platser runt om i Sverige. Förutom fakta och berättelser om platserna
finns knutet bilder och dokument, information om personer som någon gång bott på platsen,
men även ljudfiler och filmer.
Alvin https://info.alvin-portal.org/
Alvin är en plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade
samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte
digitaliserats. Alvin utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med
andra kulturarvsinstitutioner. I Alvin hittar du författararkiv och andra personarkiv,
reklamaffischer, medicinhistoria, porträtt, bilder från polarexpeditioner, botaniska planscher,
brev, skissböcker och mycket annat.
Europeana https://www.europeana.eu/portal/sv
Utforska bl.a. 3,493,554 fotografier och annat fotografirelaterat innehåll från Europas arkiv,
bibliotek och museer.
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Flickr : https://www.flickr.com/photos/flickr/galleries?rb=1
Flickr är en webbtjänst för uppladdning av digitala bilder och videofilmer i privata eller
publika fotoalbum. Sök gärna i Riksantikvarieämbetets samling.

ArkivDigitals Porträttregister (Kräver så kallat allt-i-ett abonnemang)
Register till personporträtt från tre stycken Stockholmsateljéer, Jaeger, Bergne och Welinder.
Totalt ingår en kvarts miljon bilder, fotograferade från 1920- till och med 1970-talet.
Merparten av porträtten avser stockholmare, men det finns även fotografier från andra delar
av landet.
Fakta om Fartyg https://www.faktaomfartyg.se/
Här kan man finna mycket uppgifter om olika fartygs historia och öden. Micke Asklander har
samlat fakta och bilder av många äldre svenska och utländska fartyg.

S/S Lars Magnus Trozelli, Sjöhistoriska museet.

Anna Maria Lind, Sollentuna kyrkogård 2018-03-24.

Gravstensinventeringen http://grav.genealogi.se/Gravsoklist.php
Gravstenar är ett viktigt kulturarv, särskilt för oss släktforskare. Vi bör därför verka för att
bevara gravstenarnas information till kommande generationer. Sök bland 369532
gravstenar/806405 personer.
Nationella Fotografregistret http://kulturnav.org/1f368832-7649-4386-97b6-ae40cce8752b
Fotografregistret (Sverige) (Nordiska museet) är ett dataset som innehåller uppgifter om
fotografer som varit verksamma i Sverige från 1800-talets mitt och fram till idag. Uppgifter är
hämtade från Nationella fotografregistret (NFR), som utvecklades vid Fotosekretariatet på
Nordiska museet 2008.
KB:s Bildsamling
Redan under 1800-talet har fotografi porträtt kommit in i bibliotekets samlingar, mestadels
tillsammans med brevsamlingar och andra privatarkiv. Porträttsamlingen bestå av både tryck
(gravyrer, litografier osv), urklippssamlingar samt flera olika fotografisamlingar. Vår äldre
kortkatalog över porträtt har digitaliserats, se: https://kortkataloger.kb.se/portratt/.
Visitkortssamlingen är endast en av ca 50 porträttsamlingar i KB:s Bildsamling. Planen är att
hela samlingen, ca 35 000 visitkortsfotografier, ska katalogiseras och digitaliseras inom en
tioårsperiod. Av dessa har ca 11 500 fotografier digitaliserats, men endast ca 3 200 fotografier
finns ännu direkt tillgängliga i databasen Libris https://libris.kb.se/.
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Bibliotekets vykortssamling om mellan en halv och en miljon kort är i varje fall inom landet
en av de största. Den har i huvudsak förökats genom pliktleveranser, men också genom gåvor
från vykortsförlag och enskilda personer. Till största delen består den av topografi ska vykort,
inte sällan av betydande kulturhistoriskt värde. Här återfinns till exempel vykort av järnvägsstationer och andra karaktärsbyggnader i landsbygdens tätorter och samlingen är även flitigt
anlitad av hembygdsforskare och vykortssamlare. Populära är också andra vykortskategorier,
som till exempel helg- och gratulationskorten av Jenny Nyström, skämtkort och andra vykort
med det mest skiftande innehåll, en kategori som har ökat avsevärt och något svårhanterligt på
senare år.

Lokala samlingar
Dibis, Digital bild i Söderhamn
http://www.dibis.se/index.php?a=picture_archive&plimit=20
Här hittar du 231 801 svartvita bilder från tiden 1850 och framåt och därmed en fantastisk
dokumentation av livet i Söderhamns, Bollnäs, Ovanåkers och Gävles kommun med omnejd
under drygt 150 år. Såväl professionella fotografer som amatörfotografer, samt arkivsamlare
av olika slag finns representerade i vårt arkiv.
Jamtli http://bildarkivet.jamtli.com/default.aspx
Jamtli har den Jämtländska kulturhistorien i bild; Samernas leverne, Jämtland som turistlän,
Åre som skidort, folkhemsbygget, arbetsliv och vardagsliv. Jamtlis bildarkiv består av cirka 9
miljoner negativ och glasplåtar och är en av landets största fotosamlingar. I bilddatabasen kan
du söka i ett urval av alla dessa bilder av kända och okända fotografier från 1860-talets
daguerreotyper till vår tids dokumentära reportagebilder.
Nils Thomasson, Arvid Halling, Nils Svensson, Bengt Weilert, Gösta Olander är några av
fotograferna som finns i bildarkivet. Museet har även Östersunds Postens (ÖP) och
Länstidningens (LT) negativarkiv. Det finns också en mängd intressanta bilder från
privatpersoner.

Sollentuna, Pommern fr SO. Stockholms stadsmuseum. Turebergs station. Sollentuna kommuns bildarkiv.

Luleå kommuns historiska bildarkiv http://bildinternet.lulea.se/om_bildarkivet.aspx
Luleå kommuns stadsarkiv har i sina samlingar ca en miljon fotografier och negativ, varav de
äldsta är från 1860-talet. Samlingarna bygger till stor del på Helmer Widlunds 70-åriga arbete
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med att samla in foton, donerade samlingar från enskilda samt stadens fotoateljéer. Stadsarkivet har i och med historiska bildarkivet påbörjat ett arbete för att göra tillgängligt så
många som möjligt av dessa foton för kultur- och lokalhistoriskt intresserade.
Sollentunabilder http://www.sollentunabilder.se/wskoba/index.php
Sollentuna kommuns bildarkiv innehåller cirka 30 000 bilder (diabilder, svartvita positiv,
färgpositiv, negativ och glasplåtar). Här finns bilderna från Edsbergs slott, Sollentunafotograferna Gösta Asks och Boris Kunos donationer, reprofotografier ur äldre Sollentunabors
privata fotoalbum, skolfotografier och foton från andra kommunala verksamheter och från
föreningslivet i kommunen.
Stockholms digitala stadsmuseum http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx
Här hittar du fotografier, konstverk, texter och dokumentation från Stadsmuseet. I Stockholms
stadsmuseums fotografiska samlingar finns drygt 3 miljoner bilder: negativ av glas och plast,
fotoalbum, diabilder och många andra fotografiska material från 1840-talet fram till idag.
Fotografierna digitaliseras och tillgängliggörs på Internet löpande och vid beställning.
Den största delen av materialet speglar Stockholm genom tiderna. Det finns bl.a. stora
porträttsamlingar, pressbilder och fotografier från förvaltningar i staden.

Bryggargatan mot Kungsholmen, Utsikt från Centralbangården 1890 – 1911, Stockholmskällan.

Stockholmskällan https://stockholmskallan.stockholm.se/
Historia är nutidens berättelse om dåtiden. Stockholmskällan är Stockholms och
stockholmarnas historia i ord, bild och ljud. Stockholmskällan innehåller mer än 30 000
bilder, kartor, dokument och litteraturtips. Antalet växer hela tiden eftersom museerna,
arkiven och biblioteken som ingår i Stockholmskällan löpande publicerar mer material ur sina
samlingar. Allting har valts ut för att det berättar någonting om Stockholms historia.
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Stockholmskällan drivs av Stockholms stad, som resultat av ett samarbete mellan tre
förvaltningar i Stockholm: utbildningsförvaltningen, Stadsarkivet och kulturförvaltningen.
Kulturförvaltningen deltar i samarbetet genom Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och
Stockholmia förlag, och Stadsbiblioteket. Vi samarbetar också med Kungliga biblioteket,
Stockholms företagsminnen, Spårvägsmuseet, Stockholms läns landstingsarkiv, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Riksarkivet och The Unstraight museum. Alla texter på Stockholmskällan är skrivna av anställda på de olika museerna, arkiven och biblioteken. De har alla
stora kunskaper om sina samlingar och erfarenhet av att arbeta med historiska källmaterial.
Västerås Stadsarkivs digitala bildbank http://vasterasbildbank.se/bildbank/#/search
I Stadsarkivets digitala bildbank kan du söka äldre bilder från Västerås med omgivningar.
Använd kategorierna, eller skriv in sökord i sökfältet. Samlingarna omfattar bilder från sent
1800-tal och framåt. I databasen finns bilder med motiv som till exempel stadsmiljöer,
människor, skolor, sport och mycket mer. Fler bilder kommer att publiceras successivt.
Åtvidaberg Brukskultur http://www.brukskultur.se/_top.asp
Brukskultur Åtvidaberg bildades genom samverkan mellan ämnet historia vid Linköpings
universitet, Kulturarv Östergötland, Åtvidabergs kommun och Arbetsförmedlingen i
Åtvidaberg och kan lite förenklat sägas ha funktionen av Åtvidabergs stadsmuseum.
Brukskultur Åtvidaberg presenterar foton, bilder och film om Åtvidabergs historia och den
egna verksamheten, bl.a. Thorins fotosamling.
Johan E. Thorin var verksam i Åtvidaberg under perioden 1890-1930. I fotosamlingen ingår
även fotografier tagna av dottern Ingeborg. Samlingen består av cirka 26 000 negativ och
innehåller kulturhistoriska motiv, industrimotiv och ateljéporträtt. De flesta är från Åtvidabergstrakten men det finns även motiv från andra delar av både Östergötland och övriga
Sverige. I samlingen ingår en del äldre fotografier som Thorin gjort reproduktioner av. Dessa
bilder har tagits av Augusta Zetterling, som verkade i Åtvidaberg omkring 1860- 70 talen.

Majdemonstration, Thorins fotosamling, Åtvidaberg

Folkparken, Thorins fotosamling Åtvidaberg.

Örebro Stadsarkivs bildarkiv
https://www.orebro.se/stadsarkivet/bildarkivet.4.79ecba54157d17c45b5922e.html
I stadsarkivets bildarkiv kan du söka äldre fotografier från Örebro med omgivningar. Ur
stadsarkivets många fotosamlingar har nu över 50 000 fotografier gjorts sökbara på webben.
Fler fotografier kommer att publiceras allt eftersom.
Fotografihistoria https://www.fotografihistoria.se/resande/e-larsson/
Fotografer och ateljéer i Hälsingland
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