
Krigsarkivets bibliotek

Krigsarkivets bibliotek är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek, 
tillgängligt för allmänheten.

Samlingen omfattar drygt 230 000 volymer och omkring 140 löpande tidskrifter 
samt äldre utländska militära och tekniska tidskrifter. Bibliotekets huvudsakliga 
ämnesområden är militärhistoria, krigsväsen, historia, teknik, biografi samt geo-
grafi. Biblioteket förvärvar och registrerar allt svenskt militärt tryck som publi-
ceras. Utöver detta har biblioteket en fin samling böcker från 1500-, 1600- och 
1700-talen.

Den största delen av bibliotekets samling är placerad i Krigsarkivets byggnad på 
Banérgatan 64 och en mindre del i en depå. Referenslitteratur finns i forskarsalen 
och övrig litteratur i magasin. I depån förvaras äldre utländska militära och tek-
niska tidskrifter och en del utländsk historia. 

De flesta av bibliotekets böcker kan sökas i den nationella biblioteksdatabasen 
LIBRIS samt i den gemensamma bibliotekskatalogen för Riksarkivet. Det finns tre 
datorer för besökarnas räkning, med tillgång bl.a. till de databaser som är upp-
tagna under Databaser och länkar i vänstermenyn.

Historik
•	 Krigsarkivet bildades 1805 och då började biblioteket byggas upp som ett 

referensbibliotek. Sedan dess har samlingen successivt utökats genom köp, 
donationer och gåvor. 

•	 1877 införlivades biblioteket med Generalstabens bibliotek. Några år senare, 
1882, beslutades dock om en återuppbyggnad av Krigsarkivets bibliotek. 

•	 1937 upphörde Generalstaben och dess bibliotek överfördes till Arméstaben. 
•	 Från slutet av 1940-talet tog accessionen fart genom ett regeringsbeslut som 

innebar att många stora militära bibliotek överlämnades till Arméstaben. Den 
äldre litteraturen införlivades i Krigsarkivets bibliotek, däribland även en stor 
mängd utländska böcker. Som en följd av detta har biblioteket samlingar 
från bl.a. Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Krigshögskolan, Fortifikationen, 
Generalstaben, Arméstaben och Artilleri- och ingenjörshögskolan. Under hela 
1950-talet kom stora accessioner från andra militära bibliotek och senare från 
bl.a. nedlagda regementen. 

•	 Idag förvärvar biblioteket framförallt svensk militärhistoria i vid bemärkelse 
och huvuduppgiften är att samla, registrera och förvara allt svenskt militärt 
tryck.


