
Värmlands brandhistoriska klubb 
 

Verksamhetsberättelse för tiden 24 april 2021 – 28 mars 2022 

 

Årets verksamhet inleddes efter ett årsmöte genomfört via mailkontakter och utan föredrag. 
 

Brandhistoriens fördjupning 

Vår viktigaste lista har nu ca 2400 notiser om bränder och brandskydd. Denna och andra 

skrifter på hemsidan kompletteras fortlöpande. Men det är svårare att hitta mer. Vi svarar 

regelbundet på frågor med hjälp av vårt bibliotek. 

  

Under året har vi tagit bilder på föremålen i spruthuset som beskrivs med b.la. annonser och 

texter från facklitteratur. Arbete har inletts för att ta fotografera föremål som vi har i förråd.  

 

Vi känner att uppgiften är att samla och vårda materiel som vi och våra företrädare i kårer och 

kommuner har bevarat och föra detta vidare till kommande generationer. 

 

Spruthuset, utställning och annan verksamhet 

Vårt 25-årsfirande lockade ca 100 besökare till Spruthuset varav ganska många var ditresta. 

Räddningstjänsten visade sitt nya fordon samt bjöd på kaffe och läsk. Kommunen uppvaktade 

med blommor och vi fick uppskattande ord från BRT:s direktionsordförande Lennart Johans-

son. Besökarna läste på skyltar och hade frågor. Barnen letade föremål och fick små presenter. 

Inför denna dag hade kommunen snyggat upp gårdsplanen och rensat sly kring dammen – vi 

målade Albinsprutan som står utanför. 

 

Samtidigt deltog vi i den nationella Kulturarvsdagen där den omgivande parken med byggna-

der visades på en ritning. Flera tror att en uppsnyggning av området kan bli bra och lockande 

men ganska dyr. Karlskoga Vattenkraft AB visade kraftstationen. 

 

För övrigt var det stängt pga. coronarestriktioner. Vi erbjöd gruppbesök men utan gensvar – 

bara en grupp kom. Tyvärr har det uppstått ett takläckage som tycks kräva mycket arbete att 

åtgärda. Under året har kommunen lagat slangtornsluckan.  

 

I nya förrådet disponeras en generator genom lån och Karlskoga Vattenkraft AB ordnade med 

kabel så vi kan ha belysning i hela lokalen. Hyllor är uppsatta och viss sortering är inledd.  

 

Värmlands Museum chef och en byggnadsantikvarie besökte oss och andra mindre museer 

under året och fann att ”det är fint inne i en intressant byggnad och med bra texter om före-

målen”. 

 

Åmåls kommun sökte och fick rådgivning kring deras brandhistoriska samlingar och framtida 

hantering 

 

Projekt 

Nu i februari kom besked att brandbilen från Väse (Volvo Snabbe från 1963) äntligen är 

registrerad som klubbens fordon. Arbete med upprustning ska planeras. 

 

Vi ska starta ett fotoprojekt för att samla bilder på äldre materiel som finns samlad i Värm-

land. Det blir en digital komplettering av brandhistorien. 



Hemsidor och föredrag 

Vi hade under 2021 ungefär 24000 besökare på hemsidan, ca 65/dag. Via Hembygdsförbun-

det har vi en hemsida om Storfors brandhistoria och spruthuset. Brandhistoriska Sällskapet 

hänvisar till vår hemsida som de bedömer ger en bra bild över den nationella utvecklingen av 

brandskyddet. 

 

Under året har vi inte genomfört några föredrag.  

 

Medlemskap  

Klubben är med i Värmlands hembygdsförbund, Värmlands Museer, Brandhistoriska Säll-

skapet, Kristinehamn Nostalgi och Nutid (KNN) och Storforsföreningarna. Vi deltar i den 

nationella satsningen för färre bränder ”Aktiv mot brand”.  

 

Styrelsen 

Ordförande har varit Anders Nilsson. Styrelsen i övrigt bestod av Björn Albinson, Stefan 

Udnie, Per Modin, Stig Wikström samt Tonny Karlsson (del av året) och Jan-Erik Lundberg 

(suppleanter). Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden då vi även utfört en del 

arbete. Vi har en aktivitetsplan där övergripande mål och syften fördelas på verksamheter som 

ska ske på både lång och kort sikt. 
 

Ekonomi och medlemmar 

Klubben hade vid årsskiftet drygt 150 medlemmar. Av dessa är 95 från fyra kårer där alla är 

medlemmar mot reducerad avgift, 58 enskilda personer och tolv organisationer (mest kårer). 

Sju nya medlemmar tillkom under året. 

 

Sedan 1998 skickar vi informationsblad till medlemmarna. Utskick sker tre gånger om året 

och vi har hittills gett ut 75.  Kassabehållningen vid årsskiftet 2021/22 var 38 457 kr. 
 

Sammanfattning  

Vi ger en bra och fyllig bild över utvecklingen som den sett ut i Värmland och fortsätter driva 

verksamheten på det sätt vi gjort hittills. Utvecklingen under 1970-1990 ska beskrivas mer. 

Antal medlemmar ökar något och kommer även från andra delar av landet. Vi kommer att ha 

öppet i Spruthuset för grupper och i samband med andra aktiviteter i Storfors.  

 

 

 

 

För styrelsen  

  

 

Anders Nilsson  Björn Albinson 

Ordförande   Sekreterare  


