
Värmlands läns Brandförsvarsförbund – Brandförsvarsför-

eningen i Värmland. 

Brandkårsförbundet i Värmland bildades 1937 av städer, kommuner, industrier och länets lo-

kala brandstodsbolag länet. Förbundets målsättning var att verka för utveckling av ett ordnat 

och betryggande brandväsende inom Värmlands län, särskilt på landsbygden, och vara ett 

band mellan länets brandkårer genom följande uppgifter; 

 

att väcka intresse för och biträda vid tillkomsten av frivilliga och andra brandkårer. 

att utöva undervisande och rådgivande verksamhet kring kårernas organisation. 

att ordna föredrag, instruktioner mm för brandkårernas personal, samt 

att med brandkonsulentverksamhet bedriva arbete kring uppgifternas förverkligande. 

1937-1940 hade förbundet 39 anslutna kårer. Efterhand anslöts kommuner och lokala brand-

stodsbolag. 1944 hade man 89 medlemmar. Tiden före och under andra världskriget bidrog 

påskyndade anslutningen och vid årsskiftet 1950-1951 var medlemsantalet 127 (brandkårer, 

reservbrandstyrkor, frivilliga (industri) brandkårer med flera. 

År 1950 blev förbundet en länsorganisation inom Svenska Brandkårernas Riksförbund vilket 

medförde att man även skulle arbeta i samförstånd med statliga brandmyndigheter. Dessutom 

skulle man driva konsulentverksamhet och ge undervisning och råd beträffande kårernas orga-

nisation, utrustning och utbildning, bl.a. genom minst ett årligt konsulentbesök vid varje kår. 

Under åren 1963-1976 genomfördes 1 028 självskyddskurser för 26 772 personer och 1 328 

konsulentbesök. 

Vid kommunsammanslagningarna år 1973 tappade förbundet samtliga kommunala brandkårer 

som medlemmar. År 1977 fanns ett 50-tal företag och industrier som medlemmar. 

1973 bytte man namn till Värmlands läns Brandförsvarsförbund och gick under det namnet 

till år 1996. Brandförsvarsförbundet i Värmlands län eller ”Länsförbundet” var en ideell före-

ning ansluten till Svenska Brandförsvarsföreningen för att inom Värmlands län verka för att 

förebygga skador på människor, egendom och miljö, som orsakas av brand. Förbundet hade 

aktiva och stödjande medlemmar. De aktiva var försäkringsbolag, organisationer, myndig-

heter, verk, företag och andra som är verksamma inom förbundets område. 

Aktiv medlem i länsförbundet är även aktiv medlem i SBF. Annan aktiv medlem i SBF än 

länsförbund är även aktiv medlem i Brandförsvarsförbundet i Värmlands län i det fall med-

lemmen enligt anmälan till SBF har arbetsställe(-n) i Värmlands län. Som stödjande medlem 

kan i länsförbundet inträda dels enskild person, dels organisation, vars verksamhet har berö-

ring med förbundets uppgifter och verksamheter. 

1997 frångick förbundet benämningen Värmlands läns Brandförsvarsförbund och gick över 

till namnet Brandförsvarsföreningen Värmland. Brandförsvarsföreningen Värmland (BFV) är 

en ideell förening ansluten till Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF) med samma uppgifter 

som tidigare. Man samarbetar med SBF och den kommunala räddningstjänsten samt med in-

tressenter för såväl näringsliv som för offentlig verksamhet. Föreningen bedriver rådgivning, 

information, utbildningar mm som befrämjar föreningens mål. 



Inriktningen är att ge hjälp och stöd till den kommunala räddningstjänsten i dess utbildnings-

verksamhet samt för länets gemensamma utbildningar samt ge information inom verksam-

hetsområdet.  

Brandförsvarsföreningen äger till 100 % aktiebolaget Brandförsvarsutbildning i Värmland 

AB. År 2006 ändrade Brandförsvarsföreningen sitt namn till Brandskyddsföreningen. 

Detta är ett utdrag ur en arkivförteckning upprättad av Anders Wennerström och Eva-Gullan 

Näsström 2010 vid arkivenheten, Region Värmland. Utdraget visar huvuddragen i förbundets 

utveckling och är skrivet av Björn Albinson i Värmlands brandhistoriska Klubb (januari 

2023) 

 


