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Ordföranden har ordet

Fyllde vi inte 50 år i år?

Jovisst gjorde vi det! Den 11 december år 1970 grundades den 
förening som då hette Värmlandsarkiv, samma förening som idag 
heter Värmlands företagshistoria. 50 år av aktivt förvaltande av 
det värmländska näringslivets arkiv – borde inte det ha firats, och 
det ordentligt? Det finns inget annat näringslivsarkiv som hållit 
på lika länge trots allt.

Jovisst borde vi ha firat men som alla känner väl till vid det 
här laget kom en pandemi att sätta stopp för det mesta av 
sociala aktiviteter i vårt samhälle. Sjukdomen Covid-19, 
orsakad av ett coronavirus, har tyvärr kommit att prägla 
tillvaron för i stort sett alla människor världen över. Även 
företagen och företagandet har haft ett mycket tufft år (även 
om många undantag finns!) och i skrivande stund går det att 
läsa i tidningarna nästan dagligen om företag som tvingas 
lägga ned sin verksamhet. 

Jovisst känns det då särskilt frustrerande att inte kunna få 
fira vår verksamhet och på så sätt visa upp den för lokal och 
nationell publik så att näringslivsarkiven kan få lite väl-
behövd uppmärksamhet. Vi vet att vår verksamhet behövs så 
väl, inte minst i tider av företagsnedläggelser. 

Jovisst hoppas vi att avtalsprocessen med Region Värmland 
under kommande verksamhetsår kan lägga upp en framkomlig 
och hållbar linje för vår verksamhet. Vi vill återigen kunna satsa 
hårt på våra dagliga kontakter med Er, våra medlemmar och 
deponenter – vi vet att Ni behöver vår verksamhet, vi vet hur 
viktigt Ni tycker att det är med oss som en diskussionspartner att 
lösa arkivproblem och arkivmöjligheter ihop med.

Och jovisst, det måste komma solsken efter regn, liksom det väl 
måste kunna finnas ett slut för åtminstone just denna pandemi. 
Låt oss hoppas att det slutet kommer under 2021 och att vi då kan 
få fira en 51-åring i sina bästa dagar!

/Hans Hulling, ordförandeMaterial från Kinship Centers leverans
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---------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse 2020
---------------------------------------------------------------------------------

ordförande
Hans Hulling, Karlstads universitet

ledamöter
Lars-Göran Jansson, Värmlands släktforskarförening
Monica Dahlgren, Värmlandsarkiv
Karina Lindberg, Uddeholms AB
Berith Sande, Föreningsarkivet i Värmland

suppleanter
Anita Henriksson-Broberg, Stora Enso Pulp & Paper Asia AB
Helena Säther, Värmlandsarkiv
VAKANT
VAKANT

revisorer
Lars Haglund
Kerstin Rosenberg

revisorssuppleanter
VAKANT
VAKANT

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsåg styrelsen Monica 
Dahlgren till verkställande ledamot. Vid samma tillfälle valdes Lars-
Göran Jansson till vice ordförande. Monica Dahlgren har fungerat 
som föredragande och sekreterare, kassör har varit Helena Säther.

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret, förutom årsmötet och det 
konstituerande styrelsemötet den 18 september haft 3 sammanträden. 
Sammanträdena har genomförts helt eller delvis digitalt på grund av 
Coronapandemin.

Föreningen höll sitt årsmöte den 18 september på Arkivcentrum 
Karlstad. Årsmötet öppnades av ordförande Hans Hulling, vilken 
också valdes till att leda årsmötet. Årsmötets val av ordförande, 
styrelseledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleant 
utföll enligt följande:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Värmlands Företagshistoria bildades 1970 under namnet 
Föreningen Värmlandsarkiv. Föreningens ändamål är att främja 
historiskt och ekonomiskt inriktad forskning genom förvaring, 
vård och tillgängliggörande av arkivalier från företag och andra 
institutioner i Värmlands län. Föreningen skall också verka för 
att öka intresset för näringslivets arkivfrågor.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Ekonomi

Årsmötet fastställde bokslut för 2019 och beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften fortsatt 
skall vara 500 kronor och att även administrationskostnaden vid 
gåva/överlämnande av arkiv till Värmlands Företagshistoria fort-
satt skall vara 500 kronor. Övriga avgifter uppräknas årligen enligt 
KPI och ska justeras den 1 januari. Statsbidrag utgick under 
budgetåret 2020 med 340 000 kronor, varv 185 000 kronor var 
ett extra utbetalt engångsbelopp pga av Coronapandemin.

Den ekonomiska verksamheten under 2020 och ställningen vid 
årets slut framgår av resultat- och balansräkning (bilaga 2 och 3). 
Driften gav ett överskott på 1 046 689 kronor och 70 öre. 
Föreningens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 1 648 852 
kronor och 08 öre.

Under de senaste åren har föreningen haft kontakter med Region 
Värmland och Värmlandsarkiv gällande föreningens situation 
med bland annat ägarlösa arkiv vilket har resulterat i en allt 
mer ansträngd ekonomi. Under 2020 tog föreningen beslutet att 
begära omförhandling innan gällande avtal löpt ut. Efter kontak-
ter med Region Värmland, där vikten av att se över föreningens 
situation kommunicerades, drog föreningen tillbaka sin begäran 
och nya förhandlingar utlovades under 2020. I samband med 
detta fick föreningen en halvering av både sina hyreskostnader 
och ersättningen, enligt avtal, till Värmlandsarkiv vilket bidragit 
till att föreningen detta år får ett överskott i resultat.

De utlovade förhandlingarna har i skrivande stund ännu inte 
påbörjats. 

Medlemmar och deponenter 2020-12-31

Föreningen hade vid årsskiftet 60 medlemmar och deponenter (bilaga 4)

Nya depositionsavtal
Kinship

Leveranser av enskilda arkiv under 2020

Föreningen har under året tagit emot 16 leveranser (bilaga 5)

Bland levererade arkiv kan i år särskilt nämnas depositionen från
Kinship Center, en deposition som uppgår till närmare 600 hyllmeter. 

Kinship Center material på Residenset och Örsholmen 
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Föreningens verksamhet

Styrelsens arbete styrs av ett årshjul och den årliga verksamhetsplanen som arbetas fram i 
samarbete med personal från Värmlandsarkiv. Föreningen har ingen egen personal utan 
hämtar resurser från personal på Värmlandsarkiv som är anställda av Region Värmland. 

Föreningens verksamhet finansieras genom deponenter, bidrag från Region Värmland 
samt statsbidrag från Statens kulturråd via Samverkansmodellen. Kulturrådets styrelse 
beslutar om fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet, där Region 
Värmlands kulturplan utgör underlag för statens bidrag.

Från Värmlandsarkiv har Monica Dahlgren under året medverkat vid en samverkanskon-
ferens anordnad av Region Värmland. Monica har också genomgått en utbildning gällande 
redovisning i ny kulturdatabas samt sammanställt information och statistik för den årliga 
verksamhetsredovisningen till Statens Kulturråd.

Arbetet med enskilda arkiv

Enskilda arkiv förtecknade under 2020, av Värmlandsarkivs personal

• Domkyrkokretsen i Karlstad   Nyförteckning
• Karlstads stifts Lutherstiftelse   Nyförteckning
• Ulf Gronerts fotosamling   Nyförteckning
• CGC AB:s arkiv    Nyförteckning
• Wermländska Bergsmannaföreningen Tilläggsförteckning
• Karlstads stiftsgård Dömle   Tilläggsförteckning
• Selma Lagerlöf-sällskapet   Tilläggsförteckning
• Karlstads stiftsråd    Tilläggsförteckning
• Wiströms familjearkiv, Lakenetorp, 
 Norra Råda     Nyförteckning
• Uddeholms fotosamling   Tilläggsförteckning
• Hagfors bokhandel    Nyförteckning
• Bror Almquists efterlämnade handlingar Tilläggsförteckning
• Hagfors Järnverk    Tilläggsförteckning
• Sankt Mikaelsringen, 
 Stiftelsen Älvsbacka prästgård   Nyförteckning

Ur CGC arkiv
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Bevarandeåtgärder
Värmlandsarkivs bokbinderi har under året bland mycket 
annat, tillverkat måttanpassade boxar till bla. CGC och 
Degerfors bruk. På bokbinderiet har man också kon-
serverat ett stort antal dokument ur arkiven Värmlands 
slakteriförening, Nordmarks Grufve AB, Persbergs Grufve 
AB, Landskapsarkitekt Eric Darfelds, Liljedals glasbruk 
och Frankeska arkivet. Man har också utfört ett arbete åt 
Värmlands släktforskarförening.

Konsultuppdrag
Arbetet med Geijerska släktföreningens arkiv på Geijers- 
gården har påbörjats. Arkivarierna Elin Furu och Jenny 
Moström arbetade under 1 vecka med sorteringsarbete 
som framgent skall leda till en deposition hos föreningen 
samt att förteckna och tillgängliggöra arkivet. Arbetet 
skulle ha fortsatt under 2020 men har fått läggas på fram-
tiden på grund av rådande Corona-pandemi.

Utställning
En utställningen om CGC producerades under året av 
arkivarie Jenny Moström och bokbindare Kristine 
Novika-Svensson.  

Konserveringsåtgärd för pergamentbrev med sigill

På Geijersgården
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Värmlandsarkivs organisation

Personal     
Värmlandsarkivs personal var 2020 följande (heltid om inte annat anges)                                                      

Arkivchef Anders Lund t om 20200228
1:e Arkivarie Monica Dahlgren    Tf arkivchef 20200301 - 20200831
1:e Arkivarie Petra Berglund        Tf bitr arkivchef 20200301 - 20200831
Arkivchef Ulf Andersson from 20200901
1:e Arkivarie Jan Löfgren
Arkivarie Anneli Bihl
Arkivarie Maria Olofson
Arkivarie Lisa Marie Monsén t om 20200731
Arkivarie Magnus Hakala
Arkivarie Elin Furu
Arkivarie Martha Jansson
Arkivarie Björn Midböe 
Arkivassistent Ann-Cathrine Bolund 
Arkivassistent Ola Lundström (25%)
Arkivassistent Eva-Gullan Näsström
Arkivassistent Anders Wennerström
Arkivpedagog Olle Nilsson
1:e Bokbindare Kristine Novika Svensson 
Koordinator Helena Säther 
Arkivarie Jenny Moström
Arkivassistent Johan Molander (50%)

PlaneringsdagKlimatarkiv i depå Zakrisdal
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Under 2020 har arbetet fortsatt med att organisera den nya enhetliga 
arkivverksamheten som innebär en sammanslagning av verksam-
heterna Värmlandsarkiv och Regionakivet. Under 2020 anställdes 
en ny arkivchef att leda den nya arkivverksamheten. Arkivet hör 
organisatoriskt till kansliavdelningen och ligger under Kultur- och 
bildningsnämnden som också är arkivmyndighet.

Värmlandsarkivs verksamhet

Tillgängliggöra
Arbetet med att tillgängliggöra samtliga arkiv i Nationella Arkiv-
databasen, NAD, fortsätter och ett omfattande arbete sker kontinu-
erligt. Detta arbete är oerhört viktigt för att öka sökbarheten och 
därmed användandet av mottagna arkivbestånd från stat, kom-
mun och företag. Detta arbete ger också Värmlandsarkivs personal, 
som arbetar med ärendehantering, bättre förutsättningar för att 
kunna hålla en hög service vid förfrågningar från medborgare, 
myndigheter och näringsliv.

Bevarande
Värmlandsarkivs bokbinderi har konserverat drygt 400 000 blad, 
främst ur våra äldre statliga arkiv men också en stor del enskilda 
arkiv. Konservering innebär sanering och iordningställande för en 
säkrare och bättre långtidsförvaring av materialet. I vissa fall har 
även säkerhetskopiering genomförts för att rädda delar av innehållet 
för framtida forskning. Man har också konserverat över 1 600 kartor 
och ritningar ur kyrkoarkiven.

Tillhandahållande
Under året noterades ca 1 300 besökare till Arkivcentrums läsesal, 
där 1 229 arkivalier togs fram. Under året har också Värmlandskivs 
personal handlagt och besvarat ca 2 500 förfrågningar från 
allmänhet, myndigheter och företag.

Utåtriktad verksamhet
Den utåtriktade verksamheten har också på grud av 
den rådande situationen, varit mycket reducerad trots 
detta har en del saker ändå kunnat genomföras av 
arkivpedagog Olle Nilsson.

Under några sommarveckor fanns utställningen 
”Värmland i krigets skugga” att beskåda i kvarteret 
Almen, Karlstad. Två föredrag, ”Hur man identifierar 
fotografier med militära motiv” samt Gåvoluftvärnet 
i Karlstad under andra världskriget” har genomförts. 
Utöver detta har Olle Nilsson också producerat 15 
artiklar som publicerats i tidningar och tidskrifter. 
Några exempel är När Karlstad fick massgrav och 
elände – kriget som ”födde” ett nobelpris (NWT), Från 
Trossnäs till Teheran (Värmländsk kultur) och Boupp-
teckningen – ett tittskåp in i historien (NW).
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Organisationsförändring på Värmlandsarkiv
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Programverksamhet

Den planerade programverksamheten 2020 blev, som så mycket annat, starkt decimerat. I mars 2020 
togs beslutet att inte genomföra de återstående aktiviteterna. Några programpunkter kunde dock 
presenteras för allmänheten. Den programverksamheten som planerats och delvis utförts är ett sam-
arbete mellan Värmlandsarkiv och övriga arkivinstitutioner på Arkivcentrum Värmland, Värmlands 
släktforskarförening och Folkuniversitetet. Årets aktiviteter lockade under året närmare 500 besökare. 
Under året kunde följande genomföras:

Släktforskningens dag  
Officerare och soldater – deras liv och bostäder
Arr: Värmlands Släktforskarförening i samarbete med Folk-
universitetet och Arkivcentrum Värmland

Prästen – Statens och Guds ords tjänare
Prästens funktion I Svenska kyrkan från 1500-talet till våra 
dagar 
Lennart Nilsson f.d. kyrkoherde i Brunskog, hovpredikant 
och författare
Arr: Värmlands släktforskarförening och Folkuniversitetet

Domstolsforska 
Hur forskning I domböcker kan vara en guldgruva för 
släkt- och hembygdsforskare 
Britt-Marie Johansson
Arr: Värmlands släktforskarförening och Folkuniversitetet 

Sportlovspyssel på Bokbinderiet
Prova på enklare bokbindning samt papperskonst i 3D.
1:e bokbindare Kristine Novika-Svensson
Arr: Arkivcentrum Värmland

Släktforskar-Café ”snacktajm”
Kom och diskutera släktforskning med varandra
Arr: Värmlands släktforskarförening och Folkuniversitetet 

Filmvisning ”Värmländsk sekelkrönika” del 1
Manus och produktion Åke Hermansson
Arr: Arkvcentrum Värmland

Spara och bevara ditt egna kulturarv
En introduktion till hur man på bästa sätt bevarar, förvarar 
och organiserar person- gårds- eller släktmaterial.
Bokbindare Kristine Novika-Svensson och arkivarie 
Magnus Hakala Värmlandsarkiv.
Arr: Arkivcentrum Värmland

I n s t ä l l d

I n s t ä l l d

I n s t ä l l d

I n s t ä l l d

I n s t ä l l d
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Besöks- och arbetsmiljö

Tillgänglighetsmålen för personer med funktionshinder är tillgodosedda utifrån de mål 
som regeringen satt upp, arbetet fortsätter dock kontinuerligt.

Behovet av ytterligare arkivutrymme för Värmlandsarkiv är fortsatt stort. Detta gäller 
också ett stort antal arkivbildare i regionen och behovet av utökade och ändamålsenliga 
lokaler kvarstår. Inga lösningar har dock presenterats.

Genom omflyttning och planering har det till arkivdepåerna på Zakrisdal under året 
skapats möjlighet till nya kompaktsystem som också levererats under året. Detta har 
utökat accessionsutrymmet men är långt ifrån tillräckligt. Ett stort antal ritningsskåp 
samt förvarings-system för skrymmande material har också köpts in.

Att jobba hemifrån

Tack för de här åren

2011 var jag med på mitt första styrelsemöte, dåvarande arkivchef 
Thomas Kvarnbratt, initierade mig i företagsarkivens förtrollande 
värld genom att ta med mig som protokollförare, och på den vägen 
är det…..

Sedan 2013 har jag agerat verkställande ledamot och skött 
föreningens administrativa arbete på Värmlandsarkiv. Det har
varit en oerhört lärorik tid. När jag började var jag ny som 
arkivarie, nyanställd på Värmlandsarkiv och helt novis när det gällde 
styrelsearbete. I dag ser det lite annorlunda ut jag har hanterat bidrags-
ansökningar, verksamhetsredovisningar, protokollskrivande, närings-
livskontakter, avtalsskrivande, årsberättelser mm. Jag har mött så många 
hängivna människor, lärt mig så mycket om näringslivens arkiv och dess 
oerhörda betydelse i det gemensamma kulturarvet. 

Jag är också oerhört stolt över mitt arbete inom föreningen. Jag har lyft, 
argumenterat, presenterat föreningen och har genom åren mött en större 
förståelse för det viktiga arbete det innebär att lyfta förtagens arkiv, bevara 
dom till eftervärlden och göra dem tillgängliga.

Men allt har ett slut och under 2021 avslutar jag min anställning på Region 
Värmland och därmed slutar min resa med Värmlands Företagshistoria 
och en ny protokollförare får ta vid….

Monica Dahlgren

Mot nya utmaningar!
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till årsmötet i 

Värmlands företagshistoria, org. nr 873200-5510 

Avseende verksamhetsåret 2020 

Undertecknade revisorer, utsedda av årsmötet, lämnar härmed följande rapport: 

Vi har granskat den ekonomiska redovisningen med tillhörande handlingar och tagit del av 
synpunkter och kommentarer gällande redovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 
bokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut, säkerhet försäkra oss om att 
bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval 
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat bokslutet 
samt att utvärdera den samlade informationen i bokslutet. Som underlag för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 
att kunna bedöma om styrelseledamöterna är ersättningsskyldiga mot föreningen. Vi anser 
att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. 

Upprättat bokslut ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med 
god revisionssed i Sverige. 

Vi tillstyrker att årsmötet: 

fastställer resultaträkningen med årets överskott om 1 046 689, 70 kronor och 
balansräkningen med en omslutning om 1 648 852, 08 kronor, samt att 
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Karlstad 2021-03-02 

Av årsmötet valda revisorer 

Bilaga 1
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Resultatrapport Värmlands Företagshistoria 

Perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 Datum 21-02-18 Sida 1 

Vald period Procent Ackumulerat Procent I r 

3700 Intäkter från deponenter 1 240 649,00 60,7 1 240 649,00 60,7 
3701 Medlemsskap 21 500,00 1, 1 21 500,00 1, 1 
3900 Staten 340 000,00 16,6 340 000,00 16,6 
3902 Regionbidrag 443 000,00 21,7 443 000,00 21,7 
5010 Lokalhyra -221 500,00 -10,8 -221 500,00 -10,8
6310 Försäkringar -5 122,00 -0,3 -5 122,00 -0,3
6590 Ersättningar VA enl. avtal -757 000,00 -37,0 -757 000,00 -37,0
6980 Medlemsavgifter -1 500,00 -0,1 -1 500,00 -0,1
6990 Div. kostnader -14 319,50 -0,7 -14 319,50 -0,7

Finansiella intäkUkostn 
8300 Ränta på placerade medel 982,20 0,0 982,20 0,0 
Summa finansiella intäkUkostn 982,20 0,0 982,20 0,0 ,.. 
Arets resultat 
8990 Arets resultat -1 046 689,70 -51,2 -1 046 689,70 -51,2
Resultat -1 046 689,70 -51,2 -1 046 689,70 -51,2

Beräknat resultat 0,00 0.0 0,00 0.0 ... 
Verifikationsnummer: 1 - 71 

,. 

,· 

Balansrapport Värmlands Företagshistoria 

Perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 Belopp Kr Datum 21-02-18 Sida 1 

18 Förändring UBI I,. 

Fordringar 
1510 Kundfordringar 131 218,00 -131 218,00 0,00 
1700 Interimsfodringar 5 860,00 -5 860,00 0,00 
Summa Kundfordringar 137 078,00 -137 078,00 0,00 

Kassa och bank � 

1910 Fixkassa 363,00 -108,00 255,00 
1930 Penningmarknadfond ROBUR 330 246,44 982,20 331 228,64 
1940 Bank 101 358,94 1 216 009,50 1 317 368,44 
Summa kassa och bank 431 968,38 1 216 883,70 1 648 852,08 

SUMMA TILLGÅNGAR 569 046,38 1 079 805,70 1 648 852,08 .. 
Eget kapital 
2010 Kapitalkonto -210 961,69 0,00 -210 961,69
2018 överskottskonto -622 296,38 102 154,86 -520 141,52
2019 Arets resultat 166 340,83 -1 213 030,53 -1 046 689,70
2098 VinsUförlust föreg år 102 154,86 64 185,97 166 340,83
Summa Eget kapital -564 762,38 -1 046 689,70 -1 611 452,08 .-
Upplupna kost och int 
2990 interimsskulder -4 284,00 -33 116,00 -37 400,00
Summa Upplupna kost och ini -4 284,00 -33 116,00 -37 400,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -569 046,38 -1 079 805,70 -1 648 852,08 ; 

Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00 

Verifikationsnummer: 1 - 71 

;-

Bilaga 3Bilaga 2
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Medlemmar och deponenter 2020-12-31

m=medlem
d=deponent

Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad (m,d) 
Stora Enso Skoghall AB (m,d) 
Stora Enso Skog AB (m,d) 
Stora Enso Timber (m,d) 
Structo Hydraulics AB (m,d) 
Swedbank (m,d) 
Uddehalms AB (m,d) 
VMF Qbera (m,d) 
Svensk Handel Värmlands-Dalslands Service AB (m,d) 
Provafo AB (m,d) 
Värmlands konsthantverkare (d) 
Värmlands Kreditgarantiförening (d) 
Värmlandskooperativen (m,d) 
Värmlandstrafik AB (m,d) 
Wikus (d) 
Öhrlings PWC (m,d) 
Ögoncenter (m,d) 

Bilaga 4

O.F Ahlmark & Co eftr AB
Akzo Nobel Base Chemicals AB
ALM! Företagspartner Värmland AB 
Barilla/Wasabröd AB
Billerud KorsnäsAB 
Brandskyddsföreningen Värmland
Nordic Paper Bäckhammars bruk AB 
Voestalpine Precision Strip GmbH
CP Kelco
Geijersamfundet
Geijerskolan
Gribäck Business Control AB 
Handelskammarföreningen för Värmland 
Huzells i Karlstad AB
lnnospec Ltd
Karlstads fabriks- och hantverksförening 
Karlstads pastorat
Karlstads stiftsstyrelse
Kinship center
Klässbols Linneväveri AB
Knowit Decision AB
Landshypotek Wermland
Lantmännen
Länsförsäkringar Värmland
Löfbergs lila AB
Arla Foods {Milko)
Mårbackastiftelsen
Mölnbacka
Nordea
NWT-gruppen
Outokumpu Stainless AB
AB Previa
Rottneros Bruk AB
Scalateatern
Sveriges djurbönder Ek för {Scan AB) 
Björneborg Steel AB
Selma Lagerlöfsällskapet Skandiamäklarna
Släktföreningen Pemer
Statshypotek AB/Handelsbanken Stiftelsen 
Domkyrkobrinken
Stiftelsen Greta och Svante Påhlsons minne 
Stiftelsen för Pauvres Honteux i Karlstad

{m,d) 
{m,d) 
(m,d) 
(m,d) 
(m,d) 
(m,d) 
(m,d) 
(m,d) 
(d) 
(m,d) 
(m) 
(d) 
(m,d) 
(m) 
(m,d) 
(m,d) 
(m,d) 
(m,d) 
{d) 
(m) 
(d) 
(m,d) 
{m,d) 
{m,d) 
(m,d) 
(m d) 
(d) 
(d) 
(m,d) 
{d) 
(m,d) 
(d) 
(m,d) 
(m.d) 

(d) 
(m,d) 
{m,d) 
{m,d) 
{d) 
{d) 
{d) 
(d) 
{m,d) 

Bilaga 4 
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Utställning av material från CGC arkiv
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Före

Före Efter

Efter Före Efter

Lagning av ritning
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