
Föredragshållare:
Jörgen Andersson, regionarkivarie, Region Skåne.

Ingemar Berlin, ordförande i arkivnämnden för Västra Götalands- 
regionen och Göteborgs stad.

Petra Engwall, socionom anställd på Stockholms stadsarkiv som 
handläggare av menprövningsärenden.

Ulrika Gustafson, arkivarie vid Stadsarkivet i Västerås. 

Donald Johnson, landstingsarkivarie, Landstinget i Uppsala län.  
Medlem i FALK:s styrelse.

Thomas Kvarnbratt, chef för Värmlandsarkiv.

Gert Ohlsson, riksspelman och ”inspiratör”. Bedriver föreläsnings-
verksamhet i det egna företaget Kurage AB.

Per-Gunnar Ottosson, 1:e arkivarie på Riksarkivet, IT-avdelningens  
enhet för informationssystem.

Carl-Henrik Ronge, kommunarkivarie i Mölndals stad och medlem  
i nätverket KOMSAM.

Lotta Snickare, arbetar med ledarutveckling på Swedbank. Dessutom 
forskar hon om ledarskap på KTH. Nu är hon aktuell med boken ”Det 
finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varan-
dra”, som hon skrivit tillsammans med Liza Marklund. Boken visar på 
att samhället inte är jämställt, men också att detta kan förändras!

Gunnar Sundberg, arkivarie på Riksarkivet, sekreterare i Samråds-
gruppen för kommunala arkivfrågor.

Björn Sundström, projektledare vid Sveriges kommuner och landsting, 
sakkunnig i ansvarskommittén.

Bo Thalén, regionarkivarie, Västra Götalandsregionen.

Birgitta Torgén, arkivchef på Örebro läns landsting. Medlem i FALK:s 
styrelse.

Erik Wångmar, stads- och kommunhistorisk forskare, filosofie doktor  
i historia. Har gett ut boken ”Att skriva stads- och kommunhistoria”.

I N B J U D A N

FALK:s konferens
i Karlstad 8 - 10 maj 2007



Tisdag 8 maj  

18.00 - 19.30 Stadsvandring 
  Guidad vandring genom centrala Karlstad med historien om den stora branden 1865, unionsupplösningen 

1905, Gustaf Fröding och mycket annat

 Skulpturvandring 
  En guidad vandring till en del av stadens centralt belägna skulpturer. Sola och Selma Lagerlöf presenteras bl a.

  Båda vandringarna startar vid Carlstad Conference Centre och avslutas vid Värmlands Museum

19.30 –  Buffé och rundvandring på Värmlands Museum 

  

Onsdag 9 maj    

08.00 - 09.00 Registrering 

09.00 - 09:15  Välkomsttal. Gunnar Törnkvist, landstingsfullmäktiges ordförande, Eva Karlsson, FALK:s ordförande

09:15 - 10.00 Källor till stads- och kommunhistoria. Erik Wångmar

10.00 - 10.30 Kaffe 

10.30 - 11.15  Presentation av ansvarskommitténs betänkande. Björn Sundström

11.15 - 12.00  Hur man kommer med i den Nationella Arkivdatabasen. Per-Gunnar Ottosson

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 13.45 Stulen barndom? Petra Engwall

13.45 - 14.30 Gruppdiskussioner efter föredraget Stulen barndom?

14.30 - 15.00  Kaffe

15.00 - 16.30  Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra. Lotta Snickare

16.30 FALK:s årsmöte

19.00 – Middag med underhållning på Elite Stadshotellet i Karlstad

   

Torsdag 10 maj    

08.30 - 09.00 Tankar inför dagen. Gert Ohlsson

 Exempel på lokal samverkan: 

09.00 - 09.30 Reda-projektet, Region Skåne. Jörgen Andersson

09.30 - 10.00 Arkivcentrum – samverkan i Värmland. Thomas Kvarnbratt

10.00 - 10.30 Kaffe 

10.30 - 10.50  Samverkan mellan landstingen i Uppsala, Örebro, Sörmland, Värmland, Dalarna, Västmanland och Gävleborg 
i frågor om elektronisk långtidsarkivering. Birgitta Torgén, Donald Johnson

10.50 - 11.10  KOMSAM, kommunal samverkan mellan kommunerna Härryda, Partille, Kungälv, Mölndal, Lerum, Alingsås, 
Trollhättan och Vänersborg i frågor om digital långtidslagring. Carl-Henrik Ronge

11.15 - 12.15  Gemensam arkivnämnd för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Ingemar Berlin, Bo Thalén

12.15 - 13.15 Lunch 

13.15 - 14.00  SKL:s kontaktperson för kommunala arkivfrågor och Samrådsgruppen informerar.  
Ulrika Gustafson, Gunnar Sundberg

14.00 - 14.15 Tack och på återseende! 

14.15 - 14.45 Kaffe 

14.45 - 16.15 Studiebesök

 1. Arkivcentrum 
  Arkivcentrum Värmland skapades 1998 då Emigrantregistret, Landstingsarkivet i Värmland, Folkörelsernas 

arkiv för Värmland samt Värmlandsarkiv flyttade till gemensamma lokaler. Sedan några år tillbaka ingår även 
Karlstad kommunarkiv i samarbetet.

 2. Zakrisdal 
  I bergrum från den tidigare ammunitionsfabriken Zakrisdal har kommunarkivet, Värmlandsarkiv och Folkörel-

searkivet ändamålsenliga magasin för arkivförvaring. Kommunarkivet flyttade in redan 1996 och de andra 
arkiven inredde magasin för sin räkning 10 år senare.

  Bussar avgår från Carlstad Conference Centre 14.45 och anländer Karlstad central senast 16:30

Anmäl dig på www.visitkarlstad.se

Samverkan i tiden!

Välkommen till Karlstad och FALK:s årliga konferens. Ni 
kommer att få möta samverkan i många skepnader och vi 
hoppas att programmet ska ge inspiration till samverkan i er 
dagliga gärning. 
 Vi kommer att få möta forskarvärlden då Erik Wångmar fö-
reläser för oss om stads- och kommunhistoria. Mer historia blir 
det då vi får en bakgrund till barnhemmen under 1900-talet 
av Petra Engwall. Här blir det även tillfälle till diskussion med 
kollegorna.
 Den nationella arkivdatabasen (NAD) har fått en nystart och 
presenteras av Riksarkivet. Här krävs allas samverkan för att 
den ska bli så heltäckande som möjligt.
 I Göteborg finns en gemensam arkivnämnd mellan Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs stad. Information kommer 
att ges av regionarkivarien och nämndens ordförande.
 Ett genomförande av Ansvarskommitténs förslag kommer 
säkert att ställa krav på ny samverkan. Vi kommer att få veta 
mer om utredningens förslag. 
 Vi är glada över att ha Lotta Snickare med på vår konferens, 
där hon kommer att föreläsa om jämställdhet i arbetslivet.
 Sveriges kommuner och landsting kommer att få en ny 
kontaktperson för arkiv- och dokumentfrågor. Vi får en pre-
sentation av denna person. Därefter kommer Samrådsgruppens 
orientering om vad som är på gång i arkivvärlden. Sedvanligt 
avslutas konferensen med studiebesök för den som önskar.
 Konferensen kommer givetvis att innehålla en hel del värm-
ländska stôlligheter och klokskaper. Vi hoppas att årets konfe-
rensprogram lockar till deltagande och hälsar alla välkomna till 
Karlstad.

Eva Karlsson
FALK

Solstaden Karlstad

Vi är glada att ni har valt oss som värdar för 

årets konferens. Förutom allt det intressanta som 

själva konferensen kommer att erbjuda, hoppas 

vi att ni tilltalas av Karlstad som besöksstad med 

vatten, grönska, vackra byggnader och ett rikt 

kulturutbud. Värmland har en gedigen tradition 

av högklassigt hantverk, och i Karlstads hant-

verksbutiker finns produkter från hela landskapet 

tillgängliga. Övrig shopping, musik, restauranger 

och vackra utflyktsmål är annat som lockar 

många att besöka solstaden Karlstad. 

 Solen är en viktig del av livet i Värmland och 

Karlstad. ”Sola i Karlstad” var egentligen en 

värdshusflicka som levde i slutet av 1700-talet. 

Hon hette Eva Lisa Holtz och eftersom hon hade 

ett glatt sinne så fick hon smeknamnet ”Sola”. 

Solen är också Karlstads glada symbol, skapad 

av bildkonstnären Lasse Sandberg, och den står 

för ett öppet sinnelag och många soltimmar. 

Vi hoppas att ni får njuta av solvärmen både 

bokstavligt och bildligt under besöket i maj. Vi 

önskar er varmt välkomna till en givande arkiv-

konferens i Karlstad.

Lena Melesjö-Windahl
Kommunstyrelsens ordförande  

Ulric Andersson
Landstingsråd

Program


