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Mötet ägde rum den 17 mars på Stock-
holms stadsarkiv, Kungsklippan, där även 
FSL:s kanslilokal finns. Först visade per-
sonal från stadsarkivet i form av Peeter 
Mark och Maria Fagerlind de publika 
lokalerna samt magasinen. I det senare 
fallet med exempel ur Stockholms äldre 
föreningshistoria på temat ”fred, dygd 
och likbränning”. Föreningslivet kan 
rymma det mesta...

Själva årsmötet bjöd inte på några överraskningar, 
och verksamhetsberättelse liksom ekonomisk be-
rättelse godkändes. Likaså verksamhetsplan, budget 
och medlemsavgifter för 2016. Ordföranden Monica 
Frumerie omvaldes, och till styrelsen i övrigt nyval-
des Hans Wiklund som ordinarie och Katarina Thu-
rell som suppleant. Valberedningen förnyades med 
Gunnar Andrén och Maria Bring. Som auktoriserad 

revisor nyvaldes Bigitta Sundman och som suppleant 
Jan Löfgren.
Bland informationsfrågorna presenterade Emelie 
Geuken processen med att ta fram en ny hemsida i 
samarbete med WP-konsulterna. Arbetet med ASL 
(Arkivregister Stockholms Län) och dess fortsatta 
betydelse lyftes fram av Mats Laurell. FSL hade 2015 
stått som samordnare av Arkivens Dag i länet, ett 
inte så lätt men samtidigt kontaktskapande arbete 
som ordföranden själv berättade om.
Det nya kultur- och forskningsstipendiet hade lockat 
två sökande,  som dock inte hade riktigt det fokus 
som efterafrågats. Styrelsen hade därför valt att av-
stå från utdelning detta första år. Med en översyn av 
formuleringar och information räknar man med att 
nå ut bättre och få ett annat utfall nästa gång.
Mötet avrundades med mingel och förtäring på 
plats utanför möteslokalerna.

Leif Gidlöf

FSL:s årsmöte 2016

Ny hemsida - Sid 3 • Nya medlemmar - Sid 4

 Visning av stadsarkivets publika lokaler.FSL:s årsmöte ägde rum på Hyllan på Stockholms stadsarkiv.

Efter årsmötet bjöd FSL på mingel.
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Flyghistorisk guldgruva

Denna historia, den civila och den 
militära, har Svensk Flyghistorisk 
Förening tagit som sin uppgift att 
bevara och dokumentera. Fören-
ingen bildades 1961 och har idag 
närmare 6000 medlemmar i 14 
olika regionavdelningar från Skåne 
i söder till Norrbotten i norr. De 
ordnar regelbundet träffar och 
föredragsaftnar samt bidrar till att 
bevara den lokala flyghistorien. 
Föreningen ger årligen ut sex 
nummer av Svensk Flyghistoriskt 
Tidskrift samt en årsbok med 
flyghistoriskt tema. 2015 års bok 
handlar om Dynastin Florman, 
främst om Carl Florman, tillskyn-
dare av det självständiga svenska 

flygvapnet men framförallt känd 
som grundare av ABA.
Utöver att dokumentera den 
svenska flyghistorien i ord och 
bild, har föreningen också ett om-
fattande arkiv vilket vuxit till att 
bli ett av de största av sitt slag i 
landet. I arkivet finns till exempel 
150 000 högupplöst skannade 
och lätt sökbara bilder, cirka 7000 
boktitlar, samtliga i Sverige genom 
tiderna utgivna flygtidskrifter, ett 
klipparkiv som går tillbaka till 
sent 1800-tal, drygt 1000 filmer i 
VHS- eller DVD-format, manualer 
och förarinstruktioner samt inte 
minst ett stort antal personarkiv. 
De sträcker sig från ”flygbaronen” 

Carl Cederström fram till våra 
dagar. Det mest omfattande, runt 
två hyllmeter, kommer från ABA:s 
och SAS:s förre tekniske chef Karl 
Lignell. Hans livsgärning är sam-
manfattad i årsvisa foliepärmar, 
från 1919 och framåt. Det senaste 
personarkivet kommer från den 
kanske mest kände uppvisningspi-
loten med J 35 Draken, Boris 
Bjuremalm. Arkivet växer ständigt. 
Förutom av medlemmar används 
det av journalister, författare och 
inte minst släktforskare. De senare 
söker inte sällan uppgift om anhö-
riga som drabbats av flyghaverier. 
I arkivet finns nära nog samtliga 
haverier dokumenterade.
Svensk Flyghistorisk Förenings 
kansli, arkiv, bibliotek, bokförsälj-
ning och sammanträdeslokaler 
ligger i det så kallade Generali-
tetshuset på Östermalmsgatan 
87 i Stockholm. Det är före detta 
Försvarsstabens byggnad, i folk-
mun ”Grå Huset”. Kansliet, arkivet 
och medlemsservice förestås av 
anställd personal. En ovärderlig 
arbetsinsats görs av ett tiotal pen-
sionärer som på ideell basis sköter 
de omfattande arkivsamlingarna. 
Arkivet har fyra arbetsstationer. 
För att besöka arkivet tingar man 
tid via föreningens kansli på tele-
fon 0706-22 1000. Medlemskap i 
föreningen kostar 395:-. För detta 
förhållandevis ringa belopp får 
man sig tillsänt samtliga publikatio-
ner inklusive årsboken, tillgång till 
föreningens olika aktiviteter, dess 
arkiv och medlemsservice. Sam-
mankomsterna i Stockholm äger 
rum i Armémuseums lokaler. 
Mera om föreningen på  
www.flyghistoria.org.

Lennart Berns
Arkivchef

Svensk flyghistoria sträcker sig drygt hundra år tillba-
ka i tiden. Den första flygningen med ett motordrivet 
flygplan ägde rum i juli 1909 från den plats på Valhalla-
vägen i Stockholm där Post- och Telestyrelsen idag har 
sina lokaler. Flygplanet var en fransk Voisin och pilot 
fransmannen Georges Legagneux. Målet för färden var 
Borgen på Gärdet. Den första militärflygningen genom-
fördes i februari 1912 från Värtans is av marinlöjtnanten 
Olle Dahlbeck. Det första egentliga trafikflygbolaget i 
Sverige var Aktiebolaget Aerotransport (ABA) grundat 
1924, det som senare skulle bli den svenska delen i SAS. 
Det självständiga svenska flygvapnet började verka 1926 
efter en sammanslagning av dåvarande Arméns och 
 Marinens flygväsenden. 

T.v. Generalitetshuset, Östermalmsgatan 87, 
Stockholm.
Bakgrundsbild: Carl Florman, grundare av 
ABA.
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Att säga att arkiven tjänar forsk-
ningen är en självklarhet. Men de 
blir också, liksom det tryckta kul-
turarvet och våra fysiska lämningar, 
ett instrument för folkbildning i 
bredare mening. Många 
minns 70-talets “grävrö-
relse” som ett konkret 
uttryck bland flera. Folk-
bildningen är också i sig 
ett område att beforska. 
För FSL är det natur-
ligt att vara medlem i 
Föreningen för folkbild-
ningsforskning (FFFF). 
Föreningsstämman den 
26 april efterföljdes i år 
av ett seminarium på 
temat Mellan målen och 
marknaden - perspektiv 
på svensk folkhögskola 
under 40 år. Motor i 
seminariet var Signild 
Håkansson, under lång 
tid verksam på olika 
positioner i och kring 
folkhögskolevärlden. 
Inte minst skärskådades 
dagens mer splittrade 
huvudmannaskap för 

folkhögskolorna, “urbaniseringen” 
av dem samt deras växlande roll 
över tid i relation till det offentliga 
utbildningsväsendet.
I den aktuella verksamheten 2016 

kan nämnas årets Vestlunddagar 
14-15 april med fokus på de-
mokratifrågorna, folkrörelsernas 
förnyelse och de sociala medierna 
i ljuset av bl.a. den ökande migra-

tionen. Senare i år an-
ordnas flera workshops, 
folkbildningens forsk-
ningsdag 11 september 
och folkbildar forum 
22-23 november i Lin-
köping. Det nationella 
programmet för folkbild-
ningsforskning MIMER är 
sedan 1990 förlagt just 
till Linköpings universitet. 
Årsboken för 2016 be-
handlar flera centrala 
teman som att hitta 
sin egen historia, vikten 
av att läsa och samtala, 
behovet av öppna mö-
ten och mötesplatser, 
mediemaktens former 
och inte minst grund-
frågan “vem äger din 
kunskap”.

Leif Gidlöf 

Arkiv och folkbildning

FSL kommer inom kort att lansera 
sin nya hemsida – www.fslarkiv.se 
Ett projekt som startade under 
hösten 2015, då FSL tyckte att det 
var dags att förnya sin hemsida 
och framförallt att modernisera 

tekniken som sidan byggde på. Till 
vår hjälp tog vi in ett externt kon-
sultföretag Wordpress konsulterna 
och tillsammans har vi skapat en 
modern hemsida som vi hoppas 
ska bli en effektiv kommunika-
tionsplattform för FSL. 
Vår gamla hemsida har fått vila 
under processens gång och har 
endast sparsamt uppdaterats. Vår 
nya hemsida kommer löpande att 
uppdateras och all aktuell informa-
tion kommer att synas där! 
När vår nya sida lanseras så hop-
pas vi att ni, våra medlemmar och 
läsare, kommer att hjälpa oss med 
feedback! 

Kommer 
snart…
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FSL välkomnar 
ny styrelseledamot
Presentation av Hans Wiklund

Jag är lantmästare, en jordbruks-
utbildning vid Sveriges Lantbruks-
universitet, och har arbetat som 
produktspecialist med försäkringar 
för lantbuk. Jag har också varit 
styrelseledamot i flera föreningar 
under många år, bland annat Folk-
bildningsförbund, Svenska Turist-
föreningen (STF), Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) och Bostads-
rättsförening. Idag är jag pensionär. 
I FSL hoppas jag kunna bidra med 
föreningserfarenheter och utveck-
lingsarbete, så att FSL fortsätter 
vara en aktiv förening utifrån behoven i dagens Sverige.

FSL välkomnar  
följande nya medlemmar!
Stockholms Akademiska orkester
Stiftelsen Lövsta gård
Rolf Timander
Charlotte Brusewitz
Klockarborgs vänner
Pythagoras industrimuseum
Strömma hembygdsförening

FSL kansli kommer att 
ha  sommarstängt i juli.
 
Vi önskar alla våra 
 medlemmar en trevlig 
sommar!

Kalendarium


