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Årsmötet 2019 var förlagt till Trosa med Erik Andersson och Daga 
Jonsson som arrangörer. 

Vi var 13 bilar som deltog. 

Arrangemanget startade redan på fredag den 23 augusti med 
incheckning på Hotell Bomans. 

12 av bilarna kom på fredag och ytterligare en bil anslöt på lördag 
morgon. 

På fredagskvällen träffades vi kl 18.00 för samkväm, introduktion och 
genomgång av programmet samt därefter 2-rätters middag. 

Erik och Daga hade ett mycket intressant och väl genomarbetat program 
för lördagen. 

Vi startade från hotell Bomans kl 08.30 för färd mot F11 i Skavsta, där vi 
besökte flygmuseet. Vi anlände museet vid ca 9.45. 

Flygmuseet drivs helt ideellt och det var tre gentlemän som tog emot oss 
för att visa museet. 

Det startade med en mycket intressant film om F11 och flygets historia 
under bland annat andra världskriget. 

Vi blev omhändertagna och vi delades upp i tre grupper om ca 10 
personer i varje grupp, för att kunna få plats i de vagnar som bland annat 
innehöll spaningsutrustning mm. 

 

Här är vi i en av vagnarna där 
man bedrev strategisk 
spaning och kartan visar 
östersjön samt svenska och 
ryska kusten, där man hade 
full koll på såväl flyg som 
fartyg och u-båtar. 
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Här till höger är radarspaningsvagnen 
som rönte stort intresse från 
deltagarna som vi kan se på bilden. 

Nedan är kopieringsrummet där filmer 
framkallades. 

 

 

Varför man hade all spaningsutrustning mm i vagnar, var för att de skulle 
vara mobila och kunna flyttas ur såväl säkerhetsskäl som spaningsskäl. 

Efter att vi varit inne i de olika vagnarna förflyttade vi oss tillbaka till 
hangaren med alla flygplanen (där vi tittade på filmen innan vi startade 
rundvandringen). 

Där finns alla olika typer av svenska försvarets flygplan och det är helt 
fantastiskt vad dessa ideella krafter har skapat. 

Nedan följer några bilder på olika flygplan: 
  

 

 

SAAB S 29C Tunnan 

I tjänst på F11 

1954 - 1966 
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SAAB SF / SH 37 Viggen 

Tjänstgjorde inte på F11 

Men spaningssystemet  

Utvecklades på F11 

 

 

 

 

 

 

SAAB S 35E Draken 

I tjänst på F11 

1965 - 1979 

 

 

 

 

 

 

SAAB S 32C Lansen 

I tjänst på F11 

1958 - 1978 
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Vi tog farväl av F11 vid ca 11.15 tiden för att köra på fler vackra vägar till 
Jägarförbundets jaktslott, Öster Malma för lunch. 

 

Vi anlände strax före kl 12, då vi ”slängde oss över” en härlig buffé. 

 

Efter en god lunch i en fin miljö, åkte vi vidare på vår rundtur på härliga 
och vackra ”Indigovägar”. 

 

Vårt nästa mål var ”Kakslottet” 
Taxinge, som ligger i en fantastisk 
miljö med vackra hus, lummig park 
och östersjön direkt utanför, 
mycket vackert. 
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Man gör verkligen själ för namnet 
”Kakslottet”, som synes mängder av 
bakverk. 

 

 

Och här sitter vi och avnjuter de 
goda bakverken i parken. 

 

 

Efter att vi avnjutit fika med fantastiska bakverk och en otroligt vacker 
miljö, var det dags att fara vidare mot Bomans i Trosa. 

 

Turen bjöd på fantastiska Indigovägar, lagom smala, mycket kurvor, och 
nästan inga bilar förutom 13 Indigo, helt fantastiskt och kanske de 
skönaste vägar jag kört på. Då har jag även med i bedömningen att jag 
varit och kört i alperna många gånger (och endast små vägar över 
bergspass mm), så än en gång, en fantastisk upplevelse, bra val Erik & 
Daga. 

 

Omkring kl 16.30 var vi tillbaka på Bomans i Trosa. 

 

Eftersom årsmötet skulle starta kl 18.00, så fanns det lite tid för att 
”pudra näsan”, vila, gå ut på stan, eller vad man föredrog. 
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Årsmötet avhandlades i sedvanlig ordning med val av bl.a. ordförande, 
där Micael Lidmalm hade aviserat att han ville avträda och mötet valde 
då Kåge Schildt, enligt valberedningens förslag. 

Micael avtackades för ett gott 
arbete som ordförande och 
överlämnade ”stafettpinnen” 
till Kåge. 

 

Vad som i övrigt avhandlades 
på årsmötet finns att läsa i 
protokollet som sekreteraren 
för mötet Peter Eklund skrev. 

 

Indigoklubben har nu via Kåge, tagit fram en ny och uppdaterad och 
modernare hemsida som kommer att hållas uppdaterad, utmärkt ! 

Kåge har även tagit fram ett Infoblad som är tänkt att komma ut ett par 
gånger / år, där det informeras om kommande evenemang mm, mycket 
bra ! 

På årsmötet diskuterades även en eventuell förändring av 
Indigoklubbens logga och årsmötet gav Katarina Fellbrant ihop med 
styrelsen i uppdrag att ta fram några förslag. 

Efter årsmötet samlades alla för en fördrink innan en 3-rätters middag. 

På söndag var det dags för hemfärd, men eftersom det var marknad på 
stan, så valde många att gå runt i stan innan hemfärden. 

 

 

ETT STORT TACK 
TILL ERIK & DAGA 
FÖR ETT MYCKET 
VÄL GENOMFÖRT 
ARRANGEMANG 
 

 

Vid ”pennan” Lars Erik Karlsson 


