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ordnad roll. De första depå pärmama
A5 format äro tjocka och detaljrika
och lågo till grrLnd lör flottiiiin struktionen rned anvisningar för tiänstegre-

"Långt ute från slätteo öster om
Brandfjorden vid Vänern synes Såtenäs hcrrgårdsbyggnad med den lilla
hvita tornryttaren mot bakgrunden af

i

dcn gaula parkens väldiga trädkronor".

Så småningom växte personalstyrkan
och flygplanantalet och redan på senhösten 1940 uppsattes den andra divi-

Så böricr en berättelse om

Såtenäs,

som erhöll sitt flarru1 redan på medeltiden. På den tiden skrevs det Satenees, av Sate i betydelse (hö-J såte
och nes med hänsyn till egendomens

läge på det utskjutande triarrgulåira
näs, vars yttersta spets kallas Örns
udde.

Den förste kände ägaren till Såtenäs,
Väpnaren Harald Lake, låter tala om
sig i kyrkoböckerna så långt tillbaka
som år 1433, Sedan dess har gården
bytt ägare många gånger och bland
andra har släkterna Posse och Kylberg
regerat öve( Såtenäs. Men även om de

iöfstir anreckningarnc om Såtenäs härrör sig från 1400-talet vet vi nu, att
lånqt ti.ligare männi.korna bebott platscn. Ett flertal fornmimesmärken bland
andra vikingagravar finnas inom flottil,olnrådet oc-h berätta därom.
Förliiggningen av Kungl Skaraborgs
flysflottilj till Såtenäs beslöts i iuni 1938
o.h i jtrli 1940 anlönde den lörsta militära personalen för att påbörja det
organisatoriska uppbyggnadsarbetet som
i htrrrr.lsak var å\:lutåt sommaren 1941,
då sålunda verksanheten kunde bedrivas i full utstriickning.
Flygplanen utgiordes till en början
av SK l l (Tiger Moth ) men i slutet
av år 1940 himtades rle första två-

motoriga nedeltunga bombplanen, Caproni, från Italien.
Det första året vår en organisationsperiod, clå flygningen intog en under-

I

nar och

befattningshavare.

sionen. Flygningarna intcnsifierades och

på våren l94l hade flottiljens

nuva-

rande skepnad tagit form.
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^ll
vi arbeta, flyga, skjr.rta och fälla bom-

ber, hårdträna personalen och se till
att flottiljen kommer i högsta möjliga
trim", ].ttrade den förste flottiljcl.refcn
vid F7.
Samma föresats synnes alla hans efterträdare ha haft, att döma av det
som uträttats vid flottiljen, och från
den tiden fram till nu - i 2 decennrer
- ha olika flygplan stört den gamla
fridfulla cgendomens corps de logis, där
clen ligger

i

sin förniint avskilda ro på

gränsen mellan skogspartiet ned tjll
Väner.rrandcn oclr det stora flyglältet,
som förr utgjorcles av fmktbara, böljandc säclesfält.

li l6 Caproni utbyttes snaf
Il l7 och överl?imnacles till F ll

mot

för

spaninSstjänst och kallades där S 16.
Under en övergångstid då flottiljens
l,cr.oral orn,kolaJcs till itt betjöna Iätta bon-rbplan kunclc man dock se 84

[Hawker Hart] och

flyga över

85

fNorthrup]

Såtcnäs.

Är 1942 kom emellertid det SAABbyggda lätta störtbombplanet B17 som
sedan under många orosfyllda år skulle
tjäna landets försvar.
Under denna period, ndr 2:a världskriget påverkade oss alla med ranso-

neringar av varor och transporter, blev

en isolerad plats, dit FV pergärna frivilligt fiyttade. Men
när clc väl kon-rmenderats hit och inSåtenäs

sonal

ej

stallerat sig med sina familjer i de utsökta bostäderna, trivdes de mycket
brå. Det berättas t.o.m. att CFV skall
ha yttrat att Jet näst besvärligaste personalproblemet för honom var att frivilligt flytta personal till Såtenäs. Det

svåraste lär ha varit att få dern frivilligt härifrån.
År 1945 blev kriget mera påtagligt

fiir Såtcnäsbornå. Månqa britiska flygplan, som företagit raider över Tyskland och varit på uppdrag i Nordsjön.
IcdJcs inöJsituation till F7. 3 Mosiluitoplan mcd endast en motor i funlttion
samt en lancasterbombare med större
clclen av nospaftiet lnrtskjutet nödlrn.l..lp

LÄ' -å fälrFr

N{cn äveo F7:s egen personal har
rlnder årens lopp drabbats av haveriolyckor. Är 1947 inträlfadc kanske den
svåraste i FV: s histolia. Under en
flygning från Etiopien, där l6 st Bl7
iivefl:inlnats, kolliderade ctt svenskt
pnssagerarflygplan mot bergct vid Salcrno i Italien, varvid 2l flygare omkonrmo däribland 6 st från F7.
NIcn flottiljen måste lcva vidale och
rLtvecklas i takt irecl clc nya modema
flygplanen, som kommo slag i siag.
A2l. det enmotoriga attackflygplanet
nccl skjutande propeller och katapultstol införlivades 19,18 och senare rrnder
årct överlämnades bonbaren ll18 frårr
I.l

.

År l95l blev en ny milstolpe i flot-

tiljens lristoria. För första gången fick
Såtcnäsborna höra ett nytt bullrande
liucl från luften. F7 hadc fått sitt första

readrivna attackflygplan A2l R som
snart följdes av 429 "Tumran" och det
nuvarande

A32A "Lansen".

Med A32A "Lansen " följde framför' allt en ökning av den teletekniska
ul

ruslningen den flyghurrrr

.å

vål som den markbundna nen flottiijen haf snabbt anpassat sig efter de
nya kraven.
I år har vår flottilj funr-rits till i 20
år. Det är ingen lång tid mätt med
vantriga nått, men on man betänker den
tekniska utvecklingen som ägt rum under denna tid, ter den sig närmast
svindlande.

Orgonisotion

Ett

omfattande organisationsarbete
pågår f.n. inom FV. Här skall inte
närmare beröras "förbandskamsellen"
indragningarna vid F8 och Fl4 m. m.
utan enbart vad som direkt berör F7.
SON (uttytt: Statens orgålisationsnämnd] är nu klar med en utredning
som utförts på Fl7 avseende flottiljens
fredsorganisation. Det största avsteget
från nuvarande organisationsforn torde
vara att divisionens flygande personal
och markpersonal åtskiljas, den förstå
för att ingå i divisionen, den senare
att ingå i baskompanier, De tre divisionerna lyda under Rl (flygchcf] och
baskompanierna tillika 4:e divisiofl under R2 [baschef].
För ungefär ett år sedan utkom en
flygvapenorder IFOÄ 10/59] som reglerade den tekniska tjiinsten vid flottiljen. Den kanske mest genomgripalde
punkten i denna order innebar att flottiljen skulle organisera den periodiska
tillsynstjiinsten centralt med civilmilitärpersonal (flygteknikerJ under flottiljingenjören samt att en annan grupp
tekniker [spec. teletekniker] skulle placeras på flottiljverkstaden för egen utbildning. Efter c:a ett år skuile sedan
en växling av personal ske så att alla
flygtekniker så småningom tjänstgjort
vid avd VI.
Vid F7 organiserades central tillsyn
omkring halvårskiftet juni-ju1i 1959.
Vad det innebär säger ju nanuret, men

Ett

att acklly gplan

A

32

han bära många ammunitionssorter.

les ett nytt flygklart fpl, så att divisionens flygpian-park ständigt är oföränd-

rat till

antalet.

Erfarenheterna hittills med denna organisation har ur teknisk synpunkt varit goda. Tr.ots att en rnindre personalstyrka än förut är bunden av tillslms-

arbeten har kapaciteten visat sig stör-

re än

I

tidigare.

Iuften

En övning som gav eko både kring
Vänerns stränder i forrn av ljudvågor

och i pressen var den s.k. operation
"påsksmiill". Den genomfördes med
stridsbornber och stridsrakter mot F7
n.rålplats. Det var framförallt de tyngsta bombarna - 600 kg mb - som
åstadkom så i<raftiga ljudvågor att man
reagerade långt uppe i Dalsland och
Värmland. Normalt hörs det inte iångt,
men speciella atmosfäriska förhållanden
just den aktuella dagen gjorde att ljud-

vågorna leddes under ett "spärrskikt"
nycket långa sträckor.
Klagomå,len efter den övningen re

i utredningar, som ännu inte
avslutade och medl<irde in'
skränkningar i fortsatta övningar med

sulterade

är helt

tu,nga bomber.

Men det är inte bara bombdetonationer som stör alLmänheten. Attackens
taktik att fara omkring i trädtoppshöjd
l]led tänd efterbränr <ammare har ty.
värr medfört många fall av skrämselhicka och ilskna telefonsamtai. Attackflyget är inte något diskret vapen ens
i fred om övningarna skall göras rea
listiska, så det är svårt att upprätthål-

la ett gott förhåltrande till allmänheten
utan att utbildningen blir lidande på
det.

På mqrken
Vid fVö 59 satte F7 upp lältmässiga
basförband som för första gången betjänade A32 A i stor skala och bas

en del behöver kansle förklaras närmare.

De tillsyner som således utförs centralt för samtliga divisioner är E-, Foch G-tillsyn sedermera även H-tillsyn,
då fpl nått stipulerad gångtid (c:a 500
gt]. A-, B- och C service samt D tillsyn utföras fortfarande på divisionerna,
men dessa arbeten är ju av betydligt
mindre omfång och binder inte fpl vid
tillsyningspiåtsen under så lång tids'
period.
Då någon av div fpl har uppnått den
gångtid vid vilken en större till.yn .kall

utlöras, eller har erhållit någon

av sådan on-rfattning, att div

skada
själva ej

kan udöra reparationen, inlämnas detta till {lygplanförrådet. I utbyte erhå1-

Företagfläm11den dishuterar 'förslag tiII ttiulingen " uardagsrationalisering" . Otdf.
öuerste Barhmdn, till höger llygditehtöt Claesborn, flyging. Olausson, uerhm. Berg,
bilmontöretno Liungberg och Etlandsson, till utinstet intendenten hapten Hubgren,
kasernlöreståndare Arneng, eldare Haneryd och elmontör Kdrlssotl.

jen för att fullgöra flygtjänst, men hacle illfundiga larmorder i bakfickan åck ja, eftertantens kranka blekhet.
Larn.r

- telefonväckning bud -

uppl upp! - klargöming av fpl - raketlast - iväg med fpl - beredskap
för markanfall. Div kom snabbt iväg
och resultatet av övningen visade att
beredskapen

var

god.

Går man vidare blaad siffrorna fin
ner man att c:a 900 personer (vömpliktiga ej inräknadel bo inom flottilJen.

FlottiJjen har ert eget vattenverk, 5
stora och ll små värmecentraler, eget
avloppsreningsverk och ett antal reningsbrtrnna'r samt ett ställverk och 28
transformatorer.

Sann saga om djur
Solen stod redaa ganska högt då jag

kom ut. Det var eq nästa4 molnfri
försommarmorgon. Grörukan var fortfarande fräsch. Ännu hade den inte
hunnit mörkna. Det mörkgröna skulle
komma. iil en liten tid skulle vi dock
få behålla det som vi hela vintern
län8tat efter, den skira grönskan. Fle-

ra tusm meter uppe i luften ritade ett
jetplan sina kondensmönster, en nonfigurativ konst som liksom inte hörde
till denna dags början. Varför hänge
sjg åt aerodynamiska spekulationer?
Fågelsången hade för länge sedan flutit iliop till morgonens första symfoni.
Vi var inne i finalen, stämmorna flöt
samman och när som helst kunde
man vänta det stora slutackordet.
Göken hoade. Vem vet, kanske det
är hans hoande som är metronomen

i

denna ständigt upprepade konsert.

Det prrss)ar till i fjolårslövet. Jce
vet precis var jag har honom. Han
har glömt att gömma bakdelet. I flera dagar har han legat lrär och solat
t0

sig. Visst är jag fordarande en aning
rädd för honom. Rädslan för huggormar gar väl aldrig riktigt ur kroppen.
Tcg vet så väl att han är ganska olarlig. Men ändå. Det är väl hans rörelseschema som inte mitt innersta kan
acceptera. Vi börjar bli vana vid varandra. En dag kanske vi förlikas.
Längre upp i backen har jag en
annan bekanting. Han brukar sitta och
klippa med öronen alldeles invid den
stora stenefl dår staget till telefonstol,
1'cn är fästrt. Palten har vuxit till sig
under våren och han rör sig nu som
en riktig hare. Det är så varmt invid
stenen och varför skall man inte njuta
av livet. Sornmåren är kort.
Ekorrn satt i granen, sjöng ungama
när de var små. Min ekorre sitter i
tålleträ. Det år en fin tall att bo i.
En fin stam som ingen på flera mils
onkrets kan springa fortare utefter.
Det har sina sidor att vara på hemmaplan, om det skulle hända något. Jag
vet nog vad dLr tänker, när jag går

Sitter man en vacker

sommarkväll

och pratar med dessa gamla finner man
sig snart lörflyttcd tillbaka tiL[ den tid,

då Såte,näs var en bördig jordbruksegendom. Och den gårdsandan försöker
vi alla Såtenäsbor, icke minst vår flottiljchef, fortfarande bevara trots den
prågel av jäkt och effektivitet vår moderna flygflottilj sätter på bygden.
förbi. Tjock gubbe, kan inte klättra i
träd.

Gräset har blivit högt i sluttningen,
rrcn jag vet vem som finns därinne

och ibland skymtar jag honom mellan
stråna. Vesslor är skygga, men den här
kamraten har liksom många andra djur
lift sig när extra försiktighet är av

röden. Så är inte fallet nu. Sitter du
kanske därinne och sörjer över att din
fina vita vinterpäls fått en annan
miirkare nyans. Vänta du, tids nog
konrmer vintcrn.
Fasanema deltog inte i morgonsymfonin. Änser dom sig för fina att blanda sig med fågelallmogen eller räcker

inte till?
De gör väl som mämiskorna, döljer
ofömrågan bakom en mask av högdragenhet. Vackra att se på är de i alla
deras röster

fall.

lin

pronenad får inte

bli hur

lång

som helst, och absolut inte under ar-

betstid. Det tar tre, fyra minuter att
gå rnellan bergsinfarten och administrationsbyggnaden. - Det är just vad
jag har gjort.
-

rö Itt.

