
Det ska' vi fira: 
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Transportflygenheten vid 
F 7 i Såtenäs planerar för 
fint 30 årsjubileum i 
augusti. 

Den gamla transporttrotjänaren 
C-130 Hercules, eller som den 
benämns i flygvapnet, TP 84, 
firade som flygplanstyp sitt uni
versella 40-årsjubileum i sam
band med International Air Tat
too i Fairford i England 1994. 44 
av världens flygvapen i egen
skap av Hercules-användare 
var där. Så även flygvapnetIF 
7:s transportflygenhet som hade 
äran alt under Tattoot få 
genomföra den enda fl ygupp
visningen med en C-1 30. F 7:s 
specialuppvisning med Hercu
les sedan elva år tillbaka anses 
nämligen av expertisen som 
outstanding i transportflygvärl
den. 

1993 hade det belgiska flyg
vapnet flugit Hercules i 20 år. F 
7 blev då inbjuden att med ett 
TP 84-flygplan med förstärkt 
besättning delta i det jubileum 
som firades under första helgen 
i maj. Det blev en glad och 
minnesvärd tillställning under 
ett par dagar med mycket 
gemyt, grillparty, flyguppvis

ning och gästfrihet. De flesta av •• Europas äldsta Hercules
Europas flygvapen var närva operatör är - nota bene - det 
rande. svenska flygvapnet. Vi har nu 

I oktober 1 994 flugit TP 84 
firade det norska under 30 år. Våra 
flygvapnet mot kolleger runt om 
svarande j ubi le i världen förvän
um efter 25 års tar sig att det ord
Hercules-flygan nas en minnes
de men i något värd tillställning 
mindre omfatt på Såtenäs för att 
ning - endast den under värdiga 
nordiska Her former mani
cules-brödraska festera detta . Så 
ran deltog. Då ge kommer det ock
nomfördes en så att bli. 
tä vl ing mellan 
de deltagande be Förberedelserna 
sättningarna i har redan dragit i 
form aven min gång. Vi har dock 
dre s k rodeo. begränsade resur
Den innehöll ett ser att kla ra av ett 
navigeringsmo så stort arrange
ment, ett fall  mang. Därför har 
skärmsfäll nings vi varit tvungna 
moment och ett att begränsa del
precisionsland tagarantalet. Föl
n i ngsmoment. jande sju länders 

F 7:s besätt flygvapen har fått 
n i ng, med Bosse inbjudan till F 7 
Sahlin som befäl  helgen den 18-20 
havare, vann täv augusti: Belgien, 
lingen. Danmark, Frank

rike, Italien, Norge, 

Storbritannien och USAFE (US 
Air Force Europe). 

Jubi leet genomförs på divi
sionsnivå med förstärkta be
sättningar. 

Programmet i stort är tänkt 
som följer: 

18/8 Ankomsttävling under 
dagen. 
Kvällen, grillparty vid 
Vänerstranden . 

19/8 "MINIRODEO" med: 
a) Navigering. 
b) Fällning av trupp eller 

materiel. 
c) Pre isionslandning 

som s k assault landing. 

Särskilt damprogram arrange
ras. På kvällen aväts jubi
leumsmiddag med un
derhållning. 

20/8 Hemfärd. 

Vi har som sagt redan påbör
jat förberedelserna och hoppas 
att detta skall bli en minnes
värd helg för alla som kommer 
till F 7 för att fira våra 30 år vid 
Hercules-spakarna. • 

Överstelöjtnant P-E BroIelI 

'te, 5& 
Första (den sista kvarvarande) fly
geskadern, f 1, avvecklas nu även 
den. Den officiella avslutningen 
sker den 30 juni i Göteborgs börs

hus. Fredsstaben är då avvecklad 
under den siste stabschefen, överste 

Christer Salsing. - f l:s siste chef var 
generalmajor Bert Stenfeldt. Han avgick med 
ålderspension den 30 september 1994. 

Det var så här flygeskaderhisto 1966 skapades den nya 
rien började. 	 "regionala ledningen" . Med 

Vid andra världskrigets bör undantag av Första flygeska
jan september 1939 organise dern integrerades flygeskadrar
rades den Första flygeskadern na i militärområdena. Första 
under dåvarande flygstabsche flygeskadern bibehölls direkt 
fen Bengt Nordenskiöld. I eska u nderstä lid överbefäl havaren . 
dern ingick flottiljerna Fl, F 3, Inledningsvis bestod Första 
F 4 och F 6. Eskaderstaben för flygeskadern (E 1) av attackflot
lades ti II Karlsborg (F 6). tiljerna F 6, F 7, F 14, senare 

Den 1 juli 1942 fördelades F 15 och F 17. Successivt till 
flygvapnets flygflottiljer på fyra fördes E 1 ansvar för de lätta 
flygeskadrar. Första flygeska attackflygförbanden (vid F 21, F 
dern innehöll då F 6, F 7, F 14 16, F 5), spaningsflygförbanden 
och F 17. (vid F 21, F 11 senare F 13 och 

- tae4 oeA Itt,,,äe 
F 17), transportflygförbanden des ett "sista" samlat eskader
(vid F 7 och F 5) samt signal anfall med stridsammunition 
spa n i ngsflygförbandet (vid mot Hattefuran, F 7 med Första 
F 13 M). flygeskaderns samtl iga förband, 

1987 underställdes E 1 :s flot divisioner ur F 5, F 16, F 7, F 
tiljer respektive militärbefälha 10, F 15 och F 21 samt en defi
vare varvid attackflygdivisio lering i vilken även deltog 
nerna liksom tidigare övriga transport- och signalspanings
divisioner kom att lyda under flygförbanden ur F 7 och F 16 
E 1 i fred och vara underställda M. Anfallet leddes av den siste 
E 1 i krig. 	 eskaderchefen genera Imajor 

Bert Stenfeldt. Det genomför1993 beslöts att eskaderche
des med 100 procent precision fens uppgifter, förband och sta
och resultat. En effektfull punkt ber skulle överföras till flygled
på en verksamhet full av förningen i det nya Högkvarteret 
svarseffekt. •och till de tre flygkommandona 

FKS, FKM och FKN. Detta sker 
successivt under perioden ~ 1939-42: Uppbyggnad
1994-96. Formellt genomförs 

~ 1942-46: Utvecklingdetta vad avser fredsorgan isa
~ 1946-66: Stabiliseringtionen den sista juni 1995 och 

för krigsorgan isationen den ~ 1966-90: Ny regional ledning, 
sista juni 1996. Viggen 

I samband med att övning ~ 1990-95: Utvecklad ledning, 
AlS 37"Samverkan 94" avslutades den 


22 september 1994 genomför- ~ 1994-96: Avveckling 
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