Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Såtenäs herrgård

Flygfoto från 1924 som visar herrgården efter de
stora ombyggnaderna 1915.

Mellan åldriga alléträd
och flygledartorn
Såtenäs herrgård är vackert belägen på Örns udde vid
Vänern, ett par mil sydväst om Lidköping. Gården har
brukats under århundraden och flera fornlämningar vittnar
om platsens mycket gamla anor. Herrgårdsbyggnaden uppfördes i slutet av 1700-talet och är numera en del av Såtenäs
flygflottilj.
Gården Såtenäs har ägarlängder som löper genom sekler-

na. Det äldsta dokumentet är från 1392 då väpnaren Harald
Lake ägde gården ”Satanaes”. Under 150 år, från 1456, var
Såtenäs i släkten Posses ägo och från 1600-talets mitt tillhörde den ätten Stenbock. 1795 övertogs egendomen av släkten
Kylberg som kom att verka här under nästan ett sekel.

Interiör från Såtenäs 1836. Akvarell av Lars Wilhelm Kylberg, godsägare
1831–1864.

Salongsinteriör i början av 1920-talet.

Jordbruket utvecklades under denna epok till en möns-

teranläggning som även omfattade tegelbruk och brännvinsbränneri. Tillsammans med Hushållningssällskapet startade
man 1864 också en lantbruksskola för rättare.

Herrgårdsbyggnaden hade uppförts i slutet av 1780-talet

och var ursprungligen ett tvåvånings timmerhus med sadeltak. 1915 genomfördes omfattande ombyggnader då gårdssidans fasad flyttades ut, taket höjdes och flyglarna tillkom
liksom klocktornet samt tempelgavelmotivet mot parken.
En äldre flygelbyggnad revs för att ge plats för en ny, stor
trädgårdsanläggning. Arkitekt för ombyggnaden var Ernst
Krüger.

Skaraborgs flygflottilj tillkom enligt 1936 års försvarsbe-

slut och 1938 inköptes Såtenäs egendom för detta ändamål.
Den stora djurbesättningen gick under klubban på en omtalad auktion året därpå och de omgivande fälten omvandlades
till startbanor.

Rummets nuvarande utseende.

Flottiljens officersmäss förlades till den 1939 ombyggda
huvudbyggnaden. För den nya användningen kompletterades herrgårdssalongerna med bland annat en matsal i dubbel
rumshöjd och gavelmotivet mot parken förstorades ytterligare. Från byggnaden skulle man komma att överblicka såväl åldriga alléträd och paradträdgård som flygledartorn och
startbanor.

Såtenäs herrgård i ett förmodligen relativt ursprungligt
utseende, årtal för fotografiet är inte känt.

Årtal Såtenäs herrgård
1392	Äldsta kända ägardokumentet, gården ägs av

väpnaren Harald Lake.

1781

Peter Bagge förvärvar gården och ett par år senare
uppförs den nuvarande herrgårdsbyggnaden.

1795	Laurentius Kylberg blir ny ägare på Såtenäs.

Familjen verkar på platsen i nästan 100 år och
gården utvecklas till mönsterjordbruk med lantbruksskola för rättare.

1810

Brandsynsprotokoll ger en detaljerad beskrivning
av herrgården och den övriga gårdsbebyggelsen.

1915	Omfattande ombyggnader, arkitekt är Ernst Krüger.
1938

Såtenäs inköps av staten och omvandlas till flygflottilj. Herrgården blir officersmäss efter ombyggnad 1939. För ritningarna svarade arkitekt Peder
Clason, Flygförvaltningens Byggnadsavdelning.

1994	Genomgripande renovering, nya större matsalar

2002

Vy från 1800-talets senare del.

Fakta Såtenäs herrgård
• Belägen i Västergötland, på Örns udde vid Vänern, inom
Lidköpings kommun.
• Herrgården ingår i Skaraborgs flygflottilj.

skapas i både botten- och övervåning. Färgsättning
enligt äldre förlagor.

• Byggnaden används främst för representationsändamål
och kallas idag oftast Parkmässen.

Klocktornet ersätts med nytillverkad kopia.

• Ägs och förvaltas av Fortifikationsverket.

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighets
ägare – i vårt bestånd finns en mångfald av fastigheter.
Vi förvaltar bland annat kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och områden med högt kulturhistoriskt värde.
Drygt 300 byggnader är klassade som statliga byggnadsminnen och i dessa ingår ofta även omgivande mark
och parker. Byggnadsminnena finns i hela landet – från
Revingehed utanför Lund i söder, till Boden i norr.
Många av byggnaderna är en del av den militära byggnadstraditionen som sträcker sig från 1600-talet fram till idag.
Det är ett kulturarv värt att bevara och utveckla.

Fortifikationsverket
Tel 010-44 44 000
fortifikationsverket.se
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