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Omslagsbilden visar byggnad 226 som ursprungligen var 
bostadshus för ogifta officerare. Lämpligt nog ligger huset 
bredvid officersmässen! Husets exteriör är välbevarad med 
ursprungliga dörrar, fönster och tak. Foto från söder. 
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Fig. 1. Områdets belägenhet 
på Lantmäteriets Vägkartan 
i skala 1:100 000. 

Av 92 bedömda byggnader bedömdes tre stycken ha högt kul-
turhistoriskt värde och 28 hade kulturhistoriskt värde. 
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Inledning 
 
Efter att flygflottiljen F10 lades ned 2002, övertogs området, som nu kallas Valhall Park, 
av Vasallen AB. Därefter har området, förutom den civila flygplatsen sålts till Peab AB 
som med sitt bolag, Peab Park AB, utvecklar området. På uppdrag av Peab Park AB har 
vi utfört en byggnadsinventering och kulturhistorisk värdering av bebyggelsemiljön inom 
Valhall Park. Arbetet har utförts av Lasse Wallin under december 2006 och januari 2007. 
Delar av inventeringsarbetet har utförts tillsammans med Kerstin Torseke Hulthén, 
Kerstin Torseke Hulthén AB. 
 
Byggnadsinventeringar har tidigare utförts vid två tillfällen. Den första föranleddes av 
krav enligt förordning om statliga statliga byggnadsminnen m.m. SFS 1988:1229 § 12. 
Fortifikationsverket lät genomföra en kulturhistorisk inventering av flygflottiljer som 
presenterades i Rapport år 1999 (Fransson 1999). Inventeringen av F10 utfördes 1996. 

Fig. 2. Valhall Park med de inventerade byggnaderna numrerade. 
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Den andra inventeringen utfördes av Regionmuseet i Kristianstad år 2003. Uppdragsgiva-
re var denna gång Vasallen AB och Ängelholms kommun och syftet var att få ”ett kun-
skapsunderlag för frågor som rör kulturmiljön i området, hur denna kan bevaras, utveck-
las och vara en positiv kraft i omställningen.” (Hansson mfl 2003, sid. 5). 
 
 
Bakgrund - F10 
 
I februari 1940 beslöt riksdagen att inrätta två jaktflygförband för försvar av Göteborg re-
spektive Malmö. Malmöförbandet placerades provisoriskt på Bulltofta. År 1942 beslöts 
att förlägga flottiljen till Ängelholm och ett ungefär 400 hektar stort område inköptes för 
ändamålet. Inom området fanns bland annat gårdarna Valhall, Kelliehouse, Käglenäs, 
Persgård och Toftalund. Det högt belägna gårdsområdet på Valhall blev plats för kansli-
hus, verkstäder, förråd, mässar och kaserner medan hangarerna och banorna placerades på 
jordbruksmarken norr om höjden. Ett fåtal av de äldre byggnaderna återanvändes och är 
bevarade idag. De nya byggnaderna uppfördes enligt standardritningar i 1940 års militära 
byggnadsutredning och området togs över av F10 i oktober 1945. 
 
Byggnaderna från 1940-talet har undergått små förändringar, en del fönster har bytts ut 
och några har satts igen. En del dörrar har bytts ut och den ursprungliga tegeltaken har er-
satts av svarta betongpannor på bland annat flera av kasernerna. 
 

Fig. 3. Den tidigare officersmässen, byggnad 61, uppfördes som manbyggnad till gården Val-
hall år 1896. Byggnaden är i så kallad Christian IV-stil. Utbyggnaden till höger är byggd 1945. 
Foto från sydväst. 
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Flottiljbebyggelsen grupperades enligt en funktionsseparerande princip omkring en cen-
tral öppen yta som ingår i ett parklandskap. Runt denna öppna yta grupperas kaserner som 
parallella lameller och manskapsmäss och matsal intill varandra. Officers- och underoffi-
cersmässar ligger med något avstånd från övrig bebyggelse. Personalbostäder placerades 
utmed en bostadsgata i en lugn del av området. Bostäder för ogifta officerare och underof-
ficerare placerade nära respektive mäss. Även sjukhuset placerades i ett lugnt läge något 
avskilt från övrig bebyggelse. Kanslihus placerades i för sig själv på en kulle med utsikt 
över start- och landningsbanorna. denna placering var nödvändig för att flygledaretornet 
var en del av kanslibyggnaden. Garage- och verkstadsområde låg avskilt från kanslihus 
och andra expeditionsbyggnader. Flygverkstaden och tygförrådet placerades intill varand-
ra. Hangarer och flygtjänstbyggnader förlades till övergången mellan slätt och ås i kanten 
av flygfältet. (Fransson, s 350 f) 
 
Fram till och med 1980-talet gjordes endast smärre förändringar och kompletteringar av 
byggnaderna. Bland annat byggdes ett nytt flygledartorn vid kanslihusets östgavel och 
den ursprungliga skolbyggnaden kompletterades med en fönsterlös simulatorbyggnad av 
betongelement. Under 1990-talet byggdes nya hangarer och andra större byggnader på 
fältet norr om de äldre hangarerna. Byggnationerna ingick bland annat i satsningar på nya 
flygplanstyperna Viggen och Gripen. De nya byggnaderna avviker i färg och uttryck från 
de äldre. Idag används flera av de nya byggnaderna av civilflyget och av privata företag. 
 
För mer detaljerade beskrivningar av flottiljens byggnadshistoria hänvisas till litteraturen 
i litteraturlistan. 
 

Fig. 4. Kanslihuset, byggnad 1A, är en symmetrisk byggnad där flygledartornet, byggnad 1B, fogats till 
senare. Det ursprungliga tornet var av trä och stod på taket till vänster om frontonen. Reklamskylten borde 
tas ner från fasaden. Företagsskyltar och andra orienteringshänvisningar  passar bättre på separata skyltar på 
marken bredvid byggnaderna. Ett enhetligt skyltprogram för hela området föreslås. Foto från sydsydväst. 



6 

 

Fig. 5. Fyrkappen, hus 2, har varit träd-
gårdsmästarbostad till gården Kelliehou-
se. Byggnaden är uppförd under 1800-
talets första del. Dörr och fönster är ut-
bytta och trappan är ny. Foto från söder. 

Fig. 6. Den första skolan är uppförd en-
ligt standardritningar från 1940. De spe-
ciella fönstren med stor yta och ventila-
tionsmöjligheter är typiska för en skol-
byggnad. Observera även det stora ljus-
insläppet för trappan över entrén. Foto 
från söder. 

Fig. 7. Kasernerna placerades i rad i om-
rådets östra del. De uppfördes enligt stan-
dardritningar och var ursprungligen lika-
dana. Kasern 21 fick ett nytt trapphus un-
der 1980-talet, det skymtar här vid den 
högra gaveln. Tegeltaken har ersatts med 
svarta betongpannor. Foto från nordväst. 
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Syfte  
 
Vårt syfte med arbetet har varit att skapa ett underlag som gör det möjligt att utveckla 
området till en levande miljö där det går att avläsa områdets historia, nutid och framtids-
möjligheter. Vissa byggnader kommer att rivas, andra måste förändras för att klara nya 
funktioner. Området kommer att växa med ny bebyggelse. Med förståelse för byggnads-
miljöns kulturhistoriska värde kan resultatet bli sådant att områdets årsringar är avläsbara 
även i framtiden och de historiska kvaliteterna blir ett positivt miljöinslag. 
 
 

Kulturhistorisk värdering 
 
Det kulturhistoriska värdet av en byggnad eller byggnadsmiljö är sammansatt av flera 
olika  parametrar: ursprunglighet, sällsynthet, representativitet, arkitektoniskt värde, arki-
tekturhistoriskt eller teknikhistoriskt värde och miljövärde. Inventeringen och värderingen 
gäller byggnadernas extriörer, endast enstaka stickprov har gjorts inuti husen. 
 
De enskilda byggnaderna har getts ett kulturhistoriskt värde på en fyragradig skala. 
 
1. Högsta värdet, det vill säga en omistlig byggnad 
2. Stort värde, endast varsamma förändringar 
3. Byggnad med kulturhistoriskt värde, framför allt som betydelsebärare för miljön 
4. Övriga 
 
Ingen byggnad har getts det högsta värdet. Vi bedömer att ingen av byggnaderna har de 
egenskaper som krävs, kvalitetsmässigt och bevarandemässigt. 
 
Tre byggnader har åsatts det näst högsta värdet, det vill säga att de har ett stort kultur-
historiskt värde. Detta medför att de endast bör utsättas för mycket varsamma förändring-
ar. Byggnadernas huvuddrag skall givetvis inte förändras och de är känsliga för ändringar 
av detaljer. Vid exempelvis fönsterbyte bör ramar med samma profil, material och mått 
eftersträvas. Ett bra exempel på hur man tidigare lyckats med fönsterbyten är kanslihuset, 
byggnad 1A. Där har flertalet fönster på andra våningen mot norr bytts ut. Byggnaderna i 
klass två är mycket känsliga för tillbyggnader och för kompletteringsbyggande. 
 
De tre byggnaderna i klass 2 är: Byggnad 1A och 1B, kanslihuset med flygledartorn, 
byggnad 2, Fyrkappen och byggnad 61, officersmässen. 

Fig. 8. Tygmateriel-
förrådet, byggnad 
116, är en mycket väl-
bevarad byggnad som 
uppförts enligt stan-
dardritningar. Fönster-
sättningen och de sto-
ra portarna skvallrar 
om den ursprungliga 
funktionen. Foto från 
öster. 
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Fig. 9. Motorverkstaden, byggnad 113, 
har byggts till i omgångar, men det är 
inte svårt att se vilken del som är den ur-
sprungliga byggnaden. Foto från nord-
öst. 

Fig. 10. Flygverkstaden byggnad 111, är 
mycket välbevarad med ursprungliga 
hangarportar och taklanteriner. Foto från 
nordnordväst. 

Fig. 11. Dörren och regnskyddet på flyg-
verkstadens norra gavel är ursprungliga 
och detaljer att vara rädda om. Foto från 
norr. 

Fig. 12. Om flygverkstaden finns flera 
garage och förråd. Den ursprungliga mo-
torverkstaden, hus 78, har kvar de gamla 
portarna. Tillbyggnaden är från 1970-
talet. Foto från sydöst. 
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Hela 28 byggnader har vi bedömt höra till klass 3, det vill säga de har ett kulturhistoriskt 
värde, framförallt som miljöskapare. De är också representativa för sin tid och för sitt ur-
sprungliga ändamål. Bland dessa finns kasernerna, det ursprungliga skolhuset, flygverk-
staden, tygförrådet, mässar, matsalsbyggnaden, sjukhusbyggnaden, personalbyggnader, 
mfl. Byggnaderna i klass 3 är även de känsliga för förändringar av detaljer eftersom deras 
miljövärde då kan försvagas. Däremot kan de i vissa fall byggas till på ett förståndigt sätt. 
Efter en sådan tillbyggnad bör man fortfarande utan större svårighet kunna uppfatta den 
ursprungliga strukturen på byggnaden. Ett exempel på en sådan tillbyggnad är motorverk-
staden, hus 113. 
 
Resterande 61 byggnader bedömer vi vara utan särskilt kulturhistoriskt värde. En bygg-
nad, hus 106, har vi inte lyckats finna, varken på kartan eller i verkligheten! I bilagan 
finns dels foton på samtliga byggnader och dels en tabell som visar den kulturhistoriska 
värderingen för varje byggnad och värde-egenskaperna för byggnaderna med kulturhisto-
riskt värde. Bilagan finns även på den bifogade CD-skivan. 
 
 
Slutsats 
 
Byggnadsbeståndet inom Valhall Park består till 30 % av byggnader med kulturhistoriskt 
värde och till drygt 3 % av byggnader med stort kulturhistoriskt värde. Ingen byggnad be-
dömer vi som omistlig.  
 
För de tre högst klassade byggnaderna rekommenderar vi att man undviker om- och till-
byggnader och undviker kompletteringsbyggande i byggnadernas närhet. Dessa tre bygg-
nader är också mycket känsliga för utbyte av detaljer. 
 
Byggnaderna som tillhör klass 3 är mindre känsliga för tillbyggnader och kompletterings-
byggande än de i klass 2. Däremot är även dessa känsliga för utbyte av detaljer. Det den-
na grupp har gemensamt och som är det stora värdet för gruppen är att de klart visar att 
man är inne i en före detta militär miljö från 1940-talet. Flera av byggnaderna signalerar 

Fig. 13. De ursprungliga hangarerna ligger omedelbart norr om höjden. De är sammanbyggda två och två 
med en flygledarbyggnad emellan. Byggnaderna har fått nya portar och några nya dörrar samt en del till-
byggnader på baksidan. Hangar 82 är fotograferad från nordöst. 
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även sin ursprungliga funktion på ett tydligt sätt genom extriören. Ett tydligt exempel på 
detta är den före detta skolan, hus 10, där framförallt fönstren talar om att detta varit en 
skolbyggnad. Ett annat exempel är matsalsbyggnaden, byggnad 65, som är sammansatt av 
flera huskroppar med olika fasadmaterial och varierande fönstersättning beroende på 
funktionerna i de olika delarna. Flera av byggnaderna är klädda med ett enhetligt fasad-
tegel som ger mycket levande fasader. Detta tegel skall givetvis inte putsas över! De trä-
klädda byggnaderna har stående locklistpanel och är vanligen avfärgade i ockraton, även 
detta är viktiga detaljer. 
 
 
Dalby den 23 januari 2007 
 
 
Lasse Wallin 
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Fig. 14. Matsalsbyggnaden, hus 65, består av flera huskroppar och är lätt identifierbar. Foto från sydväst. 
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Anmärkning
1 2 x x x x x Nya fönster
2 2 x x x x x x Nya fönster
5 3 x x x x x Teknikhistoriskt intressant, tvätthus för JAS-Gripen
7 3 x x x x Original taktegel
8 3 x x x x Original taktegel
10 3 x x x Tillbyggnad klass 3
11 3 x x x Nya fönster
12 4
16 3 x x x Nytt takmaterial
21 3 x x x Nytt takmaterial, välanpassad tillbyggnad på södra gaveln
22 3 x x x Nytt takmaterial, tillbyggnad: Klass 4
23 3 x x x Nytt takmaterial
24 3 x x x Nytt takmaterial
25 4
26 4
27 4
33 4
35 4
36 4
54 3 x x x Nytt takmaterial
61 2 x x x x x Välanpassad tillbyggnad från 1940-talet
62 3 x x x Original taktegel
63 3 x x x Original taktegel
65 3 x x x
66 3 x x x x x Välbevarat garage i 20-talsklassicism
67 3 x x x Nya fönster
78 4 x x
82 3 x x x Nya portar, och några nya dörrar, tillbyggnader på baksidan
83 3 x x x Nya portar, och några nya dörrar, tillbyggnader på baksidan
84 3 x x x x Ursprungliga portar bevarade
85 4
86 4
89 4
90 4
96 4
111 3 x x x x Välbevarad verkstadsbyggnad
112 4 x
113 3 x x x Senare tillbyggnad 
116 3 x x x x Välbevarad förrådsbyggnad
117 4 x
119 4 x Ursprungligen en 1800-talsbyggnad men mycket förändrad
120 4
121 4
122 4
125 4
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Anmärkning
126 4
127 4
128 4 x x
135 4
141 4
142 4
143 4
145 4
147 4
148 4
149 4
150 4
167 4
168 4
169 4
170 4
173 4
175 4
178 4
182 4
184 4
185 4
201 3 x x x Tillbyggd och med nya dörrar
207 4 x
208 4
210 4
210a 4
210b 4
210d 4
210e 4
210h 4
221 3 x x x Nya dörrar
222 3 x x x x Original dörrar
226 3 x x x x Original dörrar
229 3 x x x Original dörr
231 3 x x x Original dörrar
232 4
234 4
235 4
236 4
240 4
246 4
248 4
249 4
250 4
251 4
Ballonghus 4
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