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F 10 - en anatrs au kaltarni!ön

lnledning
Den sista december àr 2002 upphötde den militära flygverksamheten
på F 10 i Ängelholm. Det tidigare flottiljområdet med byggnader och
anlàggnngar har tagits övet av Vasallen Â8. Nyu brukare och
verksamhetet kommer ^tt flytta in i omtådet likaså kommer
kringområden àtt kunna användas pà annat sätt än tidigare. Miljön
kommer således attlev^vidare men samtidiE förändras. Omställningen
kommer att vàcka mänga ftãgor vilket bland aîîzt ställer ktav på hög
planberedskap.

Vasallen AB och Angelholms kommun lnar dfuför bildat en
visionsgrupp för F 10 - området. De har gett Regionmuseet uppdraget

^tt tà fram en analys av kultutmiljön och föreliggande npport àr
resultatet av uppdraget. Arbetet genomfördes undet juni och juli
mânad fu 2003 av arkeolog Elisabeth Bengtsson, kulturgeogtaf Cissela
Olsson samt byggnadsantikvarierna Anna Stutesson, Henrik Borg och
Paul Hansson. Rapporten syftar till att v^r^ ett kunskapsundedag för
fràgor som rör kulturmiljön i omtådet, hut denna kan bevaras,
utvecklas ochvara en positiv krafti omställningen.

Utredningsområdet
Geografiskt berör denna utredning i huvudsak flottiljområdet men
också ett betydligt större område och detta ^v 

t\rà skäl: dels att
kulturmiljöns olika karaktärsdrag bäst förstås om de studeras uttftä¡
sina egna samband och utsträckningar i landskapet dels 

^ttflygverksamheten har påverkat miljön även utanföt flottiljområdet. För
att undvika missförstånd har vi i tapporten definierat nàgra geogtafiska
områden:
Kasernområdet: Det bebyggda och inhägnade området söder om
landningsbaÍtorn^, på en situationsplzn fràn ca 1.950 är omú.det även
benämnt "Lägeromràdet" .

Flottiliområdet: Det område som äsdes av försvaret då flottilien lades

ned, på Fortverkets kartor även benämnt "Förbandsområdet". Det
innefztttt kasernområdet, landningsbanotna och nàgra/wã mindre
jotdbruksfastigheter i sydost. Den civila flygplatsen ligger inom detta
område.
Stiärnsvärds landskan: Det område som CG Stiernswärd krins
sekelskiftet 1800 omdanade genom att t^ upp ny àkermark, anlägga nya
raka vägar, plantera alléer samt bygg farmet Omtådet omfattar helz
flottiljomtådet och större delen av den flacka fullåkersbygden kring väg
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F / 0 - en anaùs au kaltamiljò:n

105 i väster, vägen mellan Vantinge och Margretetorp i norr, väg701, i
öster samt i söder av Rönne å.

t

i

Kartan ui¡ar øtrednirgsorurådet nted defnierade gt'tinser i bl,åttþrflottiljonråde och i rältfiir kasentontråde.

I stot't sett be/a kaÉbilden, ned undantagf)r saubril/et .f kcildeniken, ontfattas au det owåde son kallas
.f lunsuàrds landskap. De ntåttga R-taarkeringarva uisar det näktigø :tråk au bnnsåldmbägar sorufuts
i /andskaþet.
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F l0 - en analJs au kultarnifän

Fornlämningsbilden
Barkäkra socken fu úk på fornlämningar. Ftämst är det gravhögar fuàn
bronsåldern som dominerar fornfämningsbilden men även andra typer

^v lämningar förekommer, exempelvis medeltida bytomter och
förhistoriska boplatser.

Bilden till uänster uisarfiirekomrtefl au brons,åldershägar i Sk,åne. Förctoringen till bÌiger uisar en Qdlig
koncentration d¿ir Ninne å har sitt atlopp i S keilderaiken. I .andningsbawrnø inlagda med rött.

Gravhögar förekommer oftast i stråk längs kuster (Jennbert 1993), men
finns även i inlandet, dä gxna utmed vattendrag eller vägsträckningar

S.udebeck 2001). Högarnz är monumentala konstruktioner och
anlades i de flesta fdJ,pà höjder dät de varvàI synliga för alla som levde
i närheten och som Fitdades i området. De flesta gravhögr anlades

undet bronsåldetns äldre del, är 1800-1100 fKr. De är vanligtvis
uppförda över en centralt placend grâv, men det är inte ovanligl a;tt

man vid en senare tidpunkt har àtewant till högen för att göra
ytterhgare begravningar. De kan därför ha haft en lång
användningsperiod.

lBarkàkrz följer högarna kustlinjen och ät anlagda på höjdsträckningar
som löper pa:ø,llelTt med havet. På 1980-taIet totùundersöktes en 

^v
gravhögarna, RAÄ 37, i Barkåkra socken, belägen strax söder om
flottiljområdet. Den visade pâ en lång brukningstid med fle:u.

påbyggnadsfaser och begravningzr ftân flera tidsperioder, där de första
begravninguna kan ha gjorts redan under senneolitikum (Klasson
1e8s).
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F / 0 - en anabs au kahøruti/ön

Kartan uisar ltige ocb namzner ifonLinningsregistretþr de bronüldershägar som nämns i texten. Ob¡enera

att det fnu ett ¡turt antul bögar, se R-markeingarna, ocb andra fomlcimùngar úanfir flollif- ocb

kasernområdenø.

Inom flottiljområdet fìnns 11 registrerade fornlämntngar och de utgörs
av 9 gravhögar, en stensättniflg (även denna àr en gtav) och en boplats
från förhistorisk tid. Av dessa ligger 7 högar och stensättningen inom
kasernområdet. Utanför kasernområdet och något åt sydost om detta
finns 2 gravhögar på de öppna fäken. Den förhistoriska boplatsen ät
belägen på en idag uppodlad sluttning ät sydost ner mot Kägleån

flönsson 2000). En höjdsträckning löper genom den sydvästra delen av
flottiljområdet i nordväst - sydostlig riktning. Samtliga gravhögar och
stensättningen är placende på denna ås. Med monumentala stodekar,
flera av högarna hat en diameter på över 20 meter och höjdet på upp
emot 4 meter, har de kunnat ses vida omkring. Höjdsträckningen utgör
ett idealiskt område även för förhistoriska boplatser, liksom det med
stor sânnolikhet även förekommer under mark dolda. gnvar. Inàt
landet sluttar terrängen mot ett làglant slättområde, medan ytterhgarc
en höjdsträckning ligger mellan flottiljområdet och havet.

Flertalet högar inom flottiljområdet är vackeft belàgna men har
påverkats av akttviteterna inom kasernområdet och är ofta skymda av

höga träd. I flen fall, växer träd i gravhögzna vilket kan orsaka stor

8



F / 0 - elt aftãlJrs au køltarmi/rìn

Utsikt iíuer bögen l8 fr,ån Valball, fr,ån detta lti)ldlàge kan ruan uid klart uàder se hauet.....

î-.¿, .::¿È+ | - .,i* :' - .

. . ..nen från uàgen g,år grauhägarna knappast ølt skänja.

skada påL hög och gravkonstruktion. RAÄ 20 har skadats zv
markingrepp dà wà asfalterade vàgar och en asfalterad yta möts intill
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tr / 0 - en ailatts au ,kalturwil1ön

gravhögen och har lämnat delar av kantkedjan blottad och eventuellt
skadad. En vágskylt har placerats i högen och ett större ttäd växet i
dess mitt. Aven i gravhög 138 och stensättning 139 växer träd. På den
senare àr àven jordmassor pàf&da.Intill R \Â 19 korsas wä asfalterade
vàgar. På gund 

^v 
att högen ät bevuxen med sly och örter àr det

omöjligt 
^tt ^vgöra. 

om högens konstruktion är skadad liksom det är

svårt att bedöma dess storlek och form. Invid R \Â 22 har en byggnad
uppförts men det är ol,Jart om den päverkzt gravhögen. Positivt är att
högarna är skyltade med informativa och snyggâ skyltar.

De flesta gravhögar inom kasetnområdet är placende på höjdlägen
strax innan sluttningar ner mot mer iåglänta områden. RAA 21,20 och
1,9 àr orienterade åt nordost mot slättbygden i inlandet, medan RAÄ
1,8,22 och 23 vänder sig mot kusten. Högarna och stensättningen på
kasernområdet skyms till stor del av de planterade träden inom
kasernområdet, medan RAÄ 35 och 36 i sydväst är belägna på öppet
fält med grödor. De àr väl exponerade i landskapet, men fu ktafagt
ber,'uxna med stötte träd och buskat vilket fönar intrycket av form,
storlek och funktion i landskapet. Utanför flottiljområdet fìnns wå
högar, RAÂ 33 och 34, som ligger utefter väg 105 och i samma öppna
åkermark som RAÄ 35 och 36. De ligger även i linje med högarna,
RAA 18, 22 och23 inne på området.

I

Cruubògarna 36 acb J 5 àr kmfttgl beunxna ocb barþrlomt tin fonn, þto fr'ån urig I 05.

10



F / 0 - en ãnalJs au kaltarniþon

Crauhögut RAA 34 àr krafiigt beurxen ocb det àr bara sþlten sont indikerar alt det cir en graubäg.

Fornvard

Gravhögarna och stensättningen samt deras omedelbara närhet böt
hållas fria fràn sly och träd föt att framhàva form, stodek och läge i
landskapet, samt föt ^tt hindra åverkan påL inre och yttre
gravkonstruktioner. Högarna 1.8, 22 och 23 inne på kasernområdet
ftigöras frànvegetztion så att de gàr att uppleva ftãnväg 105. De ffu dâ,

ett fint upplevelsemässigt sammanhang med högatna 33,34,35 och 36
fuàn väg 1,05, jànför gärna med högatna längs E6 vid Glumslövs
backar. Gravhögarna längs vàg 105 kan ttgörz en viktig del i
förståelsen och upplevelsen av btonsålderslandskapet i Skälderviken
och på Bjätehalvön. Högatna är tydhga och monumentalz och borde
ha en given plats i landskapsbilden, men idag gãr de inte att se!

11



F / 0 - en anabtr au kølÍarrztil1on

Stjernswärds landskap
De äldsta lantmäterik 

^rtorfla 
över områd et Barkäkra-Angelto fta är frãn

slutet av 1720-taIet. Landskapsbilden vid denna tid skiljet sig markant
från det rationella åkedandskap som Cad Geotg Stjernswärd skapade
knappt 1,00 fu senare.

Störe delen av Ängeltoftas åkermatk ät pã 1.726 àrs karta belägen i
anslutning till gården. Ä.kertegarna har till viss del ganska uppbrutna
fotmer. Jordbruket var baserat på boskapsskötsel och större delen av
matken utgjordes därf& àv betesmark och äng. Enfigt kartans
beskrivning fãr man en bild av ganska magü mark; en mossbelupen
hårdvall bevuxen med någta fà ekar.

,\ngeltofta säteri gränsat i söder till Barkåkraby. Pù 1727 àrs karta över
byn låg det samlade bycenttat, omfattande ett drygt notal gärdzr invid
landsvägen, mitt emellan Bzrkàkra kyrka och hamnen Skepparekroken.
Prästgåtden làg för sig själv i anslutning till kyrkan. Samtliga gïrdar
lydde under säteriet. Nära byn fanns ett tegelbruk. Ä,kermarken låg
samlad vid byn med ett stort ängsområde bortanför. Området nätmast
kusten utgjordes av betesmark. Landsk^pet v^n fatttgt på skog, enligt
kartbeskrivningen:

Skory fnns brir itgen utom något smått Baskage uti tingarza son foga firslår alt mderh,ålk

gärdesgårdama ned. Ti// Bränne och annan firntidenbet àr nödgaî att kòþa ... Blgningstinner likalede¡

hàntas J4 n¿il från Småland¡trakten.

Flera fornlamningar i form av högar àr utrÌttde och namngivna pà
kattan, exempelvis "Ekhögen", "Snöfleshög" och "Kellarhögen". I
början av 1.780-tùet, i samband med att Carl Georgs fat Rudolph
Stjernswärd övertog gården, upptättades en karta över ägorna. Påt

denna syns det tydligt att Rudolph Stjernswärd inledde omdaningen av
landskapet. Äkertegarna har dikats och slagits samman till stötte och
mer enhetliga stycken och vägarna har ràtats. Någon direkt nyodling
har däremot inte skett ännu.

När C G Stjernswärd fu 1,794 övertog Ängeltofta efter sin far,
omdanades landskapet ytterhgare. Inspirerad av engelskt jordbruk och
genom kontakter med den skotski lorden Kellie gjorde C G
Stjernswärd genomgripande förändnngx av gårdens market.

1,2



F / 0 - en ãnalJts au ,kaltumti/on
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Kartbilden visar r.¡herì .år /789. Den ¡altlade åkennarken àr frírglagd i suagt

/i/a. De fagri)na otn'ådena är àngs- ocb beten¿ark. De mka linjenta böjar ers¡ilta de nahngiuna

fonnenø.(-MV KristianÍad, Batkåkm m, akt 10, år / 789.)

Med h1älp av hitresta engelskâ hantverkare och mekaniker startades
också produktion av moderna jordbruksredskap som järnplogar och
tröskmaskiner.
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F / 0 - en anãlJs au kaltanniljön

.f tåtlign e ko norti lrygtt ader ti //h dran de .cãteri.

För att öka jordbrukets avkastning odlade han upp den tidigare
utmarken tillhörande framför allt Ängeltofta säteti och Barkåkta by.

Landskapet förvandlades ganska snabbt. Stjernswärd lät genomföra
enskifte âr 1803. För att fà en rationell drift avhystes gårdarna i
Barkàkra by och istället anlades ett ànta.l arcendegàrdar, s k plattgårdar
eller fatmet. På skånska rekognosceringskartan ftàn 181O-talet ser marr

ännu resterÍta 
^v 

Barkàkra by som ett 
^nta.I 

oregelbundet placetade

byggnader invid landsvägen.

Stjernswärd planerade 1.8 farmer, dock genomfördes inte alfa. De nya

plattgàrdarnz. var ganska jämnt utplacerade framför allt pà tidigare
ängs- ellet betesmark just med tanke P^ ^tt 

dessa områden skulle
utnyttjas. En enkel fotm av täckdikning tillämpades genom att gràvda
diken fylldes med sten och ris och därefter med jord. Stota
investeringar pà bebyggelsen gjordes, bl a uppfördes ett hundratal
byggnader såsom colps de logi, stall, fähus m m undet àren 1'794-1'81'7.

E,tt tegelbruk byggdes upp föt att förse,\ngeltofta med byggmatertal.

14



F l0 - en analJs au kultarmi/ön

R¡ r'¡

!- ;:i

Sk,ån¡ka rekognosceringtkartan fnån 1810-ta/et. De rtida markeringarna uìsar Sfenswärds førmer. De
gröna rtarkeringama uisar de alleplanterade uàgarxa. Hcir yns den omfattande nlodlingen. Ob¡enera att
a//én längs urigen me//an Engeltofta ocb Aie g,ård qpbör tngqfrir nitt p,å, här går nrinligen grànsen mellan

Barkã,kra och Hjàrnarps ¡ocknan Under texten Barkåkra ler mafl alt lrybeþgeken håller på att lij¡as

aþp. C,ården Htrntlel ingick, troß det engelskklingande naunet, inte i Sy'ernswärdsfanzysten.
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F / 0 - en anaútr au køltørrzi!'ön

Gàrdarna bands samman genom nya, raka vàga4 en del kantade av
alléer. Stjernswärd skrivet i sin bok "Engeltofta förr och nu" fràn 1.821.:

'lfid efur annab harjag så wàl till a//a Fanzeme, son nödige commønicationer

ofwer cigome, anlagt, dikat oclt grilsfzrt n1a wàgar från 10 tiÌl / 2 à 1 5 alnars

bredd, tillhopalagdt ti// 2:ne Swenska nils làngd, och på de fleste å ömse sidor

planteraî tr¿id och h,ickar."

Vilka sorters träd och häckar som planterades framgàr tyvfur inte.

Toftaknlla. De n1a gårdana lades jrimnt úspidda i /andskapet. Ongiuningarva finandlades ¡nart ti//
åkerrnark.

Valhall
Valhallomr ädet, dàr kasernomr ädet idag àr l:elàget, benämndes är 17 89
"Skogsplanteringen" och var bevuxet med ung ek, björk, ask och
hassel. I mitten fanns en rundel med vàga:- som strålade ut från mitten.
Anläggrungen besk¡evs som ". ..atplanerad backe, som är temmeligen
hög och hvarest är en vacker utsigt". Det är oklart hur mycket av
rundeln med alfa vägarna genomfördes eller om det till viss del
stannade vid planer.
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F 10 - en aftalJs au kaltørrni/ön

Ut¡nitt ar kartafr,ån 1789. I centttmfnns ntndeln med det kringlìgande området som ùgjordes au ang

lAatkog. Idag liger de ¡tora uinklade bangarblgnaderna här. Den lodrcita liien intill rundeln cir en hàgnad

elhr urig ocb återfnns än idag. Den motsaara¡ au eil au de genorngående urigarna i flottilonnådet. (IÀ[V
Kri$ianslad, Bark,åkra sn, akt 10, år I 789.)

Någta mangårds- eller ekonomibyggnadet pãL farmen uppfördes inte
under Stjernswärds tid. Däremot anlades en fruktträdgãrd och troligen
också en mindre patkanTäggning. Stjernswärd nämner detta i sin bok,
Engeltofta firr ncl) nil, fuän 1.821.: "...vid Farmen ìØalhall ...planterat...
inhägnad Plantage..." Pâ" skånska rekognosceringskartan ftån 1810-
talet kan man ana snirkliga, anlagda gãngar i det trädbevuxnâ området.
Marken kom däreftet ãtt i hur,'udsak brukas som åker och äng undet
Kelliehouse. På en karta fràn 1875 àterftnns fruktträdgården benämnd
"gamla trädgåtden" Först i slutet av 1.890-taIet uppfördes ett coqps de
logi på egendomen.

Stjernswärds enonna satsningar gav inte den förväntade utdelningen,
dessutom motarbetades hans nymodigheter i viss mån. Detta ledde till

^tt han fìck stora ekonomiska problem. Kung Kad XIV köpte
egendomen 1819 och de sammanlagàa àgonabögade splittras upp på
mindre gfudat Utvecklingen mot ökad uppsplittring fortsatte, med
undantag för någon enstaka större egendom, under 1800-talet och
början av 1.900-talet. Det blev ett allt tàtare nàt av mindre gärda4 ftarm
rtJl, fly gv ap nets etableri ng 1.9 44.

17



F l0 - en ãnd\ts au kølturwilitn

Mime¡¡tenen öuerC C Sfenswtird.

Ä.r 1855 restes i samband med ett lantbruksmöte, en minnessten övet
C G Stjernswärd. Den höga obelisken fu belägen invid landsvägen

mellan Toftakulla och Nådala. För 
^tt 

yttethgare lyfta fram den bör
man röja i området så att platsen blir mer synlig. Skyltningen bör ses

över och kompletteras med ny informationstext. Platsen bör utnyttjas
bättre då den är en bn utgångspunkt föt att förl<lara Stjernswärds tid
och landskap, samtidigt som den skulle fungera bra som râstplats.

La ndskapets kara ktärsdra g samt landskapsvård

Vad som främst utmärker Stjernswärds landskap är enkelt uttryckt
storâ, nttonelfa àkerytot med enstaka gfudat sammanbundna av raka
vägzr kantande av zllêer. Det är mycket viktigt för landskapsbilden att
bibehålla de stora sammanhängande ãkerytorna. Föt ztt bevatt det
öppna, böljande landskapet bör traditionella grödot odlas. Högre
gtödor såsom exempelvis energiskog bör undvikas.

18



F / 0 - en dilãlJr au kn/tnnzilrìn

Nådala ghd. Ongiuet au åkenaark liger lrygnadenn i atrlutnittg till en laruuig park. Den uita

bl,gnaden ti// häger àr en statarlättga, de auhlsta böndemas n1a bostrider.

Alléer och vägar
Nya vägar bör läggas sâ. 

^tt 
de i minsta möjhga mån inkräktat pä

åkermarken. Utmärkande föt vàgnätet som tillkom under Stjernswärds
ttd àr de raka linjerna, med kurvorna i räta vinklar. Om nya vàgar
tillkommer bör man dfuf& försöka anpassa dem efter detta.

Stjernswärd band ihop sina gårdar med vägzr kantade alléer och häckar.
Detta ät en tanke som skulle kunna tas upp igen, såväl längs äldre
vägsträckor som vissa nya. Alléer fungerar som blickfång och markerar
linjer och riktningar i landskapet, dessutom är de estetiskt tilltalande,
framför allt i ett i övrigt öppet jordbrukslandskap.

Det är ttoliE att de ursprungliga alféerna utgjordes av almar, dä detta
trädslag var vanligt i godsens ùLéplanteÀngar. F,ftersom alm i stor
utsträckning drabbats av almsjuka, bör man inte planten alm.
Alternativa trädslag är fuàmst lind, kastanj och ask. Lind är ett relativt
vanligt alléträd i godsmiljöer och hat pà mànga håll ersatt alm. Det
befaras attäven lind skulle kunna drabbas 

^v 
ett liknande öde som alm

om den blir alltför vzriltg. I(astanj förekommer i flera av allêerna i
trakten och har dessutom ett ståndsmässigt uttryck, vilket gör den till
ettl:ra altetnattv.
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Hrir ¡er nan tydligt hur de ruka urigarna skärgenon det flacka åkerlandskaþet.

Ask sågs förr som ett något enklare trädslag och plantetades mestadels
vid bondgårdar, men den har ett uttryck som liknâr alm och lind. Man
bör alltså nog tänk^ igenom sitt val av trädslag.Yarje enskild allé bör
utgöras 

^v 
s^mma trädslag. Som helhet i området bör man däremot

sträva efter ztt fâ ett variztionsrikt uädmateúal. Det är viktigt att tänka
pà att inte planten ftäden alhf& Iãngt rfrän vàgen, då proportionerna
blir felaktiga och man mister karaktàren.

20



F / 0 - en ailãbt au kultørnifrin

Vid Hmtle1 g,ård bar allén deluisfirryaß nnd kastanjeh'riden på ett bra sritt, nted trciden nàm uàgen.
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Bebyggelsen

I omtådet har samlad bebyggelse endast funnits i gamla Barkàkn by,
vilken minst har anor ftån medeltiden, troligen ännu längre tilibaka
med tanke på fornlämningarnz i området. Den gamla bytomten utgörs
idag till stot del av âkermark. Âtt återigen bebygga detta område àt
möjligt. Bebyggelseläget har lång kontinuitet och känns natudigt.
Dessutom skulle detta Iàge ansluta till befìntlig bebyggelse längs
kustremsan. Före en exploatering ^v området krävs natutligwis
omfattande arkeologiska undersökningar.

s,.l #¿ *,

1789, strax innan C G Sy'ernswrird genomfir sina storslagna þlaner, liger Barkåkra b1 :anlad uid
landsuàgen säder om kykan. Vøje børlnbol markerar en gård och mztraarar den uerkkga plaæringen.

Här liger idag en bandebtrcidgård. Noîera uàgens skarþa uinkel.(LlV[V Kristianstad, Bark,åkra sn, akt
10, ,år I 789.)

Bebyggelsen har alltsedan Stjernswärds tid och framàt iegat spddd i
form av enstaka gàrdar. Oftz i direkt anslutning tiJJ. vàgarna för att inte
infuäkta pä äkermarken Runt gãrdarna byggdes mindre
parkanläggntngar upp, gärna med gångsystem. Flera av gärdatna har
fonfannde en liten park eller omgärdas 

^v 
en ttädkrans. Detta. gàller

även de mindre jordbruk som uppfördes under 1900-talets börian.
Boningshusen på gþrdarna är vzn)tgen i rött tegel eller vit puts under
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rött tegel eller eternittak. Uthusen àr i faluröd tràpzneI, ofta med gtöna
porta\ under gtä eterntttak. Den civila flygplatsen àr varken vad gäller
färg, form eller material anpassad till detta annârs så statka
karaktärs drag i bebyggelsen.

Ett au de nindrejordbntken i onrådet¡ sijdra de/.

M,ån:torp: g,ård tzed rtartg,ård:lrygrnden ontsktten øu en liten park ocb röda athailängor mder grått tak.
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Bilden yi¡ar btr dagens landningsbanorforhållcr sþ ti// det rationellajordbntkskndskap som Slmtswrird
&apade.

F10 hamnade olyckligwis mitt i Stjernswätds kärnområde omgivet av
Ângeltofta, Nådala, Valhall och Barkåkra Overgåtd. Det vx fnmför
allt här som St,emswärd genomförde sina intentioner med alléer och
väg r vilka binder sâmmân plattgfudarna. En positiv effekt av
flygetableringen är dock att landskapets huvudsal,Jtgz kanktär som
öppet och flackt utân storâ byggnader eller kraftig vegetation bevarats.

i
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De klara markeringarra uinr idag beaarade ocb Enliga li{eelement som bätrdrfr,ãn Sfervswàrds tid.

Kaftan ovan visar bevande och idag synliga linjeelement fuãn
Stjernswätds tid. Någta utgöts endast av brukningsgränser i åkermark,
medan andra motsvaras av väg t. Man bör sträva eftet att även i
fortsättningen hålla dessa gränser synliga sâ 

^tt 
landskapet inte födorar

mer 
^v 

sitt historiska innehåll. Möjligtvis skulle man kunna. ple;nterz-
trädrader eller pilevallar i de gränser som ligger i åtkermark.
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Den mllttãrz landningsbanan i nordostlig riktning har i stor
utsträckning inkräktat på Engeltoftas jordbrukslandskap och splittrât
upp detta. Om banan tas bort eller täcks övet fìnns stora möjligheter
att àterckapa delat av landskapet. Engeltofta skulle återigen kunna
bindas ihop med den tidigare farmen Nådala genom den brukningsväg
som delvis fìnns kvar. Denna väg vàr enligt Skånska
rekognoseringskartan kantad 

^v 
efl allé och man bör som en viktig del

av restaureringen åtetskapa denna.

Raktfratu gick denfonta uägen ntellan Nådala ocb Engeltofø. Såuäl bruknirytuàgen nted de¡s allí soru

åkennarleen àr näjligø att återskEa nrir landningsbanan tas tn'lnwk.

Likaså var landsvägen fràn Angeltofta mot notdost enligt skånska
rekognosedngskaftan kantad ^v en allé fram till härads- och
sockengränsen. Vägsträckningen är idag i stort sett densamma och en

ätetplzntettng âv allên fu en relativt enkel åtgärd som skulle ge stor
effekt i landskapsbilden.

Âven de kottare vägsträckotna mellan landsvägen och gärdarna skulle, i
samråd med fastighetsägarna, kunna alléplanteras. På ett positivt sâtt
kunde detta genomfötas i anslutning trl. andra informatjonsaktiviteter
för att lyfta ftam omtådets intressanta historia. Regionmuseet, eller
anfl^n aktör, skulle exempelvis kunna håila i föreläsningar och kurset
om landskapets och alfé.ernas historia, ariàggning och skötsel.
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Bakon nil¡tenefi rer ///t¿tt a//án ¡olt leder apþ till Backagardert, en ti//
brukad au Sfern:uàrd.

nàrligønde gård, dock I

F1O-området

Området är starkt pràgl^t av de äldre lövträden som ger ett lummigt
intryck. De två pztzll,ella vägarnz i sydväst-nordostlig riktning genom
området àr delvis kantade ^v allêträd. ,\v särskilt intresse är
sträckningen fràn gravhögen i söder upp till hangar 83. Denna ltnje ar
tydlig rcdan 1789, i samband med att området började formas. Under C
G Stjernswärds tid betonades sträckningen än mer, då den utgjorde en
nk allékantadväg från landsvägen till I(elliehouse. Gãrdarna Toftalund
och Persgård kom senare att uppförâs längs denna väg, mitt emellan
Valhall och I(elliehouse.

Det àr av största vikt att alléerna bevaras och kontinuedigt föryngras.
Man bör regelbundet se över träden och ta bort eventuella rot- och
stamskott. Detta gäller även de solitärträd som fìnns i området.

I lövskogsomràdenz växer främst bok, ek, asp och björk. lH:är kan man
släppa upp vissa yngre träd pälàmphga ställen, så att de i framtiden kan
ersàtta de äldre.
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Alléema ltar ett n1cleet stoñ ertetìrlet uàrde men þrcr också en rikflora ocbfaana.

Ltmnig strg i parkonrådet yid Valball.
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De trädslag som nämndes på kartbeskrivningen åt 1.782 var ek, björk,
ask, asp och hassel. Man bör hålla sig till dessa eller befintliga trädslag
och inte plantera nãgta andra sorter. Aldre ekar och bokar med stora
kronor bör friställas, så att de kan fortsätt^ 

^tt 
utvecklas. Om de står

ttängda fìnns det stor dsk att de dör. Lämpliga yngre träd som har
förutsättning^t 

^tt 
i ftamtiden I:h"jàtteträd" bör gynnas och ftiställas.

Markvegetationen bör slås av någon gåtng vage àr för att området inte
ska förslyas. Det är positivt om det avslagna materialet kan tas bot för
att iîte kväva örtvegetationen.

Den gamla ftuktttädgården har lång kontinuitet. Avgränsningarna är i
stort sett desamma som på Stjetnswärds tid och därför bör man inte
àndrz områdets utsträckfl.ing. Fler fruktträd bör planteras så att man fàr
en starkare känsla av fruktttädgåtd. Såväl olika sorters äpple, som
päron, körsbär och plommon kan planteras. Aven hät bör äldre träd
ersättas 

^v 
nyl. Apple- och päronträden böt beskäras ådigen. Körsbär

och plommon glesas ut något på höstkanten, efter skörd. De ska inte
beskäras undet vintern!

Rcsterla au den ganla fru ktträdg,ården.
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De hamlade hndarna i mitten av området bör återhamlas v^tt 3-5 
^r.Detta kan göras frän tidig höst till vinter. Det 'á.r viktigt 
^ttåterhamlingen görs regelbundet innan greî rnz- bür för grov^ föt att bl

a undvika svampangrepp. Om man vàntar för länge blir kronan
dessutom för stor i förhållande till stammen och kan lätt skadas av

blåst eller snö.

Sollju i hanlad lind.
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Flygflottiljens bebyggelse

En kortfattad historik
F10s historik finns nedtecknat i fTera böcker, bland 

^îna;t 
i den

minnesbok över F10 kallad "Flygvapen över Skåne", som kom ut i åt.
Vi hänvisar till detta verk då det gâller noggrânnare framställning av
flottiljens historia.

tt--- !-, t .. ....i: ., ., j . -'. :, "
-.-. ri ,-

--LEr.

ÊËsi
åntu-lløtu

lr,

{* o Èl:¡¡ n,j4¡ ¡,,1* ¡--r ,?ri r-ilLg , ,
Sihrationsplanfr,ån ca 1950 sou ui¡ar kasentorur,ådet nàr det uarfàrdtglrygt efter etableringen 1944.

Etableringsfasen startade iBarkåtkn undet september 1944. F10 ryckte
in den L oktober 1945, d^ var alft ännu inte klart. Bebyggelsen
uppfördes under denna fas med administration, fötläggning, verkstäder
och förråd placelø'de pä en ttädbeväxt höjdplatå. De övergripande
principerna för ailäggandet v^r ^tt sepa;retz- boende/administration
fràn flygverksamheten med tanke på bullret och dels att undvika alltför
enkel identifìkation fuiln fientligt flyg. Bebyggelsen kan översiktligt
beskdvas som result^tet 

^v 
àtt ett mlttärt kasernområde och flygfalt

placerats i ett kultudandskap pñglat av skiftesrefotmer under tidigt
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1800-tal. F10 och bebyggelsen pà de zndra flygflottiljetna som
uppfördes efter 1942, är byggdes efter de standatdritningar som togs
ftam vid 1940 ârs mittära byggnadsuttedning. På F10 uppfördes de

flesta byggnader med platsgjuten grund, med fasader 
^v 

rött tegel i
munkförband under sadeltak belagda med rött tegel. Fönstren
utformades vanligen som stående vitmålade wåluftsfönstet.

S tandardìserad ni /itärbeblgtlse, lrygnad 2 2.

Andra byggnader uppfördes med panelklädda fasaàer målade i
ock¡aton eller töd slamfiárg. Taken på dessa byggnadet belades med
tött tegel eller svart takpapp. Hzngawna placerades vid slätten
nedanföt höjden. Fràn hangarerna kunde planen rulla ut pä
startbanornz- utaLn att passerâ någon höjdskillnad. Under de wå följande
decennietna efter krigsslutet byggdes inte i någon större omfattning på
området men de splitterskyddadehangaterna tillkom vid denna tid.

Man använde fleta flygplanstyper under 1,945-67 och J29 Tunnan
brukades i över ett decennium innan Draken tog övet. Draken flögs
frän 1960-talets mitt tiil 1998. Etableringen av robotdivisionen
Bloodhound 1963-74 

^ys^tte 
inga större spår i bebyggelsen eftersom

m^n placende verksamheten i befìntliga byggnadet pä gården
I(äglenäs.
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Tr@anel i ockraton ùPiikfrrF|0, @gnad C65

Splitters klddad ba ngar från kalla kriget: dagan
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Under ãren fram till 1990-talet gjordes mindre tillägg och förändúngar
ftämst i form av förrådsbyggnader och maskinhallar men också nàgra
mindre kontorsbyggnader, bland 

^nn 
t till utbildningen av österrikiska

piloter på Draken under 1980-talet. Civilflyget som etablerades på
1.960-talet medförde bebyggelse i områdets väsúa del. Flygled^rtorîet
ersatte pä 1.960-talet det tidigare tornet som till dess fanns pä
kanslihusets tak. 1981 antogs en fàrgplzn som senare kom 

^ttvidareutvecklas 2000. Färgplanen har följts i viss utsttäckning men nät
nybyggnader gjorts har man gjort avsteg från den.

Fþgkonnandoþgnaden (60) cir en jpitk nofulfognad rtan anparsnitgtill karaktänn i området

Betydande tillägg i bebyggelsen gjordes under flottiljens sista tio-
årsperiod, dil ett stort antal nyabyggnader uppfördes för Viggen (1,993)

och Gripen (1998). Den största delen ^v de nyz- byggnadena
uppfördes vid Fáltet norr om de tidigare hangarbyggnaðerna. FIera
byggnadet ^v tillfillig kanktär uppfördes, exempelvis
Flygkommandobyggnaden (60). Undet åtens lopp har nãgra fä
byggnader också försvunnit, exempelvis togs en hangar med
flygtjänstbyggnad bort 1,998 i samband med etableringen av Gripen.

tltï rt[ rJ I!

F; !lr'fl
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Kasernområdets karaktärsdrag

Från håll ter sig F10s kasernområde som en trädber,-uxen höjd i en

flack fullåkersbygd. Den mlhtàra användningen röjs av ett högt
trådstaket men byggnaderna är under den varma årstiden knappt
skönjbara mellan de trädkronor som bildar en tàt vägg mot väg 105.

Det höga trådstaketet krönt med taggtråd och skyltar 
^nger 

att miljön
àr ett militärt skyddsobjekt med fotoförbud. Vaktbyggnaden som för
en besökare kunde ha signalerat milttärt och bevakat område är likaså
till stor del dold av tràd.

Den tidsflpiska uaktlrygnaden rir deluis sþrud aa grönskan.

Flottiljomràdet har varit tydligt avgränsat mot omvädden även om
kasernområdet och flygfiálten till stötsta delen endast omgärdats âv

trådstaket. Öv.r trädkronorna höjer sig trafìkledartornet och en

signalmast. Nort om höjden utbreder sig flygfilten med nàgra enstaka
byggnader och värn men mellan flygfälten och höjden hat bebyggelsen
brett ut sig under de senaste wå decennierna. Pà kasetnomtådet ligget
de flesta byggnaderna i en nord-sydlig dktning kring ett gatunät som
följer topografin och rester från skifteslandskapet. Uppvuxna lövträd
präglat området starkt och mellan dessa finns flera öppna gräsytor som;
idtottsplan en, pa:adplan och O dinslund.
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Gatunät och platser för fordonsuppstállning àr asfaJterade med något
grusbelagt undantag. De större zsfa.ltetade ytorî^ ligger i omtådets
östra och västra kant och har samband med fotdonsunderhåll och
förrådsbyggnader.

Bebyggelsen i kasernområdet kan, förutom en del enstaka friJiggande
byggnader, delas in i wå gruppet: den ena består av vetkstäder, fötråd
och matsalar löst grupperade kring idtottsplanen, den andra utgörs av
de ceîtra,lt placerade logementen och de mer perifert liggande
personalbostäderna. Kasernerna är placerade som fritt liggande

lamellhus i en öst-västlig rad med gavlarna t riktning mot filtet.
Personalbostädema är placertde i nordöstlig riktning längs en mindre
säckgata invid omtådets östa kant. Utöver detta fìnns mera fritt
placerade enstaka byggnader samt byggnadet som utgör rester ftån det
ticl igare j ordbrukslandskapet.

Kasenbeþgelten har stora likl¡eter ned ciuil befugelnfrån ¡amma nid.

I(aserner och bostadshus är uppfötda i en ellet wå våning^r, màtsa,I^r

och marketenteder är uppförda i en våning med vind. Ingen del i
bebyggelsen ät uppförd i mer àn wà vätrjnga4 entréerna ligger i
markplan eller källarylan. Ingen byggnad är placend för att fungen
som fondmotiv. Denna icke-hieratkiska gruppering ger tìllsammans
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med den rika växtligheten ett lågmält intryck som skiljer den från
mittàra, kasernområden ^v àl&e ursprung. Bebyggelsen pà F10
uppvisat istället statka likheter med samtida civil bostadsbebyggelse.

Det sammzfltagfl resultatet av de välbeva:'ade och väl underhållna
flottiljbyggnaderna med de få insprängda aldre byggnadetna på platsen
är en enhetlig bebyggelse under sommartid inbäddad i lummig grönska.
Sammanhållningen är stor i frãga om fàrg, matetial, takformer, fönster-
och dörrtyper.

Flygfä ltsbebyggelsens kara ktärsdra g

Norr om höjden sträcker filten ut sig och i dess kant ligger två av de

tre ursprungliga stora hangaruna med tillhörande flygtjänstbyggnad.
Här fìnns också den fristående hangaren. Hangaretna skiljer sig i fÁtger
och material gentemot de samtida byggnadetna på kasernomtådet.
Fasaderna ar Hädda med svartbetsad stående locklistpanel undet fltcka
valmade sadeltak belagda med svart takpapp. Fasadetna mot fi¿lten är
fötsedda med stora skiutportar pâ glidskenot. Den förbindande
flygtjänstbyggnaden àr putsad och avfargad i en ljusgul ton med
gtönmålade fönstet âv tvåluftstyp. På sydsidan av hangar 82 är en äldre
tegelfasad oputsad vilken tjllsammans med äldre bilder tyder pët att
fasadputsen är senare tillkommen.

Hargarer ned skjaþortar och mellanliggande Jþg[län$fugnad, i denna fnns burspråk ¡å alt man skall

ktnnaþ!ø aktiuitetema påJhgfältet. B1g;nad C 82
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Den ftistående hangaren är exteriört bevarad i sin helhet bortsett från
skjutportama som bytts ut. Området är fötutom de áldre hangarcna
bebyggt f:m;mförallt under 1980- och 90-talen med stora
byggnadsvolymer som ar,'viker t fàrg, form och matetial från den
tidigare bebyggelsen. Den senaste bebyggelsen hx placerats ut på det
flacka filtet till skillnad från de äldre byggnaderna som lagts i suterräng
i sluttningen. Den nya;re bebyggelsen är uppförd med fasader i ofargad
betong, galfargad puts och grön plåt.

Fþgfähets nlare beblgelte, tt, ntot luÆnadenta 251-249

I området fìnns fasta befiástningar för flottiljens markförsvar, Flera
värn med stridsvagnstorn under en gtön kåpa fìnns på omtådet.
Dessutom fìnns den undetjordiska kommandocentralen i områdets
södra del. I flera byggnader pä området har delar av kàllarna vzrit
intedda till skyddsrum men de hx senâre förändtats till 

^nn 
fl

användning. I områdets norta. del finns de 9t^ splitterskyddade
hangaretna som tillkom under det kalla krigets 1950-taI. Två stycken är
platsgjutna medan rtà är byggda zv prefabricerade betongelement. Alla
fyn ar täckta med jord och övervuxna med gräs. Sedan de togs ur bruk
som hangaret användes de som förcàd vilket märks genom àtt
öppningatna i gavlarna på, ue av dem ar täckta med panel. I anslutning
aI hangarerna fìnns mindre skyddsrum föt 6 och 10 personet och
nordväst omhangarerna fìnns ett pjäsvärn.
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Byggnadsvård

Ku lturhistorisk värdering

Syftet med denna kulturhistoriska värdering är att visa vilka àv
byggnaderna som är mer betydelsefulla ochf eller välbevatade än andra.
Genom 

^ttknyt^ 
värderingen av byggnadetna till lydelserna i Plan- och

Bygglagen undedättas bygglovhantedng och framtida planläggning.

I området fìnns tydliga och välbevxzde delar ^v det äldre
jordbrukslandskapet. Bebyggelse som är samhörig med detta har stort
kulturhistoriskt värde och bör bevatas. Den övetgripande karaktàren ät
dock den välbevarade flottiljen med bebyggelse från 1944 och fram till
idag. Eftersom erì så stor del av den ursptungJiga flottiljbebyggelsen är
T¡evalrad och i ett sådant oförstört skick har den ett högt kulturhistoriskt
värde. Någa av byggnzdetna har förändrats invändigt till följd av
ändnd användning och modernisering. Andra är välbevztade a en
invändigt vilket gör de ursptungl-iga funktionerna möjhga att förstå. Vi
har generellt betraktat byggnader ftàn flottiljens första period som
viktiga attbevara på sikt men vi anset också 

^tt 
en del senare tillkomna

byggnader hat haft en sådan betydelse att de bör bevaras. Exempel på
de senare är trafl<ledartornet och de splitterskyddade hangarerna. En
del byggnader i form av tsJlfalJtga modulbyggnader eller bancker har i
sen tid lagts till millön i känsliga lägen. Det finns också tillskott av
byggnader 

^v 
permarrent karaktär som inte givits en utformning som

anslutit till områdets karaktät eller till den firgplan som funnits sedan

1980. Bebyggelse inom dessa kategorier vàtderar vi lägte än den
ovannämnda och i nãgrz føJl hävdat vt att den bör fargas om för att
bättre passa in i områdets övergrþande kankt'¿r. Detta behandlas
under stycket Uwecklingsmöjligheter ovan.

Värderingsbeteckning ar och innebörder:
q i: För flottiljområdet karakteristisk byggnad med välbevatad exteúör
och interiör. Rivningsförbud. Detaljet som dörra\ porta;r fönster,
fönsterluckor, lanterniner, täcken, skorstenat, etc. som fu i
originalutförande ska skyddas där inget 

^nnat 
anges. PBL 3:12. Rod

markering pãkzttan.

q: För flottiljområdet karakteristisk byggnad med välbevarad exteriör.
Rivningsförbud. Detaljer som dörcar och fönster, fönsteduckor,
räcken, skorstenar, etc. som fu i otig¡nalutförande ska skyddas dfu inget

^nn^t 
anges. PBL 3:12. Röd marke ring pä kaftan.
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q1: För flottiljområdet karakteristisk byggnad med delvis fötändrad
extedöt. Rivningsförbud. Fötändtade deta.Ijer möjliga att återställa vid
framada restaureringar. PBL 3:12. Röd marketing päkartan.

k Föt flottiljområdet miljöskzpande byggnad som haft betydelse för
flottiljens verksamhet. PBL 3:10. Gtön markedng pàkana;n.

Utan beteckning: För flottiljområdet en byggnad utan särskilt
kultuthistoriskt värde. PBL 3:10. Ingen markering pâ.kartan.

¡_.'.. 
,l

{ llú lffú

Katta ¡om i groua drag ui¡ar den kaltarhistori¡ka uàrderingen au fognaderna. Räd narkering lteflder bögt

kularhi¡toris/<t egenuàrde, grdn ntarkering kaltnrbi¡toriskt atirde ochfeller nildskapande uärde, uit eller

omarkerad lrygyad ùan sär¡kilt uàrde. En ¡ttire k¿r'la ocb detalerad aàrderingslista finns son bilaga.
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Exeøpelp,å karakteri¡ti¡k þgnad ned utilbeuarad och sklddtutird exteriiìn Entreþarti ì originalskickpå

fugnad 10.
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Exenpelp,å sklddnàrd interiän Rødiator:k1dd nedfl1planrynboler i blgnad 1A, en detalj uàl uärd att
beuara.

Exenzpel p,å karakteri¡ti¡k och tklddtuàrd þgnad ned deluisfirandrad exteiör. Blgnad 1 1 barf,ått
takfalhrtin$er och målat¡ i en modernfiirg som skadar lrygnaden.

fl
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Färg och färgsättning
Bilden nedan visat i grova drag den befìntliga färgsättningens karaktär.
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För området finns en fiárgsättningsplan vilket är mycket positivt.
Försvaret har allu.d vant noga med Párgsättning och detta àr en av
föil<latingarna till ^tt regementsområden har så tydlig kzraktâr.
Färgsättningsplanen bör dock diskuteras ur kulturhistodsk synpunkt, âr
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det ursprungliga kulöret som tagits fram pä byggnadetna eller vilken
har utgångspunkten varit? Dessutom är ett stort antal byggnader idag
målade i täta moderna fàrgqrper Dessa ät skadliga för trä och puts
vilket fötstör byggnaden och ökar underhållskostnaderna på sikt.

En del byggnader som uppföts på området under de senaste 20 àren
awiker i material och färgsättning från den äldre bebyggelsen. I de
flesta fall ligget dessa byggnader i bebyggelseområdets utkant (ex 25,
27) men i nãgra fall ligger de insprängda centralt i området. Dessa
byggnader bör på sikt målas i fàrg som ansluter till omgivande
bebyggelse (60, 1.7 5, 237, 240).

De byggnader som fanns på platsen vid flottiljens anlàggznde bör
betraktas som särskilda enheter som inte bör undetordnas fitg- och
matenalplanen för flottiljbyggnaderna (2, 61,66, 67 ,11,9).

Ett antal byggnader bör vid framttda ombyggnader eller restaureringar
åtet ges sina ursprungliga taktäckningar och färgsättning r 

^v 
fasader.

Dessa byggnader hx under årens lopp fàtt exempelvis röda
tegelpannor utbytta mot svarta betongpannor (ex 1.0, 21,-24, 54). I
nàgra, fzll,hx den röda slamFárgen målats över med grön eller röd latex
(ex 1L, 112,11,9).

Galvaniserade räcken och andra omålade plåtdetaljer bör täckmålzs i
onglnalfàrger

Orange container vid byggnad 65 bör målas i en till locklisçanelen
anslutande firg.

Övrig byggnadsvård
I de flesta fall när snickerier som fönster och dö:rra:- bytts ut har man
följt den äldre indelningen i wåluftsfönstet och dörrblad men i nâgra
fall, har man skiftat tjll, anntt matenal ellet utförande med lägte
detaljeringsgrad (ex entrédörr till 1,\, 54, 65). Föt områdets kanktär àr
det viktig att följz samma höga ambitionsnivå som odginalet och om
möjligt äter sättainträdörr:ar där mzn bytt till aluminium.

Bra exempel på tillbyggnader är byggnad 201. och södra gaveln påt

byggnad 21. där de gjorts med samma matena.l av liknande utförande
och med god anpassntngav dörr- och fönstertyper.

44



F l0 - en ãnabs au køltarmi/ön

Skivtäckningen på fönsterna i södra gaveln på byggnad 111 bör tas bort
för att äterctàlla de gamla fönstren.

Byggnad 20, ballongfyll-ningshuset, bör flyttas tillbaka pä sin
ursprungliga plats på pltntarna. Vädtet var en mycket viktig faktot för
flyget sätskilt innan man fìck instrument för flygning i dåligt vädet och
mörker.

Träden invid byggnad 7 kan beskäras sà att vakttornet blir mer synligt
för besökare.

Den gamla smidesgdnden vid östta långsidan (se kana i btlaga) kan
restaureras och ställas i ordning. Taggtråden som fästs i överkant kan
avlägsnas.
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Skyltar, symboler och namn
Skyltar och symboler har stor betydelse för områdets ka:'.aktär.

Symbolerna ät kopplade till den tidigare vetksamheten. Tydligast ät
kanske Paradplan med minnesstenen och Drakenplanet. En modell av
ett Dtakenplan återfìnns även som votivfötemål i vapenhuset i
Barkåtkra kyrka.

Drakerþlanet bar speløt fuutdrollen þ,å Fl 0, ti// utin$er p,å Paradplan och ti// bäger i Barkåkra þrka.

Âven relativt små detaljer förstärket intrycket att omtådet fungerat som
en flygflottilj. Exempel på sådana detaljer som kan kopplas till
flottiljverksamheten är:
Lilla riksvapnet eller Tre kronor på kanslihusets fasad. Kanslihuset är

den enda byggnaden pä området som dekorerats pà detta
återhållsamma sätt.

Divisionssymbolerna. Den första symbolen som användes var Spöket

Sohan röd), för 1:a divisionen. Den ska ha tillkommit redan när F10
var placerat på Bulltofta i Malmö och ha samband med att man fIög
1åg och pâ, oväntade ställen undet beredskapstiden. Devisen lyder
"The show must go on". Spöket återfìnns som målad symbol på en
parkeringsplats utanför Hangar 82.
Den 2:a divisionen tog sig en symbol i form av en dödskalle med hög
hatt Sohan blå) men innan dess hade man en blixt som symbol.
Den tredje divisionen skaffade sig en symbol i form av en svätdfìsk

Sohan gul), som symboliserar försöket ^tt ttäîg igenom ljudvallen
med J29 Tunnan. Den tillhörande devisen som författades på skånska
lyder "Mad ger styrkâ". Symbolen togs fuam 1957 då flygarhuvorna
ersâttes med hjälmar. Svärdfìsken finns idag pä en sten som rests

utanför 3:e divisionens hangar,byggnad 83.
Symbolen för Bloodhounddivisionen àr en blodhund omgiven av
nketer med devisen "Per ardua surgo" vilket på svenska betydet
"genom svårigheterna reser jag mi{'.
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Diuisionsgntbolema har en sciregen estetik.

Det finns andr^ föremål inom området som àr laddade med betydelser
från flygverksamheten. Pà flygtjànstbyggnaden i hangar 82 finns en
rostfri spann med upphängningsanordning. Den har använts för "dop"
av nybJivna piloter.

Skyltprogram
Skyltarna pà omú.det har en enhetlig karuktär. Pä vaqe byggnad sitter
vita skyltar med sv^rta blockbokstäver eller siffror som visar
byggnadens användning respektive dess byggnadsnummer. Ett
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skyltprogram bör tas fram för området och detta bör t^ sin
utgångspunkt i det befintliga skyltprogrammet på området.

Namnskick
Namnen pà gttor platser och byggnader är viktiga att bibehålla för att
beva;ra en del av kanktären och 

^tt 
ge besökare och brukate möjlighet

att orientera sig. Områdets kanske viktigaste rramn är F1.0, Sveriges

tionde flygflottilj. Omtådets tidigare historia har också givit namn som
Yzlhallavägen och Valhall. Gatunamn som Ddvmedelsvägen göt *t
man förstår vad som funnits på platsen ttligarc.

Den kottklippta slänten nordväst om kanslihuset har kallats Lundbergs
backe, efter den man som såg till att den tidigare vildvuxna backen blev
iordningsställd som åskådaqplats för flyguppvisningar. I slänten står
rdag en Bloodhoundraket och tidigare var det Dtakenplan, som nu är
magasinerat, uppställt här.
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Utveckl i n gsmöj I i g heter
Denna utredning visar att det i området finns tre tongivande
kulturhistodska kzrzktàrsdrag; bronsålderns gravmatifestationer,
Stjernswärds revolutionerande omdaning av jordbrukslandskapet samt
bebyggelsen till flygvapnets tionde flottilj.

Vi har hàr lämnat ett 
^nta,l 

förslag på olika former av àtgärder och
insatser som både dtar nyttz av och förstärker de kulturhistoriska
karaktärsdtagen. Det gäller olika formet av vårdinsatset för
fornlämningar, landskap och bebyggelse. Likaså hx vi visat på vikten
av de olika symbolerna som finns i området. Genom 

^tt 
ùtgâ. fuàn vära

förslag kan området både bevaras och utvecklas i en positiv dktning.

Ny bebyggelse/exploater¡ng
Vi har i utredningen visat hur miljön kan förvaltas och i vissa fall taglt
upp fràgan om ny bebyggelse och exploatedng. När detta blir aktuellt
kävs givewis fördjupade diskussioner men vi vill särskilt kommentera
nàgra fuägor:

Det fìnns idag ett stort antal byggnader på området som vtntar
pä ny användning, trots det kan omvandlingefl av området kräva
att nya byggnadet behöver uppföras. Ny bebyggelse inne på
kasernomtådet måste givewis ansluta till befintlig bebyggelse.
Ny bebyggelse bör stärka miljön istället för att som tidigare
försvaga den. Detta skall inte tolkas sà att en ny byggnad
slaviskt skall kopien nâgon byggnad :utaî 

^tt 
gestaltningen på

ett kreativt sätt lãter sig inspitetas ^v den kringliggande
bebyggelsen.

Generellt kan exploateringen i området öka dä, flygbulltet
minskar. Då områdets huvudkanktär fortfannde är densamma
som för 200 âr sedan då CG Stjernswärd skapade ett 

^v 
de mest

nydanande jordbrukslandskapen bör denna bibehållas. I det
öppna jordbrukslandskapet bör ny bebyggelse vata småskalig
och spridd. Den bör anpassas till de befintliga gàrdarna.

a

a Landningsbanan i nordöstlig riktning tas ur bruk vilket öppnar
för exploatering längs denna och i dess förlängntngar.
Landningsbanan har skurit av viklga äldre samband, särskilt
allén mellan Nådala och Engeltofta, som nu blir möjhga att
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restaurera. I norra delen ligger de splitterskyddade hangarerna
med högt kulturhistoriskt värde. För en exploatering längs
landningsbanan gäller samma sak som för exploatering i det
öppna jordbrukslandskapet enligt föregående punkt. En lämplig
ny användning kan y^f^ en välanpassad golfbana, då borde
hangarernz kunna fâ ny znvändning. Marken kan givewis också
àtergåt till produktiv åkermark.

I den sydvästliga förlängningen av landningsbanan låg tidigare
Barkàkra by, här finns nu en handelstràdgärd. Detta àr ett
naturligt boplatsläge och ansluter idag till bebyggelsen som finns
närmre kusten. I{àr skulle en exploatering med samlad
bebyggelse fungera väl. Men en exploatedng måste föregås av
omfattande arkeologiska undersökningar.

a

Lund 2003-08-08

Paul Hansson
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Bilagor

Kulturhistorisk värdering av bebyggelsen.

Syftet med denna kulturhistoriska värdeing x att visa vilka 
^vbyggnaderna som ät mer betydelsefulla ochf eller välbevarade än andta.

Genom zttknyta värdedngen av byggnaderna till lydelserna i Plan- och
Bygglagen undedättas bygglovhantedng och framtida planläggning.

I området fìnns tyùga och vàlbevatade delar ^v det äldte
jordbrukslandskapet. Bebyggelse som är samhörig med detta har stort
kulturhistoriskt värde och bör bevaras. Den övergdpande karakt'àren är
dock den väIL¡evarade flottiljen med bebyggelse från 1944 och fram till
idag. Eftersom en så stor del av den ursprungliga flottiljbebyggelsen är
bevzrad och i ett sådant oförstört skick har den ett högt kulturhistodskt
värde. Några av byggnaderna har förändrats invändigt till följd av
zndlzd användning och modernisedng. ,\ndra är vaJbevande àven
invändigt vilket göt de ursprungliga funktionerna möj\ga att förstå. Vi
hat genetellt betraktat byggnader frän flottiljens första period som
viktiga attbevara på sikt men vi anser också 

^tt 
en del senare tillkomna

byggnader har haft en sådan betydelse att de böt bevaras. Exempel på
de senate är trafikledartornet och de splitterskyddadehangarerrr .

En del byggnader i fotm av tillfiálliga modulbyggnader eller baracket
har i sen tid lagts till miljön i känsliga lägen. Det finns också tillskott av
byggnader 

^v 
permaLnent karzkt;ar som inte givits en utfomning som

anslutit till områdets karaktär ellet till den fiárgplan som funnits sedan
1980. Bebyggelse inom dessa kztegoner vxderar vi lägre än den
ovannämnda och i nägra fill. hàvdar vt ztt den böt färgas om för att
bättre passa in i omtådets övergripande karaktär. Detta behandlas
under stycket Uwecklingsmö jlighete r ovan.

Värdedngsbeteckning zr oc}' innebötder:
q i: Föt flottiljområdet karakteristisk byggnad med välbevarad exteriör
och interiör. Rivningsförbud. Detaljer som dörrar, porta;r fönster,
fönsteduckor, lanterninet, räcken, skorstenar, etc. som ät i
originalutförmde ska skyddas dät inget 

^nîat 
anges. PBL 3:12. Röd

markering päkartan.

q: För flottiljomtådet karaktetistisk byggnad med välbevxad exteriör.
Rivningsförbud. Detaljer som dö:rrar och fönster, fönsteduckor,
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räcken, skorstenar, etc. som är i originalutfötande ska skyddas där inget

^nnatanges. 
PBL3:12

q1: För flottiljområdet karakteristisk byggnad med delvis förändrad
exteriör. Rivningsfötbud. Förändrade detaljer möjliga att återställa vid
framttda restaureringar. PBL 3:12. Röd markedng pâ.kartan.

k: För flottiljområdet miljöskapande byggnad som haft betydelse för
flottiljens verksamhet. PBL 3:10. Grön markering päkartan.

Utan beteckning: För flottiljområdet byggnad utan särskilt värde. PBL
3:10. Ingen markering päkartan.

1Ä (q i) Undantag skydd: regnskydd pà gavel, aluminiumportar. Skydd
av interiöra detaljer: döna4 golvläggning i kalksten och patkett,
ttappräcken, ordersal med dekoratva radtatorskydd med
flygrlanssiluetter.
1B (Ð Undantag skydd: aluminiumfönster
2 (q)

7 (q i) Undantag skydd: entrétak, aluminiumport, Skydd: arrestlokaler.
8 (Ç Undantag skyddi g rageportar, betongglas i källare, galvaniserade
räcken, igensatta fönster.
10 (q Ð Gamla skolan Undantag skydd: ventilationsgaller i fönstedufter.
11 (Ð Undantag skydd: takfallsfönster, modern futgryp på röd panel.
12 Qr)
16 (q i) Undantag skydd: takpannot, regnskydd
20 (Ð ballongftllningshuset, Huset bör flyttas tillbaka på sin
ursprunglig plats på phntarna.
21 (q) Undantag skydd: takpannot, regnskydd, tillbyggnad þarack) i
noff,
22 (q) Undantag skydd: takpannor, tillbyggnad þarack) i norr
23 (q) Undantag skydd: takpannor
24 (q) Undantag skydd: takpannor, utrymningstt^ppapä gavel
2s (k)

27 (k)

33 (k)

54 (Ð Undantag skydd: takpannot, eloxerade aluminiumportar och
utrymningsstege på västra gaveln
60 - fasadernzbör målas om för atta;îpa;ssz- till omgivningen
61 (q Ð inklusive anpassad tillbyggnad fuän 1946
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62 (qi) Undantag skydd: aluminiumttappa. pä gzveI, skotsten i plåt,
ventilgaller, modern fàrgtyp i gul kulöt.
63 (Ð Inklusive uteplats belagd med kalkstensflis, ej skydd sekundär
trapp i galvani s erat ståI, s ekun dàrz dö tm, v eranda, takfalls föns ter.
65 (Ð Undantag skydd: portat och dötrar i aluminium, galvaniserade
trappor och râcken, liten tillbyggnad i norr, vent-ilationshuvar,
ó6 (Ð
67 (q)
78 (Ð Skyddet gäller ej baksidans putsade fasad, ej heller
tillbyggnaderna i nott och väster.
78 (L) Tillbyggnader med fasader av locklisçanel i nort och väster
82,83 och 84 (q i) skyddet gäller ej tillbyggnaàer pã" gavlar och
baksidor. Ej skydd: sekundära fönster, panelklädd tillbyggnad vid
82:ms ena huvudingång på ftamsidan, gröna ståldörrar. Hangaren bör
hakvar skiutportâr för xt byggnadens funktion som hangar ska förbli
tydtig.
Invändiga detaljer i original: kalkstensgolv, uappa, trappracken,
markeringar i golv ihanga4 synliga stålfackverk, hjälmhängarc i tä odn
ståI. Fönstersmygarna i perforetad masonite ät ett sätt att ljudisolera
mot flygbulltet.
111 (q i) Undantag skydd: plåtinklädnad av fönstren på södta gavel-n.

Skydd: hangary otar i trä, lantetniner, stålfackvetk, betonggolv, fönster,
huvudingång i nort med matmotklädd smyg, entré med karossedpanel
och takskärm, svartbemålade invändiga dörca4 glasade
avskätmningsvägar, den öppna hallen bör inte byggas igen, vate sig
med undertak ellet mellanväggar.
112 (q) fasaden hx varit avftugad med falurödFátg.
113 (q1) Skyddet gilIer endast ursprunglig del i tött tegel
116 (q i) Undantag skydd: aluminiumdörr och tr^ppz- på baksidan,
117 (q) Undantag skydd: putsning på mittenparti, sekundära fönster
och aluminiumportar.
119 (Ð Undantag skydd: altandörc på baksida och modern färgtyp i röd
kulör
121. (s)
122 (q)

125,1,26 och 1.27 (q) Undantag skydd: färgsättning
128 (q)

1,2e k)
130 (k)
1,39 (q) Käglenäs gzmlz ekonomilängor
141 G)
1,67
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178 G) ijuddämpare borttagen
201 (q) inklusive tillbyggnad en frän 1,99 8, ej skydd: tte aluminiumportar
på nottsidan.
221 (q Undantag skydd: tre dötrar på ftamsidan, modetn fürgtyp (gut
kulör)
222 (q) Skydd: köksinredning original. E1 skydd: modetn fürgtyp (gul
kulör)
231 (ù Undantag skydd: modetn laryqp @ul kulör)
226 (Ð Undantag skydd: modern fztgd¡p (gul kulör)
229 (q) Undantag skydd: modern f^tgp (gul kulör)
234 k)
246 pà byggnaden ett konstverk av Hasse Hasseþen kallat "Luftrum"
tuàn1994.

Följande byggnader och anläggningar szknzr numrering och vihar
dätför val;. att ge dem en bokstavsbeteckning:

,â.. Skjutbaneomtådet med vallar (k)
B. Diviedngsplattan (q), for 

^tt 
s!àlJL^ in planens kompass gjordes

diviering. Den skulle götas på plats som inte påverkades av magnetism.
C. Bloodhoundraketen pä gräsmattan invid Hangat 83 (Ð.
D. Paradplan minnessten (q)

E. Paradplan drakenplanpà pelare (q)

F. Undetjordisk kommandocentral ftän 1.960-tal (q i).
G. Smidesgrind vid en tidigare västlig infart.
På översiktskartan:
H. Splitterskyddade hangaw i områdets norra del (q).
I. Gåtden Lilla Nådala med ekonomibyggnader och boningshus (q).
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I

I

L.f
L

f

Ì

II

Karta ¡om i grouø drag uisar den kulørhistori¡ka ucirderingen au blgnaderva. kid narkering belder ltägt
kulturhistoiskt egeítui¡rde, grön markering ktltarltistori¡kt uàrde ocbf eller milä:,kapande utirde, uit eller
omarkerad @gnad utan ¡¿ir¡kilt uärde. En stiire kafta och detalerad utirdeingilistafnns son bikga.
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(ì'

..t

È

Þ
ft

H. Splittercþddade bangarer i omr,ådets norra del (q).

I. Gården L.illa Nådala med ekonomiblgnader ocl¡ boning:hat (q).
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Regionmuseets rapportserie 2OO3

Kulturmiljö

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Uwändig testautering av Smedstoqps kyrka,,\K, Per Lundgen 2003
Levande Landskap 2002,PJ, Patrik Olsson, 2003
Skåne Tranås Ândelsfrys, AK, Tranås sn, Henrik Borg, 2003
Tullstorps þrkogård, Tullstorps sn, DK,,\nna Sturesso ¡, 2001
Södra rA.by kyrkogård, Södra ,A.by sn, DK, Anna Srutesso n,2001
NH Perssons, Simrishamns sn, DK, Kztznna Ohlsson, 2003
Att restaurera fönster, PJ,JimmyJuhfin A-lftberg, 2003
Skånes industrieJJa ztv, Förstudie 2002-2003, Henrik Borg, 2003
Bromölla 12:79 m.fl,Ivetofta sn, AU steg 1, BertiÌ Helgesson, 2002
Västetstad & Ösrab¡ Västerstads sn o Östraby sn, FU, Johan Dahlén
2001
Kálls Nöbbelövs gamla prästgård, Kdlls Nöbbelövs sn, AI{, Ânna
Sturesson, 2002
Bäckaskogs slott, Kiaby sn, ÂK, MD, Cecilia Pantza\2002
Vollsjô kyrka, Vollsjö sn, ,\K, PetterJansson och Ceci-lia Pantzar,2002
Örtofta ka, Örtofta sn, ÂI! MD, PetterJansson och CecilìaPantzar,
2002
Skarhults slott, Skarhults sn, AK,,\nna Sturesson,2002
Ollsjö 6:22, Skepparslövs sn, FU+UN, }/iaxGarvell.,2002
Förenklad fotogrammetrisk metod, Per Lundgren, 2003
Tullstorps þrka, Tullstorps sn, AK, PetterJansson och Cecilia Pantzar,
2002

"Bromölla och den svenska modellen", Seminarìum om
industrisamhállets kulturarv, 2000

"T ill¡i lçgng5gåtd, östra längan, Liltö 50:2, Norra Ä.sums sn, ,\K, Henrik
Borg,2001
Västra Sönnarslövs kyrka - uwändig restaurering, AI{, Per Lundgren,
2003
Västra Kärrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorps sn, FU, Jan Kockum,
2001
Stenskogen - en förstudie, Höörs sn m.fl., AF, Patrik Olsson och

Jimmy Juhlin Alftberg, 2003
Ollsjö 33:2 och ó3:1, Skepparslöv sn, AU, Elisabeth Bengtsson, 2003
Lilla Mallhög?, Flädie sn, FU,Jan Kockum,2003
Gödelöv þrkogård, Gödelöv sn, AU,Jan Kockum,2003
Skarhults ka, Skarhults sn, AK, CecihaPzntzar,2003.
Kulrurvärden vid sjöar och vattendrag i Skåne, PJ, Daniel Melchert och
Paul Hansson,2001
Prästängen i Glimåkra, Glimåkra sn, FU, Jan Kockum, 2003
Kv. Absiden, Bromölla, Ivetofta sn, AU, Max Garvell, 2003
Bromölla 11:1 m fl, Ivetofta sn, AU, Max Garvell,2003
Ballingstorp, antikvarisk komplettering, KÂ, Jimmy Jutrlin,{lftberg,
2003
Vägutredning med MKB, E22,kompl av landskapshistoria, PJ, Patrik
Olsson o Henrik Borg,2003
Hunneberget, Fjälkinge sn, Väg E22,UN, A Edring & IBaltc ,2002
,{rup 1:1, Ivetofta sn, Väg E22, UN, T Biötk & C Harion, 2002
Sockengränsen & Kråkeslätt, Gualöv sn, Väg E22, UN, L Petrersson,
2002

37. Gualöv 61:1, Gualövs sn, ,Väg 822, UN, E Bengtsson & F Svanberg,
2002

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.

JJ.

34.

35.
36.
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38. Arups Notrevång, Ivetofta sn, Väg E22, UN, K-M Melin & Y
N7ickberg, 2002

39. Regementsområdet Hässleholm, Hässleholm sn, K,\, JimmyJuhlin
,{Jftberg, 2003

40. Gualöv 61:1 m fl, Gualöv sn, AU, Ylva \üickberg, 1993

41. Publiceringsplan för undersökningarna längs vàg822 i notdöstra
Skåne, delsträckorna Kriscianstad - Fjälkinge och Gualöv -Bromölla.
Cathe,4.,2002

42. Skegde mölla, Skegrie sn, K,\, Per Lundgten ochJimmyJuhlin
,{lftberg, 2003

43. Klockaregården i Knislinge, Knislinge sn, FU, Jan Kockum, 2003

44. Bollerups borg, Bollerups sn, AK, Per Lundgen 2003

45. St Hammats kyrka, St Hammats sn, AK, A¡na Sturesson,2003
46. Svenstorps mölla, St. Köpinge sn, KA, Henrik Borg och JimmyJutrlin

,{lftberg, 2003

47. Bjärshögs þrka, Bjärshögs sn, DK, Anna Sturesson,2003
48. Skabersjö kytka, Skabersjö sn, DK, Anna Sturesso¡,2003
49. F 10 -En analys av kulturmiljön,Barkåtkra sn, KA, Paul Hansson (red),

2003
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