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Antikvariska synpunkter på byggnadsbeståndet 
 
Valhall Park, delar av före detta F10-området 
Barkåkra socken 
Ängelholms kommun 
Skåne 
 
 
 

Fig. 1. Områdets belägenhet 
på Lantmäteriets Vägkarta i 
skala 1:100 000. 

Områdets kulturmiljö sammanfattas och det kulturhistoriska 
värdet för 31 byggnader med högt kulturhistoriskt värde förtyd-
ligas. 
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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 tidigare utfört en byggnadsinventering och kulturhistorisk värdering av bebyggelse-
miljön inom Valhall Park, se vår rapport 2007:7.  
 
Denna rapport behandlar de byggnader som i den föregående rapporten har åsatts ett kul-
turhistoriskt värde i klass 3 eller högre. Byggnadernas särdrag presenteras och antikvaris-
ka synpunkter på bevarande behandlas. Sammanhang mellan funktioner inom flottiljen 
och byggnaderna diskuteras. Kulturlandskapet omkring Valhall Park diskuteras också. 
 
Fältarbetet har utförts av Lasse Wallin under hösten 2007.  

Fig. 2. Valhall Park med samtliga byggnader numrerade. 
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Bakgrund 
 
Kulturlandskap 
Kulturlandskapet omkring Valhall Park består av flera komponenter från framförallt fyra 
sinsemellan olika tidsperioder. 
 
Det förhistoriska landskapet med ett stort antal fornlämningar på den långsträckta åsen 
från Ängelholms vattentorn i öster och Barkåkra-Magnarp i väster. Det synliga förhisto-
riska landskapet karaktäriseras av ett stort antal gravhögar från bronsåldern, men dolda 
under markytan finns också spår av flera boplatser från olika delar av förhistorisk tid. 
Järnåldern representeras även av enstaka stensättningar och rösen.  
 
Bronsålderns landskap var relativt öppet, men med skogsridåer och skogsdungar. Det lik-
nas ofta vid ett parklandskap. Landskapet hade skapats av huvudnäringarna boskapssköt-
sel och jordbruk i en lövskogsmiljö nära havet. Gravhögarna är monumentala skapelser, 
uppförda för att manifestera makt och kontroll över ett område. Det lokala gravstråket är 
en del av ett större stråk som i stort sett följer hela Bjärehalvöns kust. Man har ursprungli-
gen kunnat se från grav till grav inom den lokala gruppen och säkert har man också kun-
nat se flera gravar från varje hög. En samlad överblick över hela det lokala gravstråket har 
man inte kunnat få från någon av gravarna utan det har istället varit en mental bild av 
samhörighet som gravstråket skapat. 
 
Det medeltida landskapet med byar som Rebbelberga, Errarp, Barkåkra och Magnarp och 
den kortlivade stadsbildningen Luntertun samt flera gårdar. Erraps möllor och laxfiske 
vid mynningen av Rösjöholmsån hör också till denna period. Dagens kyrkbyar har sitt 
ursprung i bybildningar från 1000-talets slut och 1100-talet. Vissa byar är något yngre. 
Medeltidens landskap var administrerat av kungamakt och kyrka och de medeltida 
kyrkorna är våra äldsta bevarade byggnader. Stora delar av det äldre vägnätet kan också 
spåras till medeltiden. 
 
Farmlandskapet med ett flertal farmer av skotsk modell med Ängeltofta som nav, från ti-
den för den agrara revolutionen. Hit hör även den tidiga hamnplatsen Skepparkroken. 
Valhall blev en av de stora gårdarna med karaktäristisk placering i en park.  
 
Det medeltida markindelningssystemet bröts först med skiftesreformerna under 1700-
talets slut och 1800-talets början. Ägaren till Ängeltofta, Carl Georg Stjärnsvärd, organi-
serade om driften av godset. Efter ett enskifte 1810 delades godsets jord upp i 19 bruk-
ningsenheter, kallade farmer efter skotsk förebild. En sexårig växtföljd infördes och en 
intensiv nyodling påbörjades. Redskapsfabrik, bränneri, mejeri och tegelbruk uppfördes. 
En av dessa farmer var Kelliehouse varifrån Valhall senare avsöndrades. Stjärnsvärds 
insatser har lämnat bestående spår i landskapet. 
 
Nittonhundratalets landskap med den växande staden, transportsystemet med vägar och 
järnväg och flygets etablering på F10 är den senaste tidshorisonten som lämnat bestående 
spår i landskapet. Till bilden hör en avfolkning av landsbygden på grund av rationaliser-
ingar av jordbrukstekniken. Jordbrukslandskapet framstår därmed som ett utpräglat pro-
duktionslandskap med monokulturer, stora fält, rationella byggnader och minskande krea-
tursskötsel. Transportsystemen tar större plats och skapar övergripande strukturer som är 
svåra att förena med resterna av det äldre jordbrukslandskapet. 
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Fig. 3. Detalj från Geometrisk karta över Ängeltofta från 1789, här återgiven i skala 1:20 000. Delar av da-
gens Valhall Park är inköpt till godset Ängeltofta och  en parkanläggning har påbörjats. En så kallad stjärn-
plats enligt barockens trädgårdsideal har anlagts och det är tydligt att planerna även omfattar åkermarken i 
väster. Stjärnplatsen syns strax till höger om bildens mitt. Platsens mittpunkt omnämns i beskrivningen som 
en ”utplanerad backe, som är tämmeligen hög och hvarest är en vacker utsigt”. Om man jämför med dagens 
kartor har stjärnplatsens mittpunkt varit den gravhög från bronsåldern som ligger väster om kanslihuset. 
Fornlämning 21, Ekhögen. © Lantmäteriet Historiska kartor. 

Fig. 4. Detalj från Skånska Rekognosceringskartan från 1812-1820. Dagens Valhall Park syns till höger på 
kartan. Carl Georg Stjärnsvärd har ärvt godset och planerat om parken. En allé leder nu från Ängeltofta 
gods i sydvästlig riktning in i parken där en rundel med ett hus i mitten ligger på höjdens krön. Den gamla 
stjärnplatsen syns norr om denna rundel. Väster om rundeln syns en fruktträdgård som det fortfarande finns 
rester av.  Platsen för rundeln ligger idag strax norr om kasern B24 och alléns förlängning är den väg som 
går från hangaren B83 och fortsätter förbi officersmässen B61. Skala 1:20 000. 
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F10 
I februari 1940 beslöt riksdagen att inrätta jaktflygförband för försvar av Göteborg res-
pektive Malmö. Malmöförbandet placerades provisoriskt på Bulltofta. År 1942 beslöts att 
förlägga flottiljen till Ängelholm och ett ungefär 400 hektar stort område inköptes för än-
damålet. Inom området fanns bland annat gårdarna Valhall, Kelliehouse, Käglenäs, Pers-
gård och Toftalund. Det högt belägna gårdsområdet på Valhall blev plats för kanslihus, 
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. Även en del dörrar har bytts ut och de ursprungliga tegeltaken 
har ersatts av svarta betongpannor på bland annat flera av kasernerna. 

Fig. 5. Detalj från Häradskartan, karterad 1926. Huvudbyggnaden på gården, senare officersmässen är röd-
markerad. Gårdens ekonomibyggnader stod fortfarande kvar vid karteringen, de brann ner 1930. Fruktträd-
gården och den gamla trädgårdsmästarebostaden är också utsatt på kartan. Vägen från Ängeltofta, förbi går-
darna Toftalund och Persgård, och genom Valhall har samma sträckning som på fig. 4. Skala 1:20 000. 
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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 ute på 
fältet norr om de äldre hangarerna. Byggnationerna ingick bland annat i satsningarna på 
nya flygplanstyperna Viggen och Gripen. De nya byggnaderna avviker i färg och uttryck 
från de äldre. Idag används de flesta nya byggnaderna av civilflyget och av privata före-
tag. 
 
 
Flygflottiljen, ett samhälle i samhället 
 
Flygflottiljer, liksom övriga regementen, har länge varit slutna miljöer med egna regler 
och avgränsade kontaktytor mot samhället i övrigt. Slutenheten har minskat under de 
senaste 30-40 åren. Man kan fortfarande förstå flera av de system och samband som var i 
bruk genom att studera byggnaderna och deras relationer till varandra. Regementen i 

Fig. 6. Flottiljens byggnader grupperades enligt en funktionsseparerande princip som fortfarande är lätt att 
uppfatta. Tegelbyggnaderna är här bruntonade och de ursprungliga öppna ytorna i parken är gröna. 
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Sverige kan, med vissa undantag, uppdelas i två huvudgrupper, dels de som uppfördes 
kring sekelskiftet 1900, och dels de som uppfördes som en följd av andra världskriget. 
Flygflottiljerna hör, av naturliga skäl, till den senare gruppen eftersom flygvapnet 
bildades 1926. Tidigare hade flyg funnits inom Armén och Marinen. 
 
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 placerades nära respektive mäss. Även sjukhuset placerades i ett lugnt läge något 
avskiljt från övrig bebyggelse. Kanslihus placerades för sig själv på en kulle med utsikt 
över start- och landningsbanorna. Denna placering var nödvändig eftersom flygledaretor-
net var en del av kanslibyggnaden. Garage- och verkstadsområde låg avskiljt från kansli-
hus och andra expeditionsbyggnader. Flygverkstaden och tygförrådet placerades intill 
varandra. Hangarer och flygtjänstbyggnader förlades till övergången mellan slätt och ås i 
kanten av flygfältet. (Fransson, s 350 f) 
 
Under åren luckrades denna gruppering upp något när byggnader fick andra funktioner 
och nya byggnader uppfördes. På fig. 6 visas huvuddragen i den ursprungliga funktionsin-
delningen. 
 

Fig. 7. Gravhögen med sin avplanade topp, Ekhögen, som låg i stjärnplatsens mitt i den första 
planen över parken, jämför fig. 3. 
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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 
 
Byggnadsinventeringar har tidigare utförts vid två tillfällen av andra institutioner. Den 
första föranleddes av krav enligt förordning om statliga byggnadsminnen m.m. SFS 
1988:1229 § 12. Fortifikationsverket lät genomföra en kulturhistorisk inventering av flyg-
flottiljer som presenterades i Rapport år 1999 (Fransson 1999). Inventeringen av F10 ut-
fördes 1996. Den andra inventeringen utfördes av Regionmuseet i Kristianstad år 2003. 
Uppdragsgivare var denna gång Vasallen AB och Ängelholms kommun och syftet var att 
få ”ett kunskapsunderlag för frågor som rör kulturmiljön i området, hur denna kan beva-
ras, utvecklas och vara en positiv kraft i omställningen.” (Hansson mfl 2003, sid. 5).  
 
Under vintern 2006-2007 utförde vi en kulturhistorisk värdering av byggnaderna, rappor-
terad i vår rapportserie som 2007:7. Från den rapporten bifogas sammanfattningstabellen 
och foton på samtliga byggnader i denna rapport, se bilagan. Hela rapporten finns också 
i .pdf-form på medföljande CD-skiva. 
 
Den kulturhistoriska värdering av byggnadsbeståndet som redovisades i vår rapport 
2007:7, byggde på en uppdelning av byggnadsbeståndet i fyra grupper. 
 
1. Högsta värdet, det vill säga en omistlig byggnad 
2. Mycket stort värde, endast varsamma förändringar 
3. Byggnad av stort värde, framför allt som betydelsebärare för miljön 
4. Övriga 
 
Det kulturhistoriska värdet av en byggnad eller byggnadsmiljö är sammansatt av flera oli-
ka parametrar: ursprunglighet, sällsynthet, representativitet, arkitektoniskt värde, arkitek-
turhistoriskt eller teknikhistoriskt värde och miljövärde. Inventeringen och värderingen 
gällde byggnadernas exteriörer, endast enstaka stickprov har gjorts inuti husen. 
 
Det högsta värdet, klass 1, motsvarar kraven för byggnadsminne. Ingen av byggnaderna i 
området bedöms tillhöra denna grupp. 
 
För byggnader med mycket stort kulturhistoriskt värde, klass 2, gäller bevarande och att 
de endast får utsättas för mycket varsamma förändringar. Även små förändringar kan för-
sämra det kulturhistoriska värdet. Tre byggnader i området har förts till denna grupp. 
 
Byggnader av stort kulturhistoriskt värde, klass 3, är bevarandevärda, oftast för att de har 
ett värde som miljöskapare, för att de är representativa för sin tid och för sitt ändamål. De 
bidrar till en förståelse av områdets ursprungliga funktioner. Byggnaderna kan förändras, 



10 

byggas till och till och med rivas. Men det har ett pris i och med att det sammantagna 
kulturhistoriska värdet av området minskar. Sammanlagt 28 byggnader i området har förts 
till klass 3. 
 
De återstående byggnaderna inom området har förts till klass 4, övriga. Så gott som alla 
byggnader har ett kulturhistoriskt värde, men värdet av dessa byggnader är begränsat så vi 
bedömer att det inte behöver påtalas eller behöver något skydd. Det är viktigt att komma 
ihåg att kulturhistorisk värdering är just en värdering som bland annat varierar över tid. 
 
Det kulturhistoriska värdet av hela Valhall Park består av det sammantagna värdet av 
byggnadsbeståndet, värdet av parken med vägnätet, värdet av de äldre skikten i kultur-
miljön. Värdet påverkas av ändringar av de ingående delarna och av relationerna till det 
omgivande kulturlandskapet. Nybyggnation i området kan förändra värdet, men behöver 
inte automatiskt betyda en sänkning. 
 
 
Redovisning av byggnaderna 
 
I det följande redovisas byggnaderna med högre kulturhistorisk värdering än klass 4. 
Byggnadens läge redovisas på karta, en kortfattad beskrivning görs. Varje byggnad är 
även avbildad med viktiga drag poängterade. Slutligen finns antikvariska riktlinjer för be-
varandet och bibehållandet av det kulturhistoriska värdet för byggnaderna. Redovisningen 
sker i nummerordning enligt samma system som använts i tidigare beskrivningar av bygg-
nadsbeståndet. Observera att byggnad B231 grupperats med de övriga personalbostäderna 
B221 och 222. 
 
Valhall Park upplevs idag som en spännande och tilltalande miljö och områdets kultur-
historiska värde har en mycket stor del i detta. Har finns monumentala gravar från äldre 
bronsåldern, en park och en fruktträdgård som började anläggas under 1700-talets slut, 

Fig. 8. Tvätthuset för JAS-Gripen är den yngsta byggnaden av dem som förts till grupp 3. 
Anledningen är att den är tekniskt intressant, mycket ovanlig och bidrar till förståelsen av 
miljön. 
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trädgårdsmästarebostaden från 1800-talets början och gården Valhalls slottsliknande hu-
vudbyggnad från 1800-talets sista år med ett elegant garage från 1920-talet. Flygflottil-
jens funktionella byggnader från 1940-talet, uppförda enligt mönsterritningar och sam-
manhållna i ett färgsättningsschema. Modern byggnation från 1980- och 1990-talen upp-
förda inför en storsatsning på det moderna militärflyget. Värdet ligger i att varje periods 
spår är avläsbara, de kanske behöver lite förklaring, men de finns. 
 
För att området skall fortsätta att utvecklas positivt är det viktigt att slå vakt om dessa 
värden genom att finna en balans mellan nybyggnation och den existerande miljön. Detta 
innebär inte att man skall göra området till ett museum. Dagens och morgondagens byg-
gande och landskapssyn måste få lämna avtryck även här, men det är viktigt att göra 
ändringar med eftertanke och att förstå att skala och placering är mycket viktiga vid pla-
nering av ny byggnation. 
 
Dalby den 28 januari 2008 
 
 
Lasse Wallin 
 
 
 
Källor 
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Fig. 9. Ett parti av Carl Georg Stjärnsvärds väg genom parken. Officersmässen skymtar till vänster. Bilden 
är tagen utanför det gamla skolhuset, B10, i riktning mot sydsydväst. 
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Kanslihuset  
B1 
 
Kanslihuset ligger monumentalt på flot-
tiljområdets högsta del. Det monumen-
tala läget skyms något av den kraftiga 
och täta vegetationen. Byggnadens soli-
tära läge är ett viktigt drag som bör be-
hållas. Kompletteringsbyggande nära 
kanslihuset bör alltså undvikas. 
 
Byggnaden är uppförd i två våningar 
med en utskjutande fronton mot söder 
och är klädd med rött fasadtegel som 
nästan ger intryck av handslaget tegel. 
På byggnadens östra gavel är ett flyg-
ledartorn i betong tillfogat 1967. Den 
ursprungliga byggnaden är mittsymmet-
risk kring entrén. 
 
Kanslihuset har högt kulturhistoriskt 
värde, klass 2. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggnadens exteriör bör inte förändras. 
 
Tak 
Takbeklädnaden av rött lertegel behålles. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet skall vara rött fasadtegel och inte putsas, slammas eller målas.  
 
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna. Det är önskvärt att den befintliga 
firmaskylten flyttas från fasaden. 
 
Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönster skall vara tvåluftsfönster med mittstolpe. Inga nya fönsteröppningar skall tas upp. 
Fönstersnickerierna skall vara vitmålade.   
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är inte 
ursprungliga. 
 



15 

Fyrkappen 
B2 
 
Fyrkappen ligger strax sydöst om kans-
lihuset och är den äldsta bevarade 
byggnaden inom området. Den är upp-
förd under 1800-talets första årtionden 
som trädgårdsmästarebostad. Byggna-
den skall säkerligen kopplas till den 
trädgårdsanläggning som anlades kring 
sekelskiftet 1800. 
 
Byggnadens solitära läge är ett viktigt 
drag som bör behållas. Kompletterings-
byggande nära Fyrkappen bör alltså 
undvikas. 
 
Fyrkappen är en enplansbyggnad med 
kvadratisk grundplan och stråtäckt py-
ramidtak. Fasaden är reverterad. Bygg-
nadstilen var relativt vanlig under 1800-
talets början och användes för tjänstebostäder och liknande i högreståndsmiljöer. Byggna-
den är idag målad enligt färgschemat, men har ursprungligen troligen varit vitkalkad. Det 
är önskvärt att återställa färgnyansen. 
 
Fyrkappen har högt kulturhistoriskt värde, klass 2. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggnadens exteriör bör inte förändras annat än vad gäller färg. 
 
Tak 
Stråtaket behålles. 
 
Fasader 
Fasaden är reverterad och den ursprungliga färgen, troligen vitt, bör återställas.  
 
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna. Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönster skall vara tvåluftsfönster med mittstolpe och sex rutor. Inga nya fönsteröppningar 
skall tas upp. Fönstersnickerierna har kanske varit röda eller gröna. 
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är inte 
ursprungliga. 
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Tvättbyggnad 
B5 
 
Byggnaden ligger ”på plattan” norr om 
hangarerna B82 och B83. Byggnaden är 
en betongkonstruktion för tvätt av flyg-
planet JAS-Gripen, och ingick i den 
satsning på flygplanstypen som gjordes 
strax innan flottiljen lades ner. 
 
Byggnaden har kulturhistoriskt värde 
som betydelsebärare för miljön, klass 3. 
Byggnadens betydelse ligger i det höga 
teknikhistoriska värdet och dess ovan-
lighet. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätter anpassas i huvudsak till den befintliga byggnaden vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
 
Tak 
Takvinkel och takmaterial behålles.  
 
Fasader 
Fasadmaterialen behålles liksom den vita färgen. Skyltar eller solskydd bör inte placeras 
på fasaderna. Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Sparsamt med nya fönsteröppningar kan tas upp.  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil.  
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Vakten  
B7 
 
Vakten ligger, naturligtvis, vid huvud-
infarten till området, vid vägen som le-
der upp till Kanslihuset. 
 
Vakten är en enplans tegelbyggnad med 
sadeltak, sammanbyggd med ett vitt be-
tongtorn i två våningar. I tornets botten-
våning inrymdes lokal för inpasserings-
kontroll och liknande och i tegelbygg-
naden fanns expedition för dagoffice-
ren, arrestlokal och logement för vakt-
personalen. Vakten ger ett slutet, nästan 
fästningsliknande intryck utåt, men ett 
mera öppet intryck in mot området. En 
liten men viktig del av vakten är den 
vaktkur som finns på infartsvägens 
västsida, mittför infartskontrollen 
 
Vaktbyggnaden har kulturhistoriskt värde som betydelsebärare för miljön, klass 3. 
 
 



20 

Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätterna anpassas i huvudsak till den befintliga byggnaden vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel. Byggnadens relativa slutenhet utåt från området är ett viktigt drag. 
 
Vaktkuren bevaras och underhålles. Skärmtaket vid inpasseringskontrollen är sent 
tillfogad. 
 
Tak 
Det är önskvärt att behålla takpannorna av rött lertegel. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet på tegelbyggnaden skall vara rött fasadtegel och inte putsas, slammas el-
ler målas. Tornet behålls vitt. 
 
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna.  
 
Fönster 
Fönster skall vara tvåluftsfönster med mittstolpe utom i de små logementsfönstren på sö-
dersidan. Inga nya fönsteröppningar skall tas upp. En justering av fönstersättningen på 
norrsidan är tänkbar. Fönstersnickerierna skall vara vitmålade. Fönstren i torndelen är 
sent insatta. 
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är inte 
ursprungliga. 

Vakten är en relativt sluten byggnad från entrésidan. De små fönstren i tegeldelen sitter i logementet.  Vakt-
kuren av betong syns till vänster om vägen, delvis skymd av trädet. Foto från sydväst, Kerstin Torseke 
Hulthén. 
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Kasern  
B8 
 
Vid infarten till området, nära vakten lig-
ger kasern, B8, ursprungligen avsedd för 
inkallad personal. 
 
Kasernerna är tvåplansbyggnader med 
hög markerad källarvåning eller marke-
rad sockel och har flackt sadeltak. Fasad-
materialet är ett fasadtegel med grov yta 
som närmast ger intryck av handslaget 
tegel. Kasernen vid vakten är kopplad till 
en garagebyggnad som ligger förskjuten 
till den dominerande byggnadskroppen. 
 
Kasernen har kulturhistoriskt värde som 
betydelsebärare för miljön, klass 3. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätterna anpassas i huvudsak till den befintliga kasernen vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
 
Tak 
Takpannorna av rött lertegel behålles.  
Enstaka takkupor kan anordnas och placeringen anpassas till befintliga fönster. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet skall vara rött fasadtegel och inte putsas, slammas eller målas.  
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna. Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönster skall vara tvåluftsfönster med mittstolpe.  
Inga nya fönsteröppningar skall tas upp, men de tidigare igensatta två fönstren återställs 
lämpligen.  
Fönstersnickerierna skall vara vitmålade.  
Garagedelen av B8 har små fönster mot söder, dessa kan förstoras utan att karaktären går 
förlorad  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är inte ur-
sprungliga. 
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Skolhuset 
B10 
 
Flottiljens första skolhus ligger centralt 
i området, utmed vägen från vakten till 
Kanslihuset, och omedelbart väster om 
manskapskasernerna. 
 
Skolhuset är en tvåplansbyggnad på 
hög markerad källarvåning och har 
flackt sadeltak. Fasadmaterialet är sam-
ma fasadtegel som i kasernerna och de 
flesta andra tegelbyggnaderna i områ-
det. Under 1980-talet byggdes skolhu-
set till med en fönsterlös simulatorhall 
av betongelement. Tillbyggnaden måla-
des i ockra enligt flottiljens färgschema, 
denna färgsättning bör behållas. 
 
Skolan har kulturhistoriskt värde som 
betydelsebärare för miljön, klass 3. 
Tillbyggnaden har förts till klass 4.  
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätter anpassas i huvudsak till den befintliga byggnaden vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
Skolhuset kan kopplas samman med ytterligare byggnad norr eller nordöst om si-
mulatorbyggnaden. Det är viktigt att gamla respektive nya byggnadsdelar kan urskiljas. 
Efter kompletteringsbyggande skall den ursprungliga bebyggelsens mönster och funktio-
ner fortfarande kunna förstås. 
 
Tak 
Det är önskvärt att byta takpannorna till rött lertegel. 
Enstaka takkupor kan anordnas och placeringen anpassas till befintliga fönster. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet skall vara rött fasadtegel och inte putsas, slammas eller målas.  
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna. Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönster skall vara tvåluftsfönster med vädringsrutor eller liknande de befintliga fönsterna. 
Inga nya fönsteröppningar skall tas upp. Om möjligt återställs de igensatta fönsterlufterna 
på byggnadens östra gavel. Fönstersnickerierna skall vara vitmålade och profilerade. 
Fönstertyp och utformning är mycket viktiga karaktärsdrag för denna byggnad.  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil.  
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Instruktionshall 
B11 
 
Instruktionshallen ligger i områdets väst-
ra del, norr om flygverkstaden. 
 
Byggnaden är uppförd av trä i ett och ett 
halvt plan. Taket är rött lertegel. Fasaden 
är stående locklistpanel i ”falurött”. 
Fönstren är treluftsfönster med vita 
snickerier. Även vindskivor och sockel 
är vita. Byggnaden är renoverad och har 
bland annat nya fönster. Det är osäkert 
om byggnaden har varit målad enligt 
färgschemat. 
 
Byggnaden har kulturhistoriskt värde 
som betydelsebärare för miljön, klass 3. 
Renoveringen har varit måttfull och be-
varat byggnadens karaktär. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätter anpassas i huvudsak till den befintliga byggnaden vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
 
Tak 
Rött taktegel behålls även i fortsättningen.  
Enstaka takkupor kan anordnas och placeringen anpassas till befintliga fönster. 
 
Fasader 
Fasadmaterialen behålles. Det är tveksamt om man skall eftersträva en anpassning till 
färgschemat. 
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna.  
Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönstersättningen behålles.  
Inga nya fönsteröppningar skall tas upp.  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är inte ur-
sprungliga. 
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Sjukstuga  
B16 
 
Sjukstugan ligger i en relativt lugn del 
av området, söder om de fyra man-
skapskasernerna och norr om personal-
bostäderna. I söder och väster finns 
parkliknande lövskog. 
 
Sjukstugan består av två sammanfogade 
byggnadskroppar, en enplans- och en 
tvåplansbyggnad med källare. Båda 
byggnadskropparna har flackt sadeltak. 
Fasadmaterialet är ett fasadtegel med 
grov yta som närmast ger intryck av 
handslaget tegel. De större fönstren har 
vita prydnadsfönsterluckor. 
 
Sjukstugan har kulturhistoriskt värde 
som betydelsebärare för miljön, klass 3. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätter anpassas i huvudsak till den befintliga byggnaden vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
 
Tak 
Det är önskvärt att byta takpannorna till rött lertegel. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet skall vara rött fasadtegel och inte putsas, slammas eller målas.  
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna. Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
De större fönstren är treluftsfönster med T-stolpe. Småfönster är enlufts. Inga nya fönster-
öppningar skall tas upp. Fönstersnickerierna skall vara vitmålade. Fönsterluckorna är ur-
sprungliga. 
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är inte 
ursprungliga. Skärmtaket över huvudingången är tillfogad senare. 
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Kasernerna  
B21, B22, B23, B24 och B54 
 
De fyra manskapskasernerna ligger 
samlade i områdets östra del strax söder 
om branten ner mot plattan. De är paral-
lellt orienterade men något förskjutna i 
längsled. En femte kasern, ursprungli-
gen för underbefäl, ligger vinkelrätt mot 
dessa fyra i gruppens nordvästhörn. 
 
Kasernerna är tvåplansbyggnader med 
hög markerad källarvåning eller marke-
rad sockel och har flackt sadeltak. Fa-
sadmaterialet är ett fasadtegel med grov 
yta som närmast ger intryck av handsla-
get tegel. Tre av manskapskasernerna 
har två byggnadskroppar något förskjut-
na till varandra och med våningsplanen 
skiljda åt av halvtrappor.  
 
Kasernerna har kulturhistoriskt värde  
som betydelsebärare för miljön, klass 3. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätterna anpassas i huvudsak till de befintliga kasernerna vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
Kasernerna kan byggas samman med en förbindelsebyggnad. Det är viktigt att gamla 
respektive nya byggnadsdelar kan urskiljas. Efter kompletteringsbyggande skall den ur-
sprungliga bebyggelsens mönster och funktioner fortfarande kunna förstås.  
Skyddsområdet för fornlämning 20 måste beaktas vid ett eventuellt kompletteringsbyg-
gande 
 
Tak 
Det är önskvärt att byta takpannorna till rött lertegel. 
Enstaka takkupor kan anordnas och placeringen anpassas till befintliga fönster. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet skall vara rött fasadtegel och inte putsas, slammas eller målas.  
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna. Befintliga markiser på byggnad 54 
avlägsnas. 
Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönster skall vara tvåluftsfönster med mittstolpe. Inga nya fönsteröppningar skall tas upp. 
Fönstersnickerierna skall vara vitmålade.  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. De befintliga dörrarna är inte 
ursprungliga. 
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Officersmässen  
B61 
 
I parken strax nordöst om infarten och 
vakten ligger den gamla officersmäs-
sen, B61. Byggnaden är ursprungligen 
uppförd som corps de logi på egendo-
men Valhall av den dåvarande ägaren 
Max Langenheim år 1896. Byggnaden, 
ritad av helsingborgsarkitekten Ola An-
dersson är uppförd i så kallad Christian 
IV-stil. Byggnaden utvidgades med en 
envånings matsal år 1945. Tillbyggna-
den är väl anpassad till byggnadens ur-
sprungliga stil 
 
Officersmässen är en tvåvånings tegel-
byggnad med källare. Den har valmat 
tak,  och takkupor med rundade, ornera-
de gavelrösten. 
 
Officersmässen har stort kulturhisto-
riskt värde, klass 2. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggnadens exteriör bör inte förändras, fönstret på hörnkarnapen undantaget.  
 
Tak 
Takbeklädnaden av rött lertegel skall behållas. Inga takkupor skall anordnas. Eventuella 
nya tekniska installationer skall döljas så långt som möjligt. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet skall inte förändras.  
Skyltar eller solskydd får inte placeras på fasaderna. Balkonger får inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönster skall behållas, det är önskvärt att fönstret med hel ruta i hörnkarnapen mot väster 
återställs till ursprunglig utformning. Inga nya fönsteröppningar får tas upp. Fönster-
snickerierna skall vara vitmålade och fönsteromfattningarna vitputsade.  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. 
 

Tillbyggnaden till höger är utförd  1945 och ansluter väl till byggnadens stil. 
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Underofficersmässen 
B62 
 
Underofficersmässen ligger omedelbart 
öster om bostaden för ogifta underoffi-
cerare, ursprungligen på något avstånd 
från områdets övriga funktioner vid 
resterna av den gamla fruktträdgården.  
 
Byggnaderna är enplans träbyggnader 
med sadeltak och källare. Den har 
släktskap med flera av de övriga trä-
byggnaderna som personalbostäderna 
B221, 222 och 231, byggnaden för 
ogifta officerare, B226 och byggnaden 
för ogifta underofficerare, B229, men 
är bredare och liknar därmed även 
manskapsmässen, B63. Det obetydliga 
takutsprånget på gavlarna och takvin-
keln är gemensam med några av tegel-
byggnaderna 
 
Byggnaderna har kulturhistoriskt värde som betydelsebärare för miljön, klass 3. Främst i 
egenskap av sin tillhörighet till underofficerssfären. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätt anpassas i huvudsak till den befintliga byggnaden vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
 
Tak 
Takpannorna av rött lertegel behålls. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet skall vara stående locklistpanel målad i ockra enligt områdets färgsche-
ma. Nu skiftar kulören mellan de olika ytterväggarna. 
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna. Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönster skall vara tvåluftsfönster med mittstolpe. Fönstersnickerierna skall vara vitmåla-
de.  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är troligen 
ursprungliga och återfinns även på bostäderna för ogifta officerare respektive underoffice-
rare.  
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Manskapsmäss  
B63 
 
Utmed huvudgatan från vakten mot före 
detta kanslihuset ligger manskapsmässen 
sydväst om matsalen. 
 
Manskapsmässen är en enplansbyggnad 
bestående av tre byggnadskroppar i H-
form med höga  sadeltak. Fasadmateria-
let är stående lockpanel, målad i ockra 
enligt färgschema.  
 
Mässen har kulturhistoriskt värde som 
betydelsebärare för miljön, klass 3. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätter anpassas i huvudsak till den befintliga byggnaden vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
 
Tak 
Enstaka takkupor kan anordnas och placeringen anpassas till befintliga fönster.  
Taket bör även i fortsättningen vara täckt med rött tegel. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet bör behållas och färgen enligt flottiljens färgschema behållas. 
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna.  
 
Fönster 
Fönster skall vara tvåluftsfönster med mittstolpe.  
Det är inte lämpligt att ta upp nya fönster.  
Fönstersnickerierna skall vara vitmålade.  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är inte ur-
sprungliga. 
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Matsalen 
B65 
 
Matsalen ligger utmed huvudvägen från 
vakten mot det före detta kanslihuset. 
 
Matsalen med sammanhängande kök 
och förrådsutrymmen var mycket ka-
raktäristiska byggnader för de rege-
mentsområden som etablerades om-
kring andra världskriget. De var sam-
mansatta av flera byggnadskroppar, 
ofta med olika fasadmaterial. Vanligen 
var de tvåvåningsbyggnader eller suter-
rängbyggnader med hög murad första-
våning avsedd för förråd eller mäs-sar, 
ibland markententeri. Själva matsalen 
låg vanligen på andravåningen och 
hade stora fönsterytor.  
 
Matsalsbyggnaden i Valhall Park består 
av tre huskroppar anordnade i en T-formad plan. Byggnadskroppen med matsalen ligger 
utmed vägen mellan vakten och kanslihuset och de två andra byggnadskropparna, köket 
och ett förråd, ligger vinkelrätt mot denna huskropp. Alla tre byggnadskropparna har 
flacka sadeltak täckta med tegel. Förstavåningen, som tack vare utfyllnader på norrsidan 
har suterrängkaraktär, är murad och gråfärgad. Matsalsdelens andravåning och 
förrådsbyggnaden har stående lockpanel som är ockrafärgad enligt färgschemat. Köket är 
klätt med rött fasadtegel. Fönstren i första våningen var ursprungligen tvåluftsfönster, 
men efter en nyligen utförd ombyggnad har de nu större fönsteröppningar som påminner 
om andravåningens stora ljusöppningar med fyra till åtta lufter. Köket har fönsterband av 
fyrluftsfönster och en lastkaj mot norr. Förrådsbyggnaden har ursprungligen haft 
tvåluftsfönster, en stor modern ljusöppning är nu insatt mot söder. Byggnaden har 
takkupor mot öster och söder. 
 
Byggnaden har kulturhistoriskt värde som betydelsebärare för miljön, klass 3. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätterna anpassas i huvudsak till den befintliga byggnaden vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
 
Tak 
Rött taktegel behålls även i fortsättningen.  
Enstaka takkupor kan anordnas och placeringen anpassas till befintliga fönster. 
 
Fasader 
Fasadmaterialen behålles.  
Färgsättningen enligt färgschemat behålles 
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna.  
Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönstersättningen behålles.  
Inga nya fönsteröppningar skall tas upp.  
Fönstersnickerierna skall vara vitmålade. Matsalsdelen har behållit mycket av sin karaktär 
trots de nya fönstren i bottenvåningen.  
En mer anpassad fönstersättning än den sent tillfogade i förrådsdelen kan eftersträvas. 
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är inte ur-
sprungliga. 
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Garage  
B66 
 
Garaget, B66 ligger strax norr om den 
gamla officersmässen, B61. Byggnaden 
är ett enkelt tvåportsgarage med gavel-
fasad i 1920-tals-klassicism. Byggnaden 
är en putsad tegelbyggnad med papp-
klätt tunnvälvt tak. 
 
Garaget har kulturhistoriskt värde som 
betydelsebärare för miljön, klass 3. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Ingen ny byggrätt.  
 
Tak 
Takbeklädnaden av tjärpapp behålles. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet skall inte förändras. Fasaden är idag målad enligt färgschemat. Detta är 
inte helt logiskt eftersom byggnaden är äldre än flottiljperioden. Det är önskvärt att ur-
sprungsfärgen återställs (vitt, grått?).  
Skyltar får inte placeras på fasaderna. 
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Portarna är säkerligen 
ursprungliga. 
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Bostad för mässpersonal  
B67 
 
Bostadshuset ligger strax nordöst om 
den gamla officersmässen, B61. Bygg-
naden är en envånings tegelbyggnad 
med högt sadeltak i traditionell lokal 
byggnadsstil. Av takvinkeln att döma 
har byggnaden ursprungligen haft strå-
tak. Från början skall den uppförts som 
bostad åt lantbruksarbetare och under 
flottiljtiden varit bostad för mässföre-
ståndaren. Under slutet av F10-
perioden gjordes den om för kontors-
ändamål. 
 
Byggnaden har kulturhistoriskt värde 
som betydelsebärare för miljön, klass 3. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätt anpassas i huvudsak till den befintliga byggnaden vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
 
Tak 
Takpannorna av rött lertegel behålles. 
Enstaka takkupor kan anordnas och placeringen anpassas till befintliga fönster. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet skall vara puts. Eftersom byggnaden är äldre än flottiljen bör den inte 
anpassas till färgschemat. 
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna. Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönstren i första våningen är moderna tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft. Gavel-
fönstren på andra våningen är tvåluftsfönster med sex rutor i varje luft. Enligt ett äldre 
foto har fönstren i första våningen varit av samma typ gavelfönstret på andra våningen. 
Inga nya fönsteröppningar skall tas upp. Fönstersnickerierna skall vara vitmålade.  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är inte 
ursprungliga. 
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Hangarer 
B82 och B83 
 
De båda hangarerna ligger i områdets 
östra del, norr om kasernerna och nere 
på ”plattan”. 
 
Byggnaderna består var och en av två 
trähangarer sammankopplade med en 
mellanliggande flygtjänstbyggnad. 
Flygtjänstbyggnaderna är tvåvånings 
putsade tegelbyggnader med träburspråk 
på andra våningen och pappklädda sa-
deltak. Putsen är ockrafärgad och bur-
språken är grönmålade. Vissa dörrar har 
bytts ut och ersatts med ståldörrar. 
 
Trähangarerna har oregelbundna, val-
made sadeltak täckta av tjärpapp. Taken 
bärs av stålfackverk. Hållfasthetspro-
blem har påvisats i fackverken. Väggar-
na ovanför skjutportarna är av grönmålad stående brädpanel. Skjutportarna är svarta med 
metallstomme och klädda med korrugerad plåt. De ursprungliga träportarna togs bort 
1975. Högt sittande fönsterband finns på baksidan. 
 
Hangarerna har byggts till på baksidan och B82 har även en tillbyggnad på östgaveln. Yt-
terligare en liknande hangar, B81, har funnits drygt 300 meter öster om B82 men är nu-
mera riven.                                                                                                                                                      
 
Byggnaderna har kulturhistoriskt värde som betydelsebärare för miljön, klass 3.  
 
 

Den östra hangaren, B82. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Det bör vara en strävan att behålla hangarerna eftersom de är viktiga betydelsebärare för 
miljön. En lösning på de tekniska problemen är önskvärd. Viktiga drag hos byggnaderna 
framgår av bilderna.  
 
Dörrar och portar 
Det är önskvärt att hangardelarnas skjutportar kan spåras även vid en eventuell 
ombyggnad. 
 

Den västra hangaren, B83. 
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Hangar 
B84 
 
Hangaren ligger i områdets norra del, 
knappt 100 meter norr om kanslihuset 
och nere på ”plattan”. 
 
Byggnaden är en ensamliggande  trä-
hangar av liknande typ som hangar-
delarna i B82 och B83. Den har oregel-
bundet, valmat sadeltak täckt av tjär-
papp. Taket bärs av stålfackverk som 
uppvisar samma hållfasthetsproblem 
som i de övriga hangarerna. Väggarna är 
av brunmålad stående locklistpanel. 
Skjutportarna är svarta med metallstom-
me och klädda med korrugerad plåt. De 
ursprungliga träportarna är ersatta. På 
gavlarna finns fönsterband av stora fyr-
delade fönster och på den norra gavelns 
första våning tvåluftsfönster. Liksom de 
andra hangarerna är skjutdörrarna och deras spårupphängningar tydliga. Byggnad B84 har 
inga sena tillbyggnader 
 
Byggnaden har kulturhistoriskt värde som betydelsebärare för miljön, klass 3.  



46 

Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Det bör vara en strävan att behålla hangaren eftersom den är en  viktig betydelsebärare för 
miljön. En lösning på de tekniska problemen är önskvärd. Viktiga drag hos byggnaderna 
framgår av bilderna.  
 
Fönster 
Fönsterbanden ger karaktär åt byggnaden och bidrager till en förståelse av byggnadens 
ursprungliga funktion. 
 
Dörrar och portar 
Det är önskvärt att hangarens skjutportar kan spåras även vid en eventuell ombyggnad. 
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Motorverkstaden 
B113 
 
Byggnaden ligger i områdets västra del, 
norr om flygverkstaden. 
 
Byggnaden är en enplans murad tegel-
byggnad. Taket var ursprungligen rött 
lertegel. Till skillnad från de andra tegel-
byggnaderna är motorverkstaden murad. 
Detta framgår av tegelvalven över föns-
ter- och dörröppningar, detaljer som är 
onödiga vid klädsel med fasadtegel och 
inte heller förekommer på de övriga 
tegelbyggnaderna i området. Byggnaden 
har låg sockel. Fönstren är tvåluftsföns-
ter med överlufter och  snickerierna är 
mörkbruna. Motorverkstaden har tre sen-
tida tillbyggnader i moderna fasadmate-
rial. 
 
Byggnaden har kulturhistoriskt värde 
som betydelsebärare för miljön, klass 3. 
Byggnaden är ett bra exempel på en 
karaktärsfull industribyggnad från 1900-
talets första del. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätter anpassas i huvudsak till befintliga byggnader vad gäller byggnadshöjd, bredd 
och takvinkel.  
 
Tak 
Det är önskvärt att återge byggnaden ett rött taktegel.  
 
Fasader 
Fasadmaterialen behålles och teglet skall inte putsas, slammas eller målas.  
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna. 
 
Fönster 
Fönstertypen behålles.  
Inga nya fönsteröppningar skall tas upp.  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är inte 
ursprungliga. 
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Administrationsbyggnad 
B201 
 
Byggnaden ligger i områdets sydvästra 
del, mellan matsalen och flygverkstaden 
 
Byggnaden är uppförd i en våning och 
består av två byggnadskroppar något 
förskjutna till varandra. Den östra delen 
är den äldsta. Administrationsbyggna-
den är klädd med rött fasadtegel och har 
rött taktegel och kort takutsprång på 
gavlarna. Byggnaden är till- och om-
byggd i omgångar och en modern plåt-
port har satts in i byggnadens östra del. 
 
Den östra halvan av byggnaden har kul-
turhistoriskt värde som betydelsebärare 
för miljön, klass 3, men är inte i sig en 
märklig byggnad. Byggnadens västra 
del har inte något särskilt kulturhisto-
riskt värde. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggnaden kan förändras och en byggrätt med två våningar kan diskuteras.  
Hänsyn tas till intilliggande byggnader, matsalen och flygverkstaden. 
 
 
 



51 

Personalbostäder  
B221, B222 och B231 
 
Personalbostäderna ligger för sig själva i 
en relativt ostörd del av området, sydöst 
om sjukstugan.  
 
Byggnaderna är enplans träbyggnader 
med sadeltak och källare. Den har stor 
släktskap med två av de övriga träbygg-
naderna, byggnaden för ogifta officerare, 
B226 och byggnaden för ogifta underof-
ficerare, B229.  
 
Byggnaderna har kulturhistoriskt värde 
som betydelsebärare för miljön, klass 3. 
Dels i egenskap av sin tillhörighet till de 
civilanställdas sfär, men också med sin 
familjeliket vad gäller proportioner och 
detaljer med de ovan nämnda byggna-
derna. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätt anpassas i huvudsak till den befintliga byggnaden vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
 
Tak 
Takpannorna av rött lertegel behålls. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet skall vara stående locklistpanel målad i ockra enligt områdets färgsche-
ma.  
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna. Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönster skall vara tvåluftsfönster med mittstolpe. Fönstersnickerierna skall vara vitmåla-
de.  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är troligen 
ursprungliga och återfinns även på bostäderna för ogifta officerare respektive underoffice-
rare.  
 

Likadana dörrar finns på personalbostä-
derna och bostäderna för ogifta officerare 
respektive underofficerare. 
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Bostad för ogifta officerare  
B226 
 
Bostaden för ogifta officerare ligger 
strax nordväst om officersmässen, på 
något avstånd från områdets övriga 
funktioner. Byggnaden är uppförd på 
platsen för, eller mycket nära, en av de 
gamla flygelbyggnaderna till gården 
Valhall. 
 
Byggnaden är en enplans träbyggnad 
med sadeltak och källare. Den har stor 
släktskap med flera av de övriga trä-
byggnaderna som personalbostäderna 
B221, B222 och B231 och byggnaden 
för ogifta underofficerare, B229.  
 
Byggnaden har kulturhistoriskt värde 
som betydelsebärare för miljön, klass 3. 
Dels i egenskap av sin tillhörighet till 
officerssfären, men också med sin lik-
het vad gäller proportioner och detaljer 
med de ovan nämnda byggnaderna. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätt anpassas i huvudsak till den befintliga byggnaden vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
 
Tak 
Takpannorna av rött lertegel behålls. 
Enstaka takkupor kan anordnas och placeringen anpassas till befintliga fönster. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet skall vara stående locklistpanel målad i ockra enligt områdets färgsche-
ma.  
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna. Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönster skall vara tvåluftsfönster med mittstolpe. Enstaka nya fönsteröppningar kan tas 
upp. Fönstersnickerierna skall vara vitmålade.  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är troligen 
ursprungliga och återfinns även på personalbostäderna och bostaden för ogifta underoffi-
cerare.  
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Bostad för ogifta underofficerare  
B229 
 
Bostaden för ogifta underofficerare lig-
ger omedelbart väster om underoffi-
cersmässen, ursprungligen på något av-
stånd från områdets övriga funktioner 
vid resterna av den gamla fruktträdgår-
den.  
 
Byggnaden är en enplans träbyggnad 
med sadeltak och källare. Den har stor 
släktskap med flera av de övriga trä-
byggnaderna som personalbostäderna 
B221, 222 och 231 och byggnaden för 
ogifta officerare, B226.  
 
Byggnaden har kulturhistoriskt värde 
som betydelsebärare för miljön, klass 3. 
Dels i egenskap av sin tillhörighet till 
underofficerssfären, men också med sin 
likhet vad gäller proportioner och detal-
jer med de ovan nämnda byggnaderna. 
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Antikvariska riktlinjer 
 
Allmänt 
Byggrätt anpassas i huvudsak till den befintliga byggnaden vad gäller byggnadshöjd, 
bredd och takvinkel.  
 
Tak 
Takpannorna av rött lertegel behålls. 
Enstaka takkupor kan anordnas och placeringen anpassas till befintliga fönster. 
 
Fasader 
Fasadmaterialet skall vara stående locklistpanel målad i ockra enligt områdets färgsche-
ma.  
Skyltar eller solskydd bör inte placeras på fasaderna. Balkonger bör inte anordnas. 
 
Fönster 
Fönster skall vara tvåluftsfönster med mittstolpe. Fönstersnickerierna skall vara vitmåla-
de.  
 
Dörrar och portar 
Vid eventuell förnyelse anpassas dessa till byggnadens stil. Befintliga dörrar är troligen 
ursprungliga och återfinns även på personalbostäderna och bostaden för ogifta officerare.  
 





Bilagor 
 
 
Tabell kulturhistorisk värdering 
 
Foton på samtliga byggnader i området 
 
 
 
 
 
Båda bilagorna kommer från vår rapport 2007:7 



Bilaga, kulturhistorisk värdering
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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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