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Omslagsbilden visar fornlämning 20, ett jordfyllt gravröse
som är kringskuret av vägar. Två av de tidigare kasernerna
syns i bakgrunden. Den branta sluttningen ner mot nuvarande
flygfältet börjar till vänster om vägen. Foto från nordväst.
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Skåne

Inga under mark dolda fornlämningar påträffades. Marområdena var till stor del sönderschaktade. Graven, fornlämning 20,
visade sig vara ett jordblandat röse.

Fig. 1. Utredningsområdet
ligger norr om Ängelholm
på en ås ungefär en kilometer från Skälderviken. Området är här markerat på
Vägkartan från Lantmäteriet. Skala 1:100 000.
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Fig. 2. De tre utredningsområdenas läge markerade på Lantmäteriets Fastighetskartan. Skala
1:10 000.

Inledning
Peab Park AB planerar för en ny tillfartsväg, en provisorisk byggnad och en byggnad som
kopplar samman de före detta kasernerna på det tidigare F10-området. För att klargöra om
det fanns under mark dolda fornlämningar inom exploateringsytorna beslutade länsstyrelsen att en arkeologisk utredning skulle genomföras.
Fältarbetet utfördes den 14 december 2006 under ledning av Lasse Wallin. Arbetena bekostades av Peab Park AB.

Bakgrund
I februari 1940 beslöt riksdagen att inrätta två jaktflygförband för försvar av Göteborg
respektive Malmö. Malmöförbandet placerades provisoriskt på Bulltofta. År 1942 beslöts
att förlägga flottiljen till Ängelholm och ett ungefär 400 hektar stort område inköptes för
ändamålet. Inom området fanns bland annat gårdarna Valhall, Kelliehouse, Käglenäs,
Persgård och Toftalund. Det högt belägna gårdsområdet på Valhall blev plats för kanslihus, verkstäder, förråd, mässar och kaserner medan hangarerna och banorna placerades på
jordbruksmarken norr om höjden. Området togs över av F10 i oktober 1945. Flygflottiljen
lades ned år 2002. Idag utvecklar Peab Park AB området.
Inom parkområdet finns nio kända fornlämningar, de flesta gravhögar, men även några
stensättningar. Omkring F10-området finns också ett stort antal boplatser från förhistorisk
tid. Vi vet inget om eventuella boplatser inom det gamla flottiljområdet. Sådana boplatser
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Fig. 3. Utmed den planerade vägsträckningen grävdes fyra sökschakt men inga fornlämningar påträffades.
Marken visade sig vara kraftigt skadad av schaktningsarbeten under flottiljtiden. Gravhögen RAÄ 22 är
uppbyggd av grästorvor och skall säkerligen dateras till bronsåldern. Underlagskarta från Peab, skala 1:500.

har säkerligen funnits. Bevarandegraden för dessa boplatser är troligen högre än i åkermark, om de inte drabbats av schaktningsarbeten under byggnationer under flottiljtiden
och den tid när det funnits en gård på platsen.
Tre delområden skulle undersökas vid den arkeologiska utredningen och avsikten var
bland annat att klargöra om det fanns andra typer av fornlämningar än gravar bevarade
inom området.
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Fig. 4. Mellan två av kasernerna ligger fornlämning 20, registrerad som gravhög. Bilden visar graven från
sydväst. Vägen är kringskuren av vägar i norr och öster, dessa kan anas på fotot.

Ny tillfartsväg
Vägen går nära en av gravhögarna, RAÄ 22. I gravhögens närhet kan det, erfarenhetsmässigt, finnas både äldre och yngre gravar från förhistorisk tid. Vägen passerar även över
ytor som vi betraktar som möjliga boplatsytor. Vissa sentida markingrepp har skett på
platsen.
Provisorisk byggnad
Byggnaden skall stå på enkla plintar och vi planerade enstaka sökschakt på platsen för de
ledningsschakt som behöver grävas. Byggnaden skall stå norr om den befintliga byggnaden 135 i verkstadsområdets nordöstra del. Insatsen skulle bidraga till kunskapen om
fornlämningsmiljön, även om området inte har högsta arkeologiska prioritet.
Sammankoppling av kasernerna
En sammankoppling av byggnaderna 21-24 planeras. Ett tjugotal meter norr om byggnad
22 ligger resterna av en gravhög, RAÄ 20. Gravhögen är mycket kringskuren av vägar
och skadad i sig själv. Placeringen visar att den varit avsedd att synas från norr eftersom
den ligger nära kanten till den relativt branta sluttning som skiljer parkområdet från det
lägre belägna hangarområdet. Här bedömde vi att det var viktigt att fastställa gravhögens
bevaringsstatus och klargöra om det finns andra fornlämningar i anslutning till den på
samma sätt som vid den nya tillfartsvägen. Frågan om skyddsområde för gravhögen är
viktig!
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Fig. 5. Sökschakten i anslutning till RAÄ 20 och de före detta kasernerna. Skala 1:500.

Resultat
Vid den nya tillfartsvägen grävdes fyra sökschakt. I schakt 1 och 2 påträffades den naturliga moränen ungefär 0,3 meter under markytan, men inga fornlämningar påträffades. I de
övriga två schakten var markytan sönderschaktad i modern tid. Orörda lager påträffades
till exempel först på 1,2 meters djup i schakt 4.
Vi grävde inte några schakt på platsen för den planerade provisoriska byggnaden eftersom
detta område visade sig vara fullt av ledningsschakt som rimligtvis förstört möjligheterna
till iakttagelser.
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Fig. 6. Gravhögen med det mycket ytliga sökschaktet. Foto
från väster.

Fig. 7. Under grässvålen visade det sig att
graven var ett jordblandat röse. Snedlodbild från sydväst.

Vid kasernerna avtorvades en yta på 1,2x2 meter på västsidan av gravhögen RAÄ 20. Det
visade sig att fornlämningen är ett jordblandat röse uppbyggt av ungefär 0,2-0,3 meter
stora stenar. Anläggningen är kantskadad i nordöst och öster. Ytterligare fem schakt grävdes i området men inga ytterligare fornlämningar konstaterades. Öster om graven, på platsen för schakt 10, var marken tydligt sönderschaktad och även i de andra schakten fanns
spår av markingrepp. Dessa markingrepp har med all säkerhet företagits när kasernerna
uppfördes.
Tillsammans med Sonja Wigren från länsstyrelsen, kulturmiljö har vi gjort en första syn
för att bedöma storleken av ett skyddsområde för fornlämning 20. Skyddsområdets storlek bedöms under planprocessen i samarbete mellan planförfattaren och länsstyrelsen.

Slutsatser
Graven RAÄ 20 vid kasernerna visade sig vara ett jordblandat röse och förföll vara välbevarat. Kantskador finns i öster och nordöst men dessa är begränsade och kan åtgärdas.
Graven är klart avgränsad och det finns rimligen inga andra bevarade anläggningar från
förhistorisk tid i dess omgivningar. Spår av markingrepp fanns i alla schakten. Graven ligger bara några meter från den relativt branta sluttningen mot norr och ner mot flygfältsområdet. Därmed har den en annan exponeringsriktning än gravhögarna i omgivningarna.
Gravhögarna, som säkerligen skall dateras till äldre bronsåldern manifesterar den långsträckta åsen med utblickar mot Skälderviken medan gravröset RAÄ 22 riktar sig mot
slätten norr om åsen. Gravröset är troligen yngre än högarna.
Inom det före detta kasernområdet finns alltså nio kända fornlämningar, alla registrerade
som gravar. Om man jämför med ett större område nordväst om Ängelholm, se fig. 8,
borde här också ha funnits boplatser. Kartan på sidan 8 visar alla fornlämningar i detta
större område, oberoende av vilken kategori de räknas till. De markerade fornlämningsytorna är nästan uteslutande boplatser från förhistorisk tid och medeltid. Punktformiga
fornlämningsmarkeringar består till stor del av gravar, men här finns även exempelvis
milstenar, fyndplatser och annat. Trots att stora delar av de kustnära områdena idag är
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Fig. 8. Fornlämningarna mellan Ängelholm och Valhall Park. Tätbebyggda områden är grå
med stadskärnan till höger i bildens nederkant. Valhall Park med flygfältet är grönt. Fornlämningarna är markerade med svart kontur eller prick. Ekvidistans 10 meter. Skala 1:50 000.

bebyggda, och därför otillräckligt inventerade, är tendensen klar. Fornlämningarna är tydligt koncentrerade till det höjdstråk som ligger i nordväst-sydöst ungefär mellan Barkåkra
och Rebbelberga. Nu har två delytor inom det gamla kasernområdet undersökts och de
har varit förstörda av markarbeten under de senaste drygt femtio åren. Vid framtida nybyggnationer inom området bör ytterligare ytor utredningsgrävas innan man drar generella slutsatser om bevarandeläget för hela området.
Dalby den 26 mars 2007
Lasse Wallin
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Arkeologiska termer
Nedan följer förklaringar till de specialtermer som används i rapporten.
Alv
Den ovittrade jordart som underlagrar matjorden.
Anläggningar
I arkeologiska sammanhang är anläggningar de spår i marken som visar på markingrepp
under äldre tid. En härd syns som en färgning av sot och träkol, kanske finns det också en
stensamling som man eldat på. Man talar också, något ologiskt, om exempelvis gropar
och stolphål. Det som då åsyftas är de mörka fyllningarna i det som en gång varit gropar
och stolphål.
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Arkeologisk utredning
Om man misstänker att det finns fornlämningar på en yta som skall
bebyggas eller schaktas, så skall en arkeologisk utredning genomföras. Utredningen kan utföras i två steg. Steg 1 omfattar vanligen
inventering och steg 2 innebär provschaktsgrävning.
Boplatslägen
Områden som uppfyller boplatskriterier för olika delar av förhistorisk och historisk tid, men där fyndmaterial eller annat bevis för
bosättning inte påträffats, rubriceras boplatslägen.
Förhistorisk tid
Som förhistorisk tid räknas i Sverige tiden fram till medeltiden.
Från och med medeltiden finns det historiska källor som berättar
om händelser och levnadsförhållanden. Exempel på historiska källor är skattelängder, brev och annan skriven information från tiden.
Hög/Röse
Vanligtvis markerar högen eller röset en gravläggning. Dateringen
kan vara svår att fastställa utan arkeologisk undersökning. Högar/
rösen förekommer under sten-, brons- och järnålder.
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