Liten historik för
Kullabygdens
Luftbevakningskompani och
anläggningen S16 ”Sländan”.

1952-1953
Flygvapnets organisation för den optiska luftbevakningen m/50 har fastställts och projekteringen för
anläggandet av landets Lgc-anläggningar påbörjas. Åstorp blir vald som lämplig ort för en anläggning.
Platsvalet blir på toppen av den skogssluttning som utgör Åstorps Folkets Park, mellan Björnåsvägen
och Vramsvägen. På området som även kallades ”Janne-Hans skog” fanns en gammal dansrotunda
Skogslund, döpt efter en gammal gård på andra sidan Vramsvägen, mitt emot Björnåsvägens
uppfart, som revs varsamt när Vramsvägen blev breddad. Det mesta av gården är idag återuppbyggd på hembygdsgårdens område Perslund.

Platsen var väl vald ur kommunikationssynpunkt, det är nära till Televerkets automatstation på
Skolgatan i Åstorp, och dessutom passerar en stor rikskabel på andra sidan Björnåsvägen. Det är så
pass nära till samhället att anläggningen kunde anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Radiolänkmasten som behövde byggas direkt intill anläggningen står ganska högt i förhållande till

omgivningen. Björnås-området var vid den tiden inte fullt så utbyggt. Närmaste granne var en
sommarstuga och lite längre bort på Björnås-området fanns enstaka hus. Byggnationen av
anläggningen startade under 1953.

Medan byggnationen pågår bedrivs Lgc-tjänsten från provisoriska lokaler i Hyllinge skola, i F10 regi,
med flyttbar utbildningsutrustning, med syfte att utbilda personalen inför invigningen av den nya
anläggningen.

1954
Byggnationen pågår under stor del av 1954, och anläggningen byggs enligt principen nedgrävt
skyddsrum, med ett utförande som blir en byggstandard för denna typ av anläggning.

Den 12 november 1954 invigs anläggningen i samband med en övning i anläggningen, och en
minnestavla hängs upp. Anläggningen har fått beteckningen S16, och FAR-signalen ”Sländan”.

Den till anläggningen hörande stora långvågsmasten för sändande av luftförsvarsorientering (lufor)
byggs på andra sidan Björnåsvägen, uppe på platån mot Makadamfabrikens stenbrott. Televerkets
lokalnät i området runt Lgc förses med plintar vid platser för bevakningspersonal och för anslutning
till kompanistaben som inrättats i gästgivaregården Bäckagård strax nedanför backen.

1955-1961
Ett system med enkanalsradiolänk typ RL-02 installeras för förbindelser mellan de skånska flygfälten
och Danmark, som ett led i SVENORDA-samarbetet. Lgc Åstorp blir en relästation i detta nät, och
flera antenner tillkommer i radiolänkmasten och radiolänkutrustning i telerummet, men systemet
berör inte själva Lgc-funktionen i övrigt. 1961 ersätts systemet av andra lösningar, och utrustningen
demonteras.

1963
Makadamfabrikens brytningsområde utökas, och luformasten måste flyttas. Nytt läge blir efter de
borterst belägna husen i Björnås-området, på en stor äng. Koaxialkabeln till masten skarvas om och
förlängs dit. Längden blir drygt 700m.

1966

Sista lokala passagerartåget går på järnvägslinjen Teckomatorp-Åstorp, och Flygvapnet övertar
därefter Norra Vram stationshus (första station söder om Åstorp) och bygger om huset till
mobiliseringsförråd åt Kullabygdens Luftbevakningskompani. Fönster sätts igen och dörrar förstärks
eller sätts igen. Här förvaras därefter kompaniets Ls-lådor och all gemensam utrustning i övrigt för
luftbevakningsstationerna.

1967
Björnås-området utvidgas ytterligare och luformasten måste återigen flyttas. Denna gång väljs en
plats mellan två åkrar i Kärreberga, längre bort på Söderåsen. Sändaren flyttades från Lgc telerum till
en teknikbod i en skogsdunge nära masten, eftersom avståndet blev för stort för direktmatning.
Styrningen skedde därefter via Televerkets nät. En teknikbod med reservelverk anordnas också.

1974
Åstorps Lgc blir, liksom landets övriga kustnära kompanier, utrustad med system OPUS. Taktikbordet
byggs om och kompletterande teknik installeras, strömförsörjningsanläggningen byts ut till en större,
eftersom strömförbrukningen ökar.

1976
Anläggningen förses med nödutgång, i enlighet med nya bestämmelser.

1977
Reservelverket byts ut till en automatstartande modell. Elcentralen byggs om för detta.

1978-1979
Den gamla koleldade värmepannan, som redan tidigare försetts med elpatron och den tillhörande
varmvattenberedaren byts ut till en trefas-elpanna med inbyggd varmvattenberedare. Viss
ombyggnad av pannrummet och det inre elnätet samt styrningsautomatiken utförs som följd av
detta. Anläggningen förses med en larmövervakningsanläggning för både Lgc-tekniken och värmesystem m.m. kopplat via försvarets gemensamma fjärrövervakningssystem.

1987
Luforsändningarna på långvågsbandet upphör, radioanläggningen i Kärreberga demonteras och ny
kompletterande utrustning i Lgc telerum medför att sändningen istället går ut över FM/P2-sändaren
vid Olympia i Helsingborg. Handhavandet vid sändning för personalen i anläggningen förändras dock
inte av detta.
3 dec rapporterar en hemvärnsman att en person i en polskregistrerad Fiat127 visat alltför stort
intresse för Lgc omgivningar, han polisanmäler via F10, men det resulterar inte i något.

1988
I samband med sommarskolan i Halmstad/Ängelholm gjordes inspektion i Lgc Åstorp av bl.a.
dåvarande Flygvapenchefen Generallöjtnant Lars-Erik Englund. På bilden står till vänster Flygstabens
frivilligchef Björn Moberg och till höger Rolf Jormelius från F10 strilbat. Även rikslottachefen
Marianne af Malmborg var med vid besöket.

1989
I september 1989 avhölls försvarsmaktsövningen
Sydfront-89 i Småland, Blekinge och östra Skåne. Det
var den största övningen i modern tid, och eftersom
gränserna för det område som var avsett är svårt att
begränsa för snabba flygplan, blev den optiska
luftbevakningen djupt engagerad i hela Skåne.

Rikslottachefen Marianne af Malmborg (t.h.) åkte
runt och besökte personalen på flera platser, här
eskorterad av C Stril Övlt Ingemar Olsson och C Olbev
Mj Ingemar Thorsell.

1990
Miltex-terminal installeras i anläggningen, på kompanichefens expedition. Detta blev
organisationens allra sista materieltillskott.

1994
Hela organisationen för den optiska luftbevakningen upphör i enlighet med försvarsbeslutet 1992.
Anläggningen används under en tid som provanläggning för utrustning som skall användas i det nya
systemet LOMOS, även hemvärnet använder anläggningen att öva i, men den får ingen officiell
funktion.

1997
Anläggningen är tänkt att rivas, men detta förhindras av att tre totalförsvarsmyndigheter har
teleförbindelser som passerar med förstärkare i anläggningen i bl.a. riktning mot Örkelljunga. Detta
gör att anläggningen bevaras i väntan på den vidare utbyggnaden av Televerkets optofibernät. Viss
Lgc-specifik utrustning demonteras i anläggningen, men anläggningen i övrigt bibehålles helt intakt.
Mobförrådet i Norra Vram stationshus avvecklas och huset säljs. Nya ägaren påbörjar en varsam
renovering som blir prisbelönt, och sedermera bedrivs försäljning av olika former av värmekaminer i
huset. 2018 är huset åter till salu.

1998-2009
Anläggningen används som förråd för slopad utrustning från ett av landets totalförsvarsradionät, i
väntan på besked om denna kan skrotas. Det enda som sker synligt under dessa år är att träskydden
över ventilationskassunerna rivs eftersom de håller på att ruttna, och själva kassunerna målas gröna.
Ingångsboden målas också grön. Allt var tidigare målat i en ljusbeige kulör, samma som grannhuset.
Eftersom grannhuset vid detta laget blivit ommålat, fanns ingen anledning att behålla den färgen.
Telia hyr in sig med sändare för det nya 3G-nätet i radiolänkmasten. Masten höjs från 24 till 32m
höjd, och en teknikbod placeras intill masten.

Den gamla dansrotundan Skogslund, som på senare år endast använts som bingohall och
auktionshall revs 2003 efter att förfallet gått för långt. Kommunen hade tidigare sålt marken billigt
till ägaren av hästanläggningen på andra sidan Vramsvägen. Huset var tänkt som klubbhus och han
presenterade att det skulle anläggas en fältrittsbana inom området, men ångrar sig och söker
tillstånd för att exploatera området till bebyggelse. Anläggningen får därför senare en helt ny gata
med radhus, Skogslundsvägen, som granne.

2010
Den materiel som förrådslagrats i anläggningen töms ut, och eftersom detta nu är den enda helt
bevarade Lgc-anläggningen i landet beslutar några eldsjälar från bl.a. F10 kamratförening att försöka
återställa anläggningen till visningsstandard. Sekretessen för Lgc-anläggningarna och Olbevorganisationen hävdes redan 2004, men svårigheten att få tag i de få demonterade utrustningarna
gör att de flesta deltagarna succesivt tröttnar.

2012
En separat muséigrupp bildas för att ta över ansvaret för anläggningen och fortsätta arbetet. Resor i
landet ger en hel del utrustning av den typ som demonterats. Eftersom anläggningen hela tiden
hållits i skick, känns arbetet hoppfullt. Mindre reparationer, som byte av en cirkulationspump, sker.
Reservelverket, som stått avstängt sedan 1997 p.g.a. bl.a. packningsproblem, blir undersökt för att
bedöma om det kan återställas.

2014
Trefas-värmepannan med inbyggd varmvattenberedare lägger av, och eftersom det inte går att få
tag i reservdelar kan den inte repareras. Ventilationssystemet med avfuktningsaggregat får vara
igång hela tiden, tills en ersättningspanna anskaffats.

2015
En mindre elpanna installeras, dock utan varmvattenberedarfunktion. Det vattenbaserade radiatorsystemet fungerar åter, även slingan genom ventilationen. Ytterligare Lgc-utrustning erhålles, t.ex.
radiolänkstativet till telerummet, vilket nu är helt komplett.

Arbetet med att ersätta trävirket i ingångsboden inleds och utförs i etapper.
Nu kunde man även se att boden varit rödmålad innan den föregående ljusbeigea kulören
introducerades. Efter målning med en en ljus grundfärg blir åter boden grön.

Taket lagas provisoriskt eftersom något orsakat ett hål tvärs igenom. Ett klättrande barn som faller
genom taket och landar långt ner i trappan vore en mardröm.

2016
Fler bostäder byggs i närheten, en radhuslänga utmed Vramsvägen, vilket gör att hela det gamla
Folkets Park-området nu bebyggts.

Den dominerande inredningsdetaljen av själva Lgc-utrustningen är taktikbordet. Ritning över bordets
senare rätta utförande med OPUS, har inte hittats, beslut fattas därför att bygga ett bord efter den
ursprungliga ritningen från 1953 istället.

Arbetet med bodens träväggar fortsätter i omgångar. Anläggningen bedöms nu äntligen vara i ett
visningsbart skick. Hemsidan för besöksanmälan skapas. Söndagen 12 juni inleds visningarna med ett
specialbesök av grannarna från det närmaste kvarteret. Besökstillfällena enligt bokningarna på
hemsidan drar igång. I pauserna mellan visningarna fortsätter underhållet av bl.a. ingångsboden.

2017
Ett nytillverkat yttre avgasrör för reservelverket monteras då det gamla rostat sönder, och både det
och hela kassunen, såväl som de andra, nymålas.

En mindre varmvattenberedare installeras. Renoveringen av reservelverket avslutas, och torsdagen
den 3 augusti kl 1650 går motorn igång. Efter injustering fungerar den oklanderligt.

Hela bostadsområdet runt anläggningen förses med optofiber, och grävarbetena håller på under en
längre tid. Det är tur att anläggningen inte behöver detta , eftersom ingen intresseförfrågan från
leverantören kommit.

Taket byts ut helt på ingångsboden.

Färdigt resultat.

2018
Ett nytt namn på visningsverksamheten introduceras, ”Luftbevakningsmuseet i Skåne”. En ny webadress och en ny mailadress skall förhoppningsvis underlätta för intresserade att hitta rätt med sin
besöksanmälan.
Eftersom anläggningen är ett tydligt exempel på frivilligpersonalens historiskt viktiga arbete inom
försvaret, i detta fall huvudsakligen Lottakåren, går vi med i ArbetSam, Arbetslivsmuseernas
Samarbetsråd. Hädanefter kommer vi att presenteras i deras Museiguide, som årligen ges ut både
som katalog och som app för mobiltelefoner.

Vi har också lanserat nya broschyrer, där vårt nya namn och adresserna framgår.

Teracoms FM/TV-mast vid Olympia i Helsingborg byts ut till en ny. Den gamla som rivs (den högra på
bilden) invigdes 1958, var 110m hög, och är alltså den från vilken Lgc Åstorps luforsändningar
sändes ut över FM/P2-nätet under åren 1987-1994. Den nya masten är något högre.
Renoveringen av nedgångsboden till Lgc fortsätter med invändig målning av tak, luckor, träväggar
och betongväggar.

Vi har övertagit en radiohydda av samma typ som användes till luformasten vid Kärreberga från F21
flygmuséum i Luleå. Kollegorna där ombesörjde att den fraktades ned till Linköping och stod på
flygvapenmuséets förrådsområde tills Pär där hade en lastbilstransport söderut. För att få hyddan till
vårt område måste en omlastning till mindre lastbil ske. Omlastningen genomfördes på Humlemölla
Kvarn och ett stort tack till personalen där och på Noréns åkeri.

Det återstod en del renoveringsarbeten att göra innan hyddan blev visningsbar.

Nu står den vid museet för att symbolisera luformastplatsen vid Kärreberga.

2019
Av naturliga skäl har mobiltelefontäckningen varit obefintlig inne i anläggningen. Ett wi-fi-system
installerades för att medge att våra besökare bl.a. skall kunna betala entrén via swish, samt att vi på
sikt skall kunna installera olika presentationssystem.
Vi installerade en Ra 800 i anläggningen för att kunna åskådliggöra ett reservförfarande som övades
på 1980-talet, nämligen att stridsleda flyget via radio , om radarsystemen är indisponibla. En radarjaktledare sätter sig då på estraden i Lgc och sköter radion.

Den pensionerade radarjaktledaren Rolf Jonsson har efter ett besök hos oss, skrivit en artikel om
detta i F10 Kamratförenings tidning ”Bulle(r)tinen”. Artikeln kan ni läsa under ”Reportage”.
Kollegorna på Ljungbyheds Militärhistoriska Museum har gett oss verktygsskåpssektioner för att
komplettera vårt telerum. Stort tack för detta !

2020
Vid årets början, 3 jan, genomförde vi en fotosession i anläggningen för att försöka återskapa bilder
från verksamheten, när det begav sig.

Vi har lite kabelomskarvningar att utföra för att driftsätta utrustningen, och vissa kompletteringar att
göra, och med lite fler ”fotomodeller” på plats, hoppas vi snart kunna utbrista:

Välkommen till ett levande museum !
Den tidigare Strilradioantennen, som demonterades då länkmasten höjdes 2004, har nu ersatts av
en dipolantenn, och denna är kopplad till vår Ra 800.

Mjau ! Men, vad GÖÖR han där uppe ???

Reservelverket har fungerat bra, men det har i alla fall genomgått en professionell renovering.
Under början av våren var det ganska glest med besöksanmälningar, men det var några gruppbesök.
Sedan slog Covid-19-pandemin till och alla besök fick ställas in, eftersom både våra guider och den
genomsnittliga besökaren tillhör riskgruppskategorin. Dessutom är anläggningen så pass liten att det
inte är praktiskt möjligt att hålla avstånd.

Det blev nästan omöjligt att genomföra något under resten av året överhuvudtaget.

2021
Under hösten 2020 kom ett reportageteam från Helsingborgs Dagblad på
besök. Fredagen den 5 februari publiceras i Helsingborgs Dagblad ett stort
inslag från museet, och även på deras, och Sydsvenskans, websida, där den
klassas som toppdelad. Lördagen den 20 februari är en version publicerad i
Sydsvenskan. Ett enormt gensvar från läsarna resulterar i en väntelista för
besök som växer under våren till över 100 personer.
Artikeln kan ni läsa under ”Reportage” !

Den 1 september ordnar Lars Hed en träff för gamla Lotta-veteraner i Lgc Åstorp. En av dessa är
förre rikslottachefen Marianne af Malmborg, som alltså får återse ”Sländan” efter 33 år.

Det blev därefter den 5 september som första allmänna besöket, via anmälan på hemsidan, kunde
ske efter pandemiuppehållet. Men vissa skyddsåtgärder i anläggningen kvarstår under hösten.

