
Lgc S16 ”Sländan” i Åstorp 



Anläggningen byggdes 1953-1954 och betjänades av 
Kullabygdens luftbevakningskompani  L101  

tills hela det optiska luftbevakningssystemet lades ner 1994. 
1997 demonterades Lgc-utrustningen selektivt, men all övrig 

utrustning bibehölls.  Återskapandet av anläggningen påbörjades 
2010 av ideella krafter, förknippat med stora svårigheter att finna 

den specifika utrustning som saknades. 
 



Anläggningen är nu landets enda, på originalplats, bevarade 
luftförsvarsgruppcentral 

och är sedan våren 2016 öppnad som visningsanläggning. 



Det känns som att stiga in i 1960-talet ! 



Det finns något för alla intressen ! 



                En pärla för alla teknikintresserade 

  



 Vi börjar med en genomgång 



Om man vill göra ett besök, anmäler man sig på hemsidan 
www.S16Lgc.com 

till någon av de angivna besöksdagarna. 

• Av naturliga skäl är anläggningen 
inte handikappanpassad. 

• Normala besöksdagar är vissa 
söndagar med start kl 1200 med 
guide.   Entré 50:-/person. 

• Besöksdagar 1-2 gånger/månad. 

• Grupper från företag, föreningar 
o.d.  kan teckna sig för besök på 
andra dagar än de på hemsidan 
angivna. 

 

• VÄLKOMNA ! 

 

http://www.s16lgc.com/


Reklam för hemsidan (länkar) finns: 

• På FHT hemsida 

• På AEF hemsida 

• På SFHF hemsida 

• På ”gbgunderground” hemsida 

• På forum ”Ls-tornet” 

• På forum ”FortForum” 

                            Artiklar har skrivits : 

• I tidningen ”Fort & Bunker” 

• På hemsidan ”Fortifikation-Väst” 

 



Framtida planer 

• Om möjligt komplettera med de enheter som saknas. 

• Hopkoppling och driftsättning av den tekniska anläggningen. 

 

• Utökat reklamutbud, broschyrer etc 

• Utbildning av fler (yngre) guider. 

• Utökat öppethållande. 

 

• SMHA  (28:e anläggningen ?) 



FMR-10 anl.  RSA402 i Saxtorp 



De 41st FMR-10-anläggningarna började byggas i början av 1960-talet och  
samtliga var i stort sett lika, med endast små individuella skillnader. 

Saxtorp invigdes 1962 och var intakt till 2005. 

513 



Anläggningen räddades från totalrivning och har utrustningsmässigt 
i huvudsak kunnat återställas. 



FMR-10 sändaren 



Personalrum, fläktrum, maskinrum och verkstad 
är samtliga helt oförändrade. 



Anläggningen är landets enda någorlunda kompletta, och är numera  
en visningsanläggning, dock ännu inte för allmänheten. 

 
 
 
 
 
 
 

De få utrustningar som saknas hoppas vi så småningom kunna hitta. 

• För besök, kontakta 
normat.f10@gmail.com 

• Parkeringsproblemen är det 
huvudsakliga skälet till att inte 
anläggningen öppnats för 
allmänna besök. 

mailto:normat.f10@gmail.com


Litteratur 



Boken säljs även direkt 

- Vid besök i Lgc Åstorp 

- På Ängelholms flygmuseum 

- Vid träffar enligt överenskommelse 

Via hemsidan 


