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Här lever minnet av kalla    kriget kvar
■ I en bunker i Åstorp har tiden stannat 
i det kalla krigets dagar. Här samlades 
lottor för att öva rapportering av fientligt 
flyg. Luftförsvarsgruppcentralen Slän-
dan är landets enda bevarade anläggning 
i sitt slag.

Det gröna och oansenli-
ga skjulet ligger i kanten 
av Björnås. Länge var det 
ganska obebyggt här. De 
bostadshus som idag ligger 
granne med tomten fanns 
inte när centralen med kod-
namnet Sländan var som 
mest aktiv.

– Vad tänkte folk när de 
såg ett gäng uniformerade 
lottor en efter en försvin-
na in i en byggnad som såg 
ut som ett utedass? funde-
rar Mats Nordström, an-
svarig museiguide och en 

av de frivilliga som håller 
i gång Luftbevakningsmu-
seet i Skåne.

Han berättar att en del 
närboende som varit med 
på visningar av den förr 
super hemliga anläggning-
en först då förstått inne-
börden av vad som skedde 
där. ”Jag visste ju att det var 
 något, men inte vad” sa en 
besökare.

Centralen på  Björnås stod 
färdig 1954 och var i drift 
under 40 år. De lottor som 

observerade  misstänkt och 
fientligt flyg från särskilda 
torn var ett komplement 
till radarövervakningen 
fram till 1994. Tornen sor-
terade under luftförsvars-
gruppcentraler som Slän-
dan i Åstorp. Totalt fanns 
runt 60 sådana anläggning-
ar i Sverige.

– Detta är den enda be-
varade centralen i landet. 
Det är därför vi har gjort 
den till visningsanlägg-
ning. 97–98 procent är ori-
ginal, resten har vi kom-
pletterat, säger Mats Nord-
ström och visar kartbor-
det med magnetrakor där 
misstänkt fientligt flyg 
markerades.

I kompanichefens  rum 
står en tung och manuell 
skrivmaskin av märket Fa-

cit. Telefonerna har finger-
skiva och rejäla lurar. I ett 
skåp i pentryt står ett pa-
ket bitsocker från Svenska 
Sockerfabriks AB (SSA). 
Färg tonerna på möbler går 
mycket i brunt, gulbrunt 
och grått. En tur genom 
Sländan är militärhistoria, 
men också en dos nostalgi.

Besökare reagerar ofta 
när de känner igen detal-
jer, säger Mats Nordström.

– Det är som att kliva 
rätt in i 1960-talet, brukar 
många säga.

Centralen har aldrig  an-
vänts i skarpt läge. Men 
här har regelbundet hållits 
övningar. Hit kom lottor 
för att delta i övningar som 
leddes av en kompanichef. 
Man övade i att rapportera 
och sända vidare observa-

tioner av misstänkt fientligt 
flyg, välregisserade övning-
ar där var och en hade sin 
bestämda uppgift.

Det optiska luftbevak-
ningssystemet som bygg-
de på direkta och mänsk-
liga observationer skrota-
des 1994. Därmed var epo-
ken över för centraler som 
Sländan. Det gällde också 
luftbevakningstornen som 
bemannades av lottor, ofta 
kallade ”tornsvalor”.

Radarsystemet som nu 
tog över helt, var enligt 
Mats Nordström inte över-
lägset i alla avseenden.

– Radarn blev bra, men 
den kunde inte se luftland-
sättningar eller identifiera 
flygplans nationalitet.

Möjligheten att  komma 
in i Sländan på en guidad 

visningen har funnits se-
dan 2016. Den som vill se 
anläggningen går in på 
webbplatsen för Luftbe-
vakningsmuseet i Skåne, 
och gör en intresseanmä-
lan via mejl.

För närvarande sker 
knappt några visningar på 
grund av coronapandemin. 
Många frivilliga hör ålders-
mässigt till riskgruppen. In-
tresserade kan ändå sätta 
upp sig på en väntelista.

– Vi ligger lågt just nu, 
 säger Mats Nordström.
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SKÅNSK MILITÄRHISTORIA

Mats Nordström, ansvarig museiguide på ideellt drivna Luftbevakningsmuseet, visar runt i centralen. Taktikbordet till höger har rekonstruerats, men kartan till vänster är original. 
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Mats Nordström öppnar dörren till det oansenliga och gröna skjulet. De flesta som kommer 
förbi och ser skjulet har sannolikt ingen aning om vad som döljer sig under mark. 

SKÅNSK MILITÄRHISTORIA

FAKTA

Sländan i Åstorp  
– en av fyra skånska 
centraler
■ Skåne hade fyra luftförsvars-
gruppcentraler. Förutom Åstorp 
fanns de i Skepparslöv utanför 
Kristianstad, Staffanstorp och 
Tomelilla. 

■ Under centralen i Åstorp sor-
terade 20 bevakningstorn. 
■ Varje central hade sitt an-
svarsområde. Centralen på 
Björnås hette Kullabygdens 
luftbevakningskompani, men 
omfattade större delen av nord-
västra Skåne.

Mats Nordström, ansvarig museiguide på ideellt drivna Luftbevakningsmuseet, visar runt i centralen. Taktikbordet till höger har rekonstruerats, men kartan till vänster är original. 

Dörren till det lilla skjulet öppnas mot en brant trappa som 
 leder ner mot centralen som består av flera rum. 

Rum för övernattning där tiden stått still. 

MALMÖ   Agnesfridsvägen 178. 040-21 55 40  
LUND   Annedalsvägen 9. 046-211 23 24

MÅN-FRE 9.30-18 • LÖRDAG 10-15 • SÖNDAG 12-16 (Malmö)

Gångmattor

MATTOR 

Röllakan

2590:-
RAMSVIK - Modern enfärgad handvävd 
ullmatta från Indien i flera olika färger 
samt storlekar: 80x250 / 170x240 / 
200x300 / 230x330 cm. 
Prisex: 140x200 cm

298:-m  
 

ord. pris 369:-/m

Störst på entrémattor! 

TRAIN - Halkfri gummerad gångmatta med skuren 
lugg i 100% PA. En lättstädad och behaglig matta 
att sätta fötterna på. Finns att köpa på metervara i 
bredderna: 67/80/100 cm. Finns i sex olika färger.
Prisex: 80 cm bredd 

Moderna mattor

2190:-
ord. pris 2890:-

ord. pris 3395:-

MARBELLA / MIJAS / KALIA / CADIZ - 
Moderna färgstarka maskinvävda mattor
i skuren twistad lugg, 100% PP-Heatset.
Lätt att rengöra och dammsuga. Finns i 
flera olika storlekar. Prisex: 140x200 cm

Boka tidför läggning!ROT-avdrag

& HELTÄCK 

Satine

498:-m2  
 

Mjuk och härlig kvalité med fantastisk lyster. 
Perfekt för sovrum, måttanpassade mattor etc. 
Finns på lager i fem olika färger. Twistad lugg i 
100% PA. Baksida i Cosyback. Bredd 400 cm.

ord. pris 698:-/m2


