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Wang, södra Polen
Detta är den tredje utgåvan av Bzz på jans123.se, eller ”surr” är en aperiodisk skrift som tar
upp lite av varje, oftast tekniskt, men även annat osorterat. Här har vi en vikingakyrka i södra
Polen. Vad har den där att göra? Läs själv.
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Surr på Jans123.se
Förord:
Syftet med serien ”Bzz på jans123.se” är att för en begränsad krets testa idéer och sprida mina tankar och
erfarenheter under min snart 60:åriga resa.
Vaddå begränsad? Det här kommer ju på webben?
Jo, men jag riktar mig främst till de jag känner och kan diskutera med, andra som snubblar över mina
texter kan ju också ta del av vad som skrivs, men får vara beredda på att jag kanske inte hinner med någon
dialog.
Vad har jag då för bakgrund som kan vara så kaxig?
Nja, det är nå’t tekniskt, men det är mindre viktigt. Vad som är viktigare är de ämnesområde jag kommit i
kontakt med och det handlar till stor del om elektroniks mätteknik inom så vitt skilda områden som
tillämpad mikrobiologi, analytisk kemi, akustik och mekanik med livslängdsberäkningar.
Jag har bland annat för avsikt att dokumentera en del praktikfall från min yrkeskarriär och
förhoppningsvis kan det ge input och nya idéer till andra glada amatörer, för det är vi alla i något läge:
amatör.
Inte bara teknik
Att vara amatör är inget att skämmas för. Kom ihåg:
”Den som inte har gjort några misstag har förmodligen inte gjort något annat heller.”
Nu är detta inte bara om teknik utan det kan dyka upp precis vad som helst.

Förbehåll
Standardförbehåll som gäller i alla lägen på allt jag publicerar:
Från tid till annan kommer tekniska lösningar att tas upp. Om någon försöker att praktisera vad jag
skriver så tänk på att om något går galet så gäller mitt standard förbehåll:
1. Det är ditt eget fel
2. Hur som helst, så är jag pank
Jag kan komma att ta upp teknik som löst en del av mina problem eller som kan tänkas göra det. Jag kan
inte ta ansvar för om du inte har kunskap att tolka eller tillämpa vad jag skriver så att tillämpningen blir
säker för dig. Jag kommer att försöka undvika att ge farliga råd, men du måste själva ta ansvar för vad du
gör.

Plan som den ser ut i januari 2009
Projekt
Några intressanta projekt som jag tagit del
av och bidragit med oortodoxa lösningar till
under de år jag hållit på med mätteknik:
•
Screening av surdegar.
•
Temperaturreglering vid
metanjäsning.
•
Denitrifiering av vatten med
hjälp av imobilicerade
mikroorganismer.
•
Ph-mätning och titrering i
fermentor.
•
Metallupptag i vatten.
•
Lagringsförsök av fisk i
gasatmosfär.
•
Kraftgivare för stora laster
•
Mätning av små rörelser

Mättekniskt
Annat som kommer att bubbla upp här är
sådant som är mera allmängiltigt, men
tillgängligt för få är tex
•
Töjningsgivare
•
Utmattning
•
Finita element – vad de säger en
provningsingenjör
•
Att mäta deformation i en
plattvärmeväxlare.
•
Mätplankan -ett avancerat
mätsystem för små budgetar
•
Ljud och vibrationsanalys för
kaffepengar
•
Bryggförstärkare
•
Synkpulser i terrängen vid
fordonsmätning
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Allt ovan och mycket mer därtill
kommer att publiceras efter hand i mitt
”Surr”
Teknikhistoria
Teknikhistoria är ett annat kärt ämne som
kommer att tas upp lite då och då, som det
lilla kraftverket och kranen som finns med i
den här utgåvan.
Människor
Människor jag mött kommer också att få
några rader –eller sidor.
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Wang, vikingakyrkan i Karpacz

Wang inbäddad i molm
Wang
Wang, den mystiska kyrkan från sen vikingatid. Vad har den i
Polen att göra?
Egentligen skulle en historiker berätta, men efter många besök
vågar jag mig på en tämligen fri tolkning av guidernas versioner.

Vikingatida dekoration som man tänkte sig den på
Wagners tid

Vikingen
Tänk på tidigt 1800-tal, Tyskland var splittrat på ännu fler stater
och furstendömmen än vi kan tänka oss i dag. I ett försök att
skapa en mera enad nation, så sökte man sig till det nordiska för
att forma en nationalgemenskap, en sorts nationell identitet.
Man kan säga att man sökte sina rötter. Vi nordbor stod högt i
kurs på den tiden, inte minst tack vare våra vikingar. För många
representerade vikingarna den tidens tyska ideal och mystiken
kring nordborna förstärktes på olika sätt.
Wagner
Wagner, den store kompositören skrev Nibelungenringen och
satte horn på vikingen. Allt skulle mana till stora dåd, enighet
och höga ideal, gärna nästan inom räckhåll. Det satte spår inte
bara på operan utan i kulturlivet i övrigt. Den tidens jetsetare
som försökte hänga med satsade gärna på det kraftfulla och
mystiska. Till och med i lilla Norge där en bokhandlare gick och
drömde. På den tiden fanns det fortfarande kvar en hel del gamla
träkyrkor, mycket gamla till och med. Norges befolkning hade
emellertid börjat växa till sig rejält så det byggdes nya och större
kyrkor i den mån man hade råd. De gamla stod och förföll.
Pengar till nybyggena var det ont om och pengar till underhåll
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av de gamla likaså. Vår bokhandlare var emellertid en finurlig
man. Kanske ville han komma närmare den verkliga
kultureliten, kanske var han redan en del av den.

katoliker. De senare var i majoritet och det var de som också var
de rikaste. Fattiga protestanter fanns det gott om och nästan alla
städer och byar hade minst två kyrkor, oftast tillhörde den
minsta och sämst underhållna protestanter.

Kronprins Fredrik av Preussen
Hur som helst så hade den norske bokhandlaren känningar i det
Preussiska hovet och lyckades övertyga kronprins Fredrik av
Preussen för att det kunde finnas äkta vikingabyggnader som
skulle göra sig bättre som utsmyckning på lämplig plats i det
växande Tyskland än på en bergssida i Norge. Kronprins Fredrik
nappade på kroken och skickade en arkitekt till norge. Den gode
arkitekten var en noggrann man och reste runt för att
dokumentera ett antal medeltida träkyrkor. Tur var det för tack
vare honom finns det nu en del dokumenterat material att
studera för byggnaderna är mestadels borta sedan länge.
Vang
Under tiden som den tyske arkitekten travade omkring i norr och
ritade av uråldriga träkyrkor köpte vår bokhandlare kyrkan Vang
i Valdres församling, vilket betydde pengar i kassan till den
fattiga församlingens nybygge. Kronprins Fredrik hakade på
igen och köpte i sin tur kyrkan av bokhandlaren. Hantverkare
fick sedan montera ned och noga märka upp delarna och det
sägs att det inte fanns ett enda spik i träet, något som nog kan
nästan vara riktigt. Järn och fukt har en katalytisk förmåga i trä
och det påskyndar nerbrytningen.

Wang med sin vindbrytare

Kyrkporten med ornament.
Det lär finnas en runskrift med snidarens namn dolt under
panelen ovan dörren
Berlin
Den nermonterade kyrkan fraktades till Tyskland och staplades
upp i närheten till Berlin som tydligen redan då var ett lämpligt
centrum för det tyska riket. Meningen var att kyrkan skulle
byggas upp på nytt på en ö in en lite sjö vid Potsdam och
förmodligen skulle den göra sig fint i solnedgången som en sorts
kulturfetisch. Nu bar det sig emellertid inte bättre än att
Kronprins Fredriks pappa gick och dog. Den nyblivne kejsar
Fredrik hade inte lika mycket tid över för det kulturella. Som
statsöverhuvud och överbefälhavare fanns det andra saker att
ägna sig åt. Muskler skulle visas upp, gränser justeras, furstar
och småkungar skulle hanteras på lämpligt sätt, så timret blev
liggande och det blev det i fyra år.
Schlesien
Schlesien ingick på den tiden i den Tyska sfären av småstater
(du får kika på en gammal karta) och det ansågs vara ett fattigt
land. Befolkningen var blandad med både protestanter och

Krummhübel
Det fanns också helt husvilla församlingar och en mindre sådan
fanns i Krumhübel, en liten bergsstad på kanten till Sudeterna,
bergen som markerade gränsen mellan Schlesien och Böhmen.
Just denna församling var det en stackars fattig grevinna (Jo, det
finns gott om fattig adel i Europa. Att ärva titel är inte detsamma
som att ärva pengar.) Att vara fattig är i och för sig ingen skam,
men har man inget så kan man som regel inte göra mycket och
hon ville så gärna att församlingen skulle få ett "hem". En
markgreve, jag antar att det var hans mark som Krumhübel låg
på, var kanske lite "glad i tanten", eller så ville han bara hjälpa
till. Grevinnan tiggde till sig timret och kejsaren var säkert glad
över att få ett problem mindre, men han var inte intresserad av
att hjälpa till så markgreven från Krumhubel fick organisera att
timret lastades på flodbåtar och fraktades via Spree och andra
vattendrag ut till Östersjön igen.
Oder - Neisse
Så småningom fortsatte flodbåtarna sin färd söderut via floden
Oder. När Oder tog av åt vänster så fortsatte färden längs floden
Neisse och när det inte gick längre så lastades allt virket över på
nio hästföror och färden fortsatte nu i rejält motlut. Landet är
mycket flakt, från Östersjön och ända ner till Risengebirge
(dagens Sudeter) och det tar ca två veckor för flodvattnet att
färdas sträckan ner till Östersjön, något som märktes tydligt
under översvämningarna i slutet på 1990-talet. Men åter till vår
kyrka.
Hög höjd
Bergsstaden Krumhübel börjar på ca 400 meters höjd över havet
och den nuvarande huvudgatan vindlar sig upp till närmare 900
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meters höjd och det var nästan ända dit upp som de stackars
hästarna fick dra sina tunga lass. Väl framme stod man inför ett
litet problem. Bergshyllan som skulle varit en lämplig tomt att
bygga på var redan bebyggd med en liten skola och ett litet
sanatorium. Greven tog sig en funderare och karlakarl som han
var fann han snabbt en lösning.

Wang i vinterskrud
Stor smäll
På den tiden så hade grevar soldater, åtminstone om man hade
mark och hade skyldigheter mot sin furste och soldater innebär
kanoner. Kanoner matas med krut och ett par tunnor av den
varan löste tomtproblemet. Nu lär inte det varit en bra ide.
Grevinna blev utom sig över den försvunna skolan och det
raserade sanatoriet. Greven blev tvungen att lätta på
pengapungen och hyra in mer folk så att bergshyllan kunde
utvidgas, fast mera troligt var nog att han tog sig vissa feodala
rättigheter. Hur som helst, såsmåning om stod inte bara kyrkan
där, som nu fått sin stavning ändrad till Wang, utan även ett nytt
litet sanatorium och en skinande ny skola, samt ytterligare
någon byggnad.
Vindbrytare
Sant? Ingen aning, nu står i alla fall byggnaderna där och vad
som är sant är i alla fall att stentornet som byggt som ett
klocktorn bredvid kyrkan har en alldeles speciell uppgift. Inte
långt från kyrka ligger bergskedjan Sudeternas högsta topp,
Snieska, eller Sneekopa som toppen hette fram till efter andra
världskrigets slut. Med sina 1603 meter befinner den sig nästan
dubbelt så högt över havet som Wang. Det han bli rejält kallt där
uppe och inte sällan händer det att det uppstår veritabla
"luftskred" när kalluft börjar söka sig ner mot dalen bredvid.
Dessa vindar kan få upp en ansenlig fart och ge riktiga
chockvågor som hotade att riva ner gudshuset på klipphyllan.
Omkring år 1900 beslöt man att något måste göras för man var
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väl trött på att leta takspån över halva församlingen, eller så var
man kanske rädd att kyrkan helt enkelt skulle blåsa bort.
Stentornet på bilderna byggdes som en vindbrytare och det
fungerar faktiskt. Placering och utformning är så bra att
åtminstone jag inte har några problem med att förlåta tilltaget att
ge en 1100-tals träkyrka ett klocktorn i sten.
Krumhübel vs Karpacz
Som vanligt glömde jag något: Vad i hela friden har detta med
Polen att göra?
Jo, gränser i Europa har flyttats fram och tillbaka många gånger,
så även under 1900-talet. Tre stora grabbar; Stalin, Rosevelt och
Churchill, träffades (var det på Jalta?) och Josef drog ett par nya
linjer på kartan. Den polska gränsen mot Tyskland åkte till
vänster (västerut) och drogs om längs floderna Oder och Nice,
den så kallade Oder-Nice-linjen som kom att fastställas vid den
så kallade Potsdamkonferensen strax efter Tysklands
kapitulation efter WWII. Oder går nästan i rakt Nord-sydlig linje
från östersjön och när den svängar av österut så fortsätter Nice
söderut ytterligare en bra bit. Detta gjorde att Pommern
(Nordsjökusten) och Slesien (mot Tjeckiska gränsen) kom att
hamna i Polen i stället för Tyskland. De tyskar som bodde i
området tvångsförflyttades västerut och det är än i dag ett stort
trauma för många i Tyskland. De fördrivna var sällan helt
accepterade i det nya samhället, kanske delvis beroende på att
Tyskland inte var ett land utan många. Polackerna som kom att
befolka västra Polen i fd. Pommern och Slesien var också
flyktingar. När gränserna drogs om passade Stalin på att flytta
Ukraina och Belarus (Vitryssland) västerut och det fanns många
anledningar till det; mera utrymme för Ryssland, större avstånd
till västmakterna, ett mindre Tyskland och inte minst viktigt;
han visade för omvärlden att det var han som bestämde i östra
Europa.
Hur som helst, Slesien blev polskt och därmed hamnade Norges
kanske äldsta kyrka i Polen i en stad som kom att få det mera
polskklingande namnet Karpacz.
Om jag glömt något? Jo, Böhmen blev Tjeckien, men det var
efter WWI.
Master
Som en extra kuriositet brukar guiderna berätta att de fyra inre
pelarna i kyrkan härstammar från master till äkta vikingaskepp.
Sant? Nja, kanske inte, men visst ger enbart tanken lite ståpäls.

Karpacz
Karpacz, en liten turistort i sydvästra Polen. Ca 5000 invånare och 16000 hotellbäddar. Vinterturism med skidåkning förekommer i och
runt staden som har en höjdskillnad på drygt 400 meter inom stadsgränsen. Högsta höjden i södra delen ligger på närmare 900meter över
havet och det går en linbana upp till bergsryggen som med sina ca 1300 meter över havet representerar gränsbergen mellan Polen och
Tjeckien. Bergskammen som kallas Sudeterna toppas av Snieska, som med sina 1603meter över havet är bergens högsta topp. Bergen
kallas också Riesengebirge eller på polska: Karkonosse.
En specialutgåva av Bzz som just handlar om Karpacz kommer kanske ut under hösten.
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Artiklar
Artiklar om sydvästra hörnet av Polen håller på att förberedas. Området har en mycket intressant historia och kan i vissa avseenden
fortfarande vara politiskt känsligt. Jag är varken historiker eller politisk ställningstagande, men det kommer inte att hindra mig från att ge
min tolkning av vad jag ser.

Städer
De städer jag närmast avser att skriva om är Karpacz (fd. Krummhubel) med sin turisthistoria som sträcker sig mycket, mucket långt bakåt
i tiden, Kowary (fd. Schmiedeberg im Riesengebirge) med industrihistoria från medeltiden, Zlotoroya (Fd. Goldberg) med sina guldgruvor
och Jelenia Gora (fd. Hirshberg) med sina borgare och sina residens.
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Människor jag mött
I en serie artiklar kommer jag att berätta om människor jag mött. I den första berättar jag om ett märlligt möte i Dresden.

Dresden andra vändan
Jag hade länge velat besöka Dresden, men det hade liksom
aldrig riktigt blivit av, trots att jag ofta varit på resande fot
ganska nära. En dag blev det trots allt av, för under ett besök i
en liten polsk bergsstad ganska nära hörnet där Polen och
Tjeckien möts så dök frågan upp om jag ville hänga med på en
endagstripp till just Dresden. Naturligtvis! En tidig morgon bar
det av västerut i en polsk gruppresa där jag nog kände mig lite
vilse för polska är ett språk där jag visserligen kan beställa två öl
och förklara att jag är hungrig något som förvisso bättrat på min
skånska rondör, men det räcker knappast till någon intellektuell
konversation. Nu var det till Tyskland vi var på väg så jag var
inte särskilt bekymrad så där satt jag denna vackra vårdag i en
gungande buss och lyssnade på ett språk jag inte begrep i
närmare två timmar.
Väl framme i Dresden var det bara att försöka lägga de andra
resenärernas ansikte på minnet och försöka hänga med utan att
komma allt för mycket på efterkälken.
Vi gick, tittade och begrundade. Varje möte med andra
turistgrupper var välkomna för då kunde jag passa på att
tjuvlyssna en stund på guider jag begrep lite bättre.
Tre damer i vårt sällskap var liksom jag lite udda i den i övrigt
polska skaran. Två av dem gick tillsammans och talade tyska
och en tredje, som också talade tyska men som gick för sig
själva ansatte hela tiden guden med frågor, om vad blev jag inte
klok på. Till sist tröttnade guiden och föste bort den vithåriga
damen till mig, varför vet jag inte, men kanske han kände igen
mig från någon annan resa.
Den gamla damen och jag försökte kommunicera på tyska, ett
intressant språk men knappast mitt modersmål så helt flytande
gick det inte. Vad jag fick höra var en del av hennes livs
historia, en gripande del.
Som liten flicka alldeles vid krigsslutet befann hon, hennes
syster och mor sig på flykt undan ryssarna som snabbt närmade
sig. Med sig på evakueringståget hade de knappast fått med sig
mer än kläderna de bar. Trängseln och oron var stor och en
soldat i varje vagn hade förmodligen fullt upp med att hålla
ordning på det överfulla tåget. Destinationen var Leipzig, men
först skulle de övernatta i Dresden, en stad hon aldrig besökt.
Trots de korta avstånden gick resan inte särskilt fort på det
skadade och överbelastade järnvägsnätet. Strax utanför Dresden
stannade tåget. Det gick helt enkelt inte att komma in på den
överbelastade bangården.De skulle få vänta på tåget till nästa
morgon. Det var februari. Kylan trängde på och ångan från alla i
vagnarna stod tätt. Kondensen på fönsterna gjorde det

förmodligen omöjligt att se ut, men de olyckliga flyktingarna
kunde inget annat göra än vänta, vänta och hoppas. Sent på
kvällen fick den då lilla flickans mamma plötsligt panik. Hon
ville bara där ifrån. Bort till varje pris. Länge bönade och bad
hon den vaktande soldaten om att få lämna tåget och besöka sin
syster som bodde bara någon kilometer bort från där tåget stod.
Det var kanske sista chansen, nu när ryssen var på väg. De
kanske aldrig mera skulle få träffas. Soldaten var stenhård. Hans
order var enkla; ingen lämnar tåget, ingen stiger på tåget.
Mamman tjatade, bönade och bad. Till sist gav han med sig,
men med sig fick de en sträng förmaning att vara tillbaka före
gryningen. Ingen skulle vänta på dem, de skulle helt vara i
ryssarnas våld om de inte hann undan. Mamman kunde knappast
svara. Snyftande drog hon med sig sina små flickor och störtade
iväg i natten. Slutligen kom de fram till den lilla byn där systern
bodde, men det blev knappast ett glädjefyllt möte. Det var den
natten Dresden bombades. Bomber föll. Explosioner hördes
miltals. Brandbomber lyste upp över hustaken, hus och bråte
från explosionerna brann, allting brann. Hela resten av natten
bombades staden och bombandet fortsatte från hög höjd långt in
på nästa dag. Ingen vågade ge sig av in mot Dresden. Livrädda
beskådade familjespillran förödelsen på avstånd. Nästa dag igen
hade de försökt ta sig in mot staden, men brändernas våldsamhet
hade skapat uppvindar av orkanstyrka. De väntade ytterligare en
dag innan de kunde gå in mot staden som fortfarande brann
våldsamt, men det kom inte särskilt långt. På vägen passerade de
platsen där tåget stått. I den avlånga kratern efter bombmattan
låg lite förvridna metalldelar, medan resten av skrotet var
utspritt över terrängen. Loket och de många över lastade
vagnarna hade fått ta emot en full bomblast. Överlevande? Tre,
en kvinna och hennes två döttrar som inte varit just där.
I en paus i berättandet frågade jag försiktigt var hon nu bodde.
”Glasgow”
Men då kunde vi ju prata engelska! Med en suck av lättnad
växlade jag språk och vi talades vid ytterligare en stund.
Kvinnans man, barn och barnbarn skulle också varit med, men
de hade velat åka ytterligare en bit österut, till Wrocklaw. På
tyska tiden hette staden Breslau och förklarades för
fästningsstad av Hitler. Breslau var bland de sista platserna som
gav upp och det var först efter belägring och hårda strider som
staden föll, efter Berlins fall.
Efter ytterligare en stunds samtal föll den gamla kvinnan tillbaka
till tyskan i sitt tal. Det var alltför gripande för henne, den här
stunden i hennes andra besök i Dresden.
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Jan Sjöholm
Berga 415
241 91 Eslöv
SWEDEN
TELEFON:
+46 (0)70 6575297

E-POST:
jan@jans123.se

Kranen i Kowary, ett strippat, förnedrat och i förfallande industriminne som förtjänar ett
bättre öde

You can find me
on the web!

www.jans123.se

www.Jans123.se is a private web-page where I publish a wide
variety of stuff. Some is material from technical discussions,
whilst others are just texts just for fun. Whoever read and use my
texts must use their own common sense. My homepage is not
intended for minors, but some material might be.
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