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Laxön1:z5 är, nägot om dess
historia och framtid
av Dag Eckerberg
K,aVtrzDagEcherbe,rgårrcsantfficrocbfr/tarbencb{påGothnls
fu[i/ttär/ittrzlt Ciuth år lanluitt ocbifrr näruaran/e aerätam
uid lå'zsrätten i .ftoc*bo/mt /ån.

Ä

Undrrezuzno/iltgråmz/cz

år /B79

lopp i lUvkarleby kommun i nordvdstra Upp-

sitterlcndi59-ångegenralrzzjornBro/oÅbralarzLerjozbryl,udc/tfihrlfu ng,/,Foral9ianoncn
o cl tt //ila clffii Å nz ifr rua ln ngeru Fo nr19Aa -

land. I-ax<in dr också i vart fall for medelålders och
dldre offi cerare och vämpliktiga vid ingenjörtruPperna synonymt med vad många uppåmarsom
kanske truppslagets vikdgaste och wåraste kärnverksamhet, n ämligen krigs broslagning i s tröm -

på sirt yVruterum i Ptp rnha pa hnetadtl,Iazibron i GambStaz iStocbbo/m ocb
mande vamen. Begreppet I-axön innebär primän
/iiser m e/ co n i n trese en z7 i n lo m m en rcä ogn os e ngrrapVo rtlhin rn azg iap ten uil Po n n ryårbaftir en sådan bock dels själva laxön med sin smaktay'bnm. Gmaa/cz åan Vå godz gru n/cr a n tas la frrlla lägermiljö med bl.a. byggnader ända från
uånt :ig ti// sin nartanjåm nå ige stabcl{Auentcn
1880-talet, dels övningsplasen Sand med sitt
C/aes Ro bm Qr"Sbog ocb rzellelat att mA n n a Ito.a bromaterielforråd 6ån 1886, och andra forånrbgn aeriade la1*nnit m bnp/;g?btrfrl in- råd, till vilken plam ruppens förflyttning regelmässigt sken "med sång eller sPrång.'. Sekundärt
gnjö'rtruqperuarbgbrTges/agnizg
men egendigen vikdgare innebärlaxön essensen
Inledning och syfte
av goda ftirutsättningar For broarbeten i strömVid planeringen av firandet av ingenjörtruppermande vatten och For skapandet av en bra fornas 150-årsjubileum 2005 finns medtaget som
bandsanda2.
en självklar del hdri ett besök på [:xön, vilken
Sveaingenjörerna (lng 1) övade oavbrutet på
n o rzrdqanemen

t,

i

^
^

plats samma år firar 125-årsjubileum som läger-

och övningsplats ftir truppslaget. Då ingenjörtrupperna sedan laxön senast beskrevs i ]lF I 989
tillförts många både unga och andra ofHcerare,
vilka ännu inte haft Formånen art fr bevista [axön i tjänsten, ser jag der som min s§ldighet att
upplysa något om truppslagets utan konkurrens
mesta raditionsbdrande plas. Den vidare berättelsen bygger dll viss del på fore ingenjörinspektören Åke Berns tröms särskilda redogörelse inFo r
högtidlighållandet av Laxöns I 0 O-årsj ubileurh
som övningsplats for ingenjörtrupp' .
Laxön är namnet på en ö i Dalälvens nedre
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Sand från 1880 t.o.m. nedläggningsåret 1997 .
Även Götaingenjörerna (Ing2) har under långa
perioder årligen övat på Sand och då varit forlagda på laxön. Förbanden samövadevanligen tidigare under en gemensam av Fortifikationen utsedd detachementbeflilhavare, men efter andra

världskrigec delade ftirbanden vanligen på sommarmånaderna juli och augusti.
För inte allt ftir lange sedan och under den dd
det var ert krav att envar officer i truppslaget skulle
kunna bygg krigsbro i strömmande varten, var
broslagningsövningar med trupp på l^axön-Sand
också ett omistligt inslag i varje officerskurs på
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E]la-rhesskolan.

men också bl.a. rack vare det foredömliga milita
museum som invigdes 1998 samt de omliga finr

insen,iörtrupperna överlämnade I985 [^axön
rill Vattenfall och ön är numera i huvudsak en
rurisranläggning, med bl.a. fiskrestaurang, småhanwerkare, vandrarhem och wå museer. Miljön
på l,axön är emellerdd all{ämt påtagligt pr:iglad
av bockarnas d{yg lOO-årigaverksamhetpå platsen, inte minsr på grund av byggnaderna i sig

foron "från fiirr" som pryder interiören av flerralet byggnader. Övningsplatsen Sand disponeras
forrårande av Försvarsmakten och förråd samt
materials fiir att bygg över dlven finns all{ämt
kvar!

Militdra byggnader m.m. irlao
Årtrl

avser nyuppForande.

eografi ska o ri enteringsp un
A Kungsådran
G

B

Mellanållet

C Storfallet

D Vågen på krafwerlsdammarn
E, Sydkap
F Nordkap

GTiristhoteller
H Carl XIII bro

( I 8 16)

\\

§.,

Byggnader å [.axön
l. Bifrostbron (1880)
2. Manskapsbarack

3. Stall,

(I

88 I )

vagnskjulllgBl, 1890)
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4. Vakthydda (1882)
\..
(
1
882)
Officersbarack
5.
6. Förrådshydda (1884)
I 883)
LYletnail/ma§ar (\röör/
7/.. Marhall/mamal
\ ..
'
8. Avuäde flor manskap (1883) .
".'
9. Officerspaviljong (m:iss) (1887) \'
10. Torkhuset (1888)
I l. Musikpaviljong (l89I)
I 2. Punschgrottan (l 896?)
1 3. Underofficersvillan (l 908)
.."t

§

J',

\t

l

tt-\\
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4. Officersvillan ( I 9 1 r)
15. Sjukhus m.m.
1 6. Norra Marmabaracken
I

..)\'

(l9to?)
17. Stora Hallen (väster
Sydkap) (1900)
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Bakgrunden
Laxön ligger i de mäkdga rrearmade Älvkarlebyfallen, mellan Kungsådran och MellanäI.r. ön
har sedan urminnes dder spelar en berydelsefull

-.^

roll ftir fisket i ållen. Den nuvarande Kungsådran va.r enligt en skil.iedom av Sten Srure d. a . frånsett en kortare period under slutet av 1700talet - den enda tillåtna fiskeplatsen ända fram
dll 1840. laxön var underdenna tid medelpunkten ftir stridigheterna om fisker i älen mellan
bönderna i lUvkarleby, Kronan och inre minsr
bönderna uppströms ållen. Sand ligger nedströms fallen, frgelvägen cirka 2 km från [.axön.
Den svenska armdn fick t 855 i prakdken ett
.ry,, truppslag, ingenjörtr,.rpp...rr1. Det skulle
bl.a. wara for de forbindelser över vamendrag som

armdn behövde under krig. Der nya rruppslaget
borlade med ert kompani i Stockholm, men växte snabbt ut till en bardjon som L867 fick nam-

^

tag dll Söderfors och togsigsedan med hästskjuts

dll bnrket. Brulskontoret forsåg dem med akuellt kartmaterial och hjälpte dem an hyra båt och
roddare. Den26 augusti rekognoserades området västerut mellan Söderfors och Gysingeforsarna. Den 27 augusrianvändes dels For komplemerande rekognoseringar och dels flor renritning av
rapporterna. De for direfter vidare utmed Dalälvens här ndstan nordliga lopp dll Mehedeby, 1,5
mil nordost om Söderfors, och de ftiljande d^gu'
na rekognoserades området mellan Söderfors och

Ävkarleby §rka. Liksom tidigare skedde rekognoseringen i huvudsak båtledes och med hjälp
av lejda roddare.

ur
ill chefen
cneren
Drllmanson
Billmanson beskriver
sln raPPom tr
DesKnver Ii sin
Fo r Forti fi kadonen de mäkdga Älvkarlebyfallen
ännu en bataljon, vilken bendmndes Sappörbataljone{ och som från I 875 förlades rill Karls- och vilken bredd, djup och srrömhasdghet dlven
borg. En av bataljonernas vikdgaste uppgiftervar har nedströms fallen. Hans omdöme är an platsen representerar "det utrnärkaste skolvarcen, man
art handha den "krigpbryggematerial"T av österrikan tänkasig". Billmanson föreslår aft wå krigskisk konstrul«ion som anskaffar. Den var avsedd
bryggeeki pagee förrädsställs på plaaen och rapatt umFrUas i strömmande varten.
porterar vidare att trakten oclså lämpar sig för
S«ikandet efter övningsplatser
andra övningar som skans- och pionjärarbeten
Vid respektive bataljons forläggningsorr var mö.i- och art det skulle vara lätt att anordna en skolligheterna dll övningar med l«rigsbroslagning i skjutningsbana.
Billmanson lämnarsin rapport i oktober 1879
strömmande vamen begrJnsade och under 1870och under vintern 1879-1880 Foretas kornplettaler sökte man sig därFor till olika mellanwenska
terande rekognoseringar i ryft. art finna en lämpvanendra{,
vilka inget befanns lämplig som
^u
permanent övningsplats. Järnvägen Uppsala- lig lägerplars. En olcind rapportör, sannolikt rygkaptenen vid Pon tonj ärbatalj onen Victor NorrGävle blev Firdig under samma årrionde, vilker
manr0, foreslar av olika skäl att lägret ftirläggs dll
innebar an Daldlvens nedre lopp blev lanillgangligt for öyningar. Chefen for Fonifikationen, ge- [axön, belägen mitt i lilvkarlebyållen och att
Fortifikationen därFor skall arrendera ön av staneralmaj oren Abraham Leij onhufvud, beo rdrade den 23 augusti 1879 kaptenen Adolf Bill- tens representant Vistanå Kungsgård. l:,rön var
manson an med biuäde av löjtnanten Claes Crill vid denna tidpunkt utarrenderad till laxfiskare
och arrendet löpte ut 1880. On var dä som nu
rekognosera dlvsräckan från Söderfors dll udoppet fror att söka finna ett "passande bryggslag- skogbevuxen och den vid denna tidpunkt 30äriga granskogen stod så tät att den nästan var
ningsstdlle" ftir Pontonjärbataljonens sommarövnet PontonjCrbataljoner,t. Å,r

-

ningar. Billmanson var sedan 1869 chefFor Pontonjärbataljonens andra kompani och var även
den som i januari 1877 rekognoserat i trakten av
Nyköping isamma syfte.
Billmanson och Grill reste den25 augusti med

l87l

beslurades om
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ogenom rränglig. On saknade fasr brofo rbindel se, bortsen från en

brisffillig spång. Vederböran-

de myndigheter handlade snabbt och redan den
20 :naj 1880 beordrades Norrman att resa rill
Alvkarleby Itir art med hjälp av bl.a. hanwerkssoldater "bereda baraljonens lägerplats på Lax-

.. ,,
on.

Po n

tonj ärba talj o n en avmarscherar från Stock-

lrolm d,en22juni 1880 och nårÄvkarleby den
29 juni. Sryrkan uppgår dll333 man, 50 vagnar
och cirka 160 hästar. Vid ankomsten till Alvkarieby är ldgerarberena inte avslutade och nran går i
bivack i skogen invid kronsågen på östra dlvstran-

den. Dagen darpå avlastas bromaterielen vid den
blivande broslagning.splatsen. Den 2 juli har lorIäggningsrruppen fardigsrailt ett köksskirrl med

murad spis och ett antal granristäckta lägerhyddor av enkelryggasqfp och batal.ionen flymar över
till ön. I anslurning härtillFJrdigställs också den
Forsta rik.ig, bron dll ön. Instruktionskompaniets
irvningar leds av kapre n Billmanson. Under sorn-

1. Öuenleppntngmel.ruäng (in-)frrya
(Fo n. Å lo /fB i//m a nso rufi n a /b u m.

Ri//

nlaren slås ert antal krigs- och Piltbroar över Da
dlven och vidare bedrivs "skansarbeten'på en plal

i närheten. En del av bataljonen återvänder till
Stockholm den27 juli och en annan delden 10
augusti. Löjtnant Gusav Bergwik, som agerat chef
ryggeekipaget, kvarstan n ar emellerti d
med en handräckningstrupp dll den I september For avslutande ldgerarbeten.
Fo
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Laxön som ldger- och öYningsplats
Med t-axö n- San d hade Pon to njdrbatalj onen löst
fiågan om en sommarövningsplats. Om derta
minner en sten utanflir den garnla officersbaracken. Daldlven erbjöd idealiska övningsforhallanden och området kring Alvkarleby var vdl lämpat
för andra övningar. Från 1880 har man därflor
Från Po n ro nj ärba talj o ne ns och dess eft erFolj ares
sida målmedvetet strävat efter an skapa em effektiw och dndamålsenligt lfuer på [axön, samddigt
som krigsbromaterialForråden på Sand byggt ut.
Detta lyckades man också med.

uilSanl

)

r kri

På

l:xön

1894. BTggzalez ar brofrrrålcr1f,in

står idag

lB86
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(fu 2004) byggnader från ldgrets flirsra år vid si- bromateriel hos de allierade. Vid byggnarion med
dan om byggnader från ftirsra och andra världsBalkbro 2 utnyttjades vanligen de ftir den runga
krigen. Lokalerna utnyttjades dock redan under krigsbron anskaffade Ponton 2 menfrän 1970den militdra tiden i många fall for andra dndamål
talet och framår byggdes även med Ponton 100
dn de ursprungliga. Utöver den ovannämnda stesom flpelement. Under 1960- och 70-talen blev
nen finns yrrerligare em anral på den norra delen återigen nya broryperakruella, den wenska IGigsav ön, som åminnelse bl.a. av olika kungliga bebro 4 i lättmetall med Ponton 3 av motsvarande
sök
material och den (qzsk)ameriLranska Ribbon BridAndringar i ingenjörftirbandens organisarion
ge (Däcksbro 200). Den senare är som bekanr
och uuustning liksom ökade lcrav på hygien och extremt snabbyggd och den ger Forbanden åter
komforr framwingade successiw modern isering- möjlighet att tävla med byggnadstiderna från Foma
- ar av lägret. Behovet, inte minst under och efter seklets forsta häIft.
andra världskriget, att kunna utnyrrja lägret dven
Ovningsperioden på [^axön innebar en tid av
vintertid och som repetirionsövningsläger, har i hårt arbete For soldater och befäI. laxön innebar
^ sin rur medfort krav på ftirbärtringar och om- emellertid också omväxling och avkoppling. Kabyggnader av lägret. Bebyggelsen i lägrer har så- sernlivet ersattes med ett Iiv som gav vidgat utledes dllkommit under en lång rid och byggnarymme år f0rhallandet bePål och soldarer. Under
derna represenrerar olika stilar. Men rrots derra övningarna och i lägret grundlades normalt ett
har på laxön skapats en lägermiljö med em srort
fint kamramkap inte endastmellan soldatema utan
skönherwärde, samtidigt som laxön blev ett C.n- ocl.rså mellan olika befälskategorier och inte minst
damålsenligt och kostnadseffektivt övningsläger
mellan beftl och soldater. Det rar dema fina kamFor ingenjömrupperna.
ratskap som inom truppslaget benämndes "LaxöDet är främst de unikr goda övningsbedngel- andan". Kamrarkapet frorstärftres också genom de
serna vid Sand som ger [^axön dess verkliga värde.
lokala tävlingarna "laxö-staferten" och genom
Den srida strömmen dr en oöveru:iftd läromds- gruppFJlttävlan, bl.a. på ryk l hela vågen från
taie. Den avslöjar obarmhärdgt misstag vid brolaxön till Ing I i Södertdlje så sent som under
^ slagningen oclrsrdller krav på snabba olh .ik.ig, 1990-ralet.
beslut. Övningsplarsen vid Sand har oclaå spelar
Från begynnelsen och intill det andra världsen viktig roll vid utprovning av ny bromareriel
kriget marscherade Sveaingeniörena dll lamön, på
a, och nya reglemenren.,tlnda fram til] 1940-alet fem dagar om inte något övningsmomentvar indominerade den österrikiska Biragomaterielen.
lagt. Det var under denna dd som marschvisorna
Den var i sin ursprungliga udormning en myck- hade sin höjdpunkt. Marschvisornavar av skilda
et snabbyggd materiel. Tider pä 45 minuter eller
slag, fosrerldndska sånger och visor, vackra eller
ddrunder For act överbroa älven var inte ovanliga.
firla, lustiga eller sendmentala. Under sluter av
Tyngre fordon i armdns ftirband framwingade
1800-talet var de mest populära "Kung Karl den
ryngre materiel och därmed leingre broslagningsunga hjdlten", "En jdgare gick sig att jaga", "Av
tider och bron ftirstärktes under andra världskrialla färger tu:indå den vackraste den blf'samt
pontonjdrens egen sång, som såsom visan lod fick
get för art kunna båra7 ton. De dldre srålpontonerna med runda stävar byttes också ut mot honom att glömma både vakt och kasern, "En
Ponton I med rak stäv. Biragon ersames på Sand tjdnsreflicka hon trälar dagen lårg". Götaingenefterhand av tung krigsbro ml36,som efter 1948 jörerna introducerade senare på [^axön den av ar1907 skrivna "Karlsersarres av den då inköpta Bailey-materialen (Balktilleristen Kirre \Tiberg
bro 2, BB 2), andra världslrigets dominerande
borgsvisan" och den ildre^rl:xövisan påstås varit
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BiA 2. Etr lornpani arlng I
AiutarhbThem a//
Laxönifrån bros/aget

ui/San/,

rorztmaren .1922.

tl{usiilårez, b;r i
grö'rmun/rnnggår
i taten ocbgör
mancleran/ct/itt
frr brobygana.

ett svar på denna.
Före och under

andra världskriget
sal<nade både vdrn-

plikdga och befil normalt egna bilar. Man blev
då kvar i Alvkarleby inte endast under veckorna
utan också över helgerna. Det var dessa Forutsärtningar som gjorde [^a.xöns dansbana till en mötesplars ftir militärerna på ön och inre minst det

kvinnliga inslaget i bygden. Der var dans på helgerna och ofta även på onsdagskvällarna. Flera
ingenjörsoldater och bePil har också möm sin livsparrner jusr här. En gång under sommaren bjöd
bockarna upp till taxö-Fest med cirkus, olika spekrakel, srånd av skilda slag och dans på dansbanan

invid uppställningsplatsen. Ingenjörkårens musikkårr', ofta frirstärkr med vdrnpliktiga, underhöll och när dansen var slut same sig musikkåren
i täten för besökarna, vilka marscherade ut från
ön rill tonerna av Svenska armins rapro, varefter
grindarna på Bifrostbron låstes.
Sommarövningarna på laxön-Sand rönre srort
intresse inom armin och redan den ftirsra sommaren var eft antal infanteriofficerare kommenderade an ftilja dessa. Dessa s.k. "nödälsbockar"
kom art Foljas av flera och en annat återkommande besök var kurserna påAIHSI2. Under en peri-

od från slutet av 1800-taler var der vidare ett
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krav ftir am bli ursedd till WK-officer art under
viss tid ha foljt uöildningen vid Sveaingenjörerna. Dessa officersaspiranter, vilka benämndes
"wartbockarna" efter sina warra kolleter, var också ect värdefullt bidrag vid anordnandet av de
årliga festerna på taxön. Härutöver ftirekom ett
glam umgänge med artilleristerna på Marma och

med traktens olika dignitdrer.
O ffi cerskårens samli ngsplats under tj äns teflri
rid var vanligen mdssen. De något friare övningarna skedde dock ofta i den s.k. "punschgrottan"'3, belägen indll älvstranden helt nära mäs-

Intill andra världskriget använde officerarna
uniform m/a (kollett m/ 1873) i tjänsten. InFor
kvällen på mässen bytte man dock ut ridbyxor
och stövlar till vita långbyxor och stövlemer'4. Om
söndagarna var det §rkparad och om vädret var
vacke_rt bar truppen vita långbyxor till vapensen.

.o.ke{.

DetachementsbeFilhavarens och andra befartningshavares åligganden sryrdes av en
lägerinstruktion men härutöver ålåg det denne
att bjuda kårens officerare på en middag. Av be-

illmansorr från 1890-talet frarngfu am Gustav Bergwik
varar in bj udningskort från överstinnan

B
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traditioner (se nedan) fonlevde och arr Sveain-

Den forsta gången Götaingenjörerna kom rill
hxön var 1885. Detachementbeftlhavare ftir de
gemensalnma övningarna var nu major Billmanson, med löjtnant Bergwik som adjutanr. Som
kompanichef For sappörerna fungerade löj mant

ön från 1912. Såvitt fiirfataren av denna artikel
kunnat utröna övade Götaingenjörerna däreft er,
ftirutom är 1930, årligen på l-axön-Sand intill
1938.fu 1930 övades i Inda]sälven vid Lit och
mellan 1938 och 1944 hade Götaingenjörerna
en övningsplars i Klardlven vid Edeback samt
under del av andra världskriget i Lagan vid Knäred. Pågrund av bl.a. krafwerksutbyggnad i Klarälven och mindre god vattenföring och fiiroreningar i l,agan återgick Götaingenjörerna änyo
till Laxön från och med 1947. Frän slutet av
1970--:zJet har dock Ing2 nyttjat platsen spar-

Sandelin med pl utoncheferna löj man rerna Berg-

samt och sporadiskr.

gren, Hagman samt underlöjtnant Crafoord.
Sappörerna hade rest med ångbåt Fran Karlsborg
dll Motala och därefter vidare med järnväg rill

Laxin-Sand, byggnaderna och kuriosa

genj örernas vurmande fti r vikingati den in te

(

upp-

kom ftirsr med draporna till Särimnerr6 i böryan
av 1950-talet och genom Bengt'§?'aldenström
m.fl.

Lorön och Götaingenjörerna

,/ilvkarleö sration.
Sappörerna, från 1893 Göta ingenjörbaraljon,

fortsame art öva på Laxön indll 1894 då man
övergick tll GAtaholmen i Gullspångälven 7, där
I

man anordnade en egen övnings- och lägerplats.
Då Göta holme till foljd av ett krafrverksbygg.
fick avsevärt ftirsämrade ftirhållanden For krigsb roslagnin g, återkom Gö taingenj ö rern a dll I-ax-

Som ddigare angetts har byggnationen på I-axön
pågått under en lång tid. Slag av byggnader och
byggnadsår flramgår av skissen. Det kan noteras
atr manskapsbaracken användes ftir förvaring av
bromareriel vintertid, innan det srora och ännu
kvarvarande forrädet uppFordes pä Sand 188618.

Den ftirsta uppgiften truppen fick vidtaga vid
framkomsten till laxön efter fem till sju dagars
marsch, var då således am bdra ut bromarerielen!

BiU3. Den t.l.
panrcbgronan ui/
a/astran/cn inaz/
miisen bar i a/b
i/er aarit en

poVabrum/ings'
V/at: efer 1Vrutens
s/ut, ai/ien /enna

bildf,in

1897
aafficrrarelfrån
ca

Sucangezjöherza
oc,iså a*ar (Fon.

Ålo/fBi//manson

fina/bum.)
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:'":!4. V[K-Aursen 1895ddo1ftcersmarezpåLaxön. f mitensyntlamrcn bJnantTFTäne/l
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s.k. Stora Hallen var trakteringslokal flor en

vdsrer på den höga sandåsen lågsjälva'Vallhall",

förra sekelskiftet uppford nöjespark, vilken i
--.':rudsak sattes under vatten vid byggandet av

en enkel men omryckt samlingsplar For officerar-

-.

.:

.::afwerksdammen l9l l-1915. Srora Hallen
örhyrdes därefter av Ing I och nyrtjades Försr
som Forläggning och från 1950-talet som krigsmaterielforåd. Området Sydkap nynjades for ålrbroslagning till näraliggande öar och älvstrand,
sarnt som bivack vid överbeläggning. Det var även

här sänghalmen brändes efter det att sommarens

övningar avslutats.
Sludigen går der här inte am Forbigå Gustav
Bergwik. Bergwik var den som begåvade olika
.:!atser på Laxön med namn ur den fornnordiska

rnrtologin, av vilka blott namnet Bifrostbron
ör'erlevt tidens lopp. Enligt Bergwik hade gudaL'orgens väktare "Heimdall", dvs. hornblåsaren,
sin boning ivakrhyddan invid Bifrostbron. Till
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na innan mdssbyggnaden tillkom 1887. Uppställningsplatsen på södra sidan manskaps- och
officersbarackerna från början av 1880-tdet kallades "Vigrids släm" och det var där "kämparna"
samlades varje morgo.r. Annt, längre söderut låg
so m mars tallet, idag ko nferens b y ggnad, sam t kö ket och mathallen och vidare smedjan, som kallades "Muspelhem,". Bergwikvarsom löjtnant med
från början och sedan under flera år den ständige
adjutanten och rygofficeren i en person, eller, som
han helst ville kallas, "Kommendanten päLax'
ön". Han gjorde de fcirsta anläggningarnapå ön
och älskade sirt Laxön över allt annat. Der var
hans sommarnöje, hans paradis. Bergwik var en
mycket originell personlighet och medelpunkten
i alla de historier som berärtades fråLn den tiden,

TIDS KRI FT I FOKTIFIKATI ON
av vilka några är värda art återberätra vid kommande guidningar. Utseende, karakrär, Ievnads-

Det stora stadiga verker, som bl.a. driver fiskevårdsanläggn i ngen i ansl u tning till krafrverke r,
öde! På Bergwik kunde tillämpas Runeberg.s ord
lade ned både pengar och kraft på arr rusra upp
om Lotta Swärd: "Någor rå.lre hon arr skrarras åt de birvis hårr slitna äldre byggnaderna sarnr rev
men mera hedras ändå."
nägra baracker från I 94\-al,ecJag vill själv minnas att delar av mässbyggnadens golv ej fick beLaxöns drift och arrveckling
trädas på grund av risken arr gä igenom. I slutet
Laxön ägs sedan lange av lGonan och Forvakades
av augusti 1989 återinvigdes l:.xön, nu som turidigare av Domdnverker och dess Foregångare och
ristanläggning. Arrendarorn, err krögarpar där
arrenderades av Fortifikationen. övningsplarsen
mannen själv tjänstgjort på Laxön, driver bl.a.
Sand ligger på mark som i huvudsak rillhör Krovandrarhem i officers- och underoffi cersvillorna
nan genom Vanenfall, sarnr eft storr anrai mindre
samt rraktering iden f.d. matsalen, nu upprustad
enskilda ägare. Viss del av övningsplarsen r,rtgör som en fiskrestaurang med bl.a. etr rum benämnt
allmänning och Ing I ägde sedan sluret av 1960- "Bockamässen". De ddigare Fasta borden från ritalet ett mindre område.
den som marhallre ingår i inredningen! KrögarFrån början Forvalrades lägerplatsen Laxön
paret har sedan ett antal ar även övertagir driften
centralt av Fortifikarionen men från l89l över- av det s.k. TLrristhoreller och dessurom helt nyliläm uppgiften på chefen flir Ponronjärbataljonen,
gen tillsammans med Svenska Tirrisrftireningen
som flö. då varAdolf Billmanson. lägrer och öväven förvärvat ön från VartenäI. Den gamla
ningsplarsen drevs och underhölls på de egna
musikpaviljongen intill officersmässen är iordanslagen och en god hjälp var möjligheren rill
ningstäJId rill andaktsplats och i planerna ingår
umag av exrratjdnsr och liknande av de värnplikatt åter barja använda mässen For dess avsedda
dga. En pensionerad underofficer, ofta bosatr på
dndamåI, när det i princip alhid stdngda fiskemuo rten, fungerade normal r som tillsyn ingsman For
seet som For närvarande ryvärr dr inrymc hfui kan
lägrer som sådanr.
avflytta rill annan plam.
Efter arr det foreslagirs i err antal r.rrredningar övningsplarsen Sand behölls 1985 av Föran ldgret skulle [iggas ned, överfordes Forvalming- warsmakren och gör så fortårande. Vid övningar
sansvaret i april lgBl till I l4lFo 49. Motive- Från lg36ochframt.o.m.nedläggningsårer 1997
ringen var att driften skulle bli billigare. Som så Forlades värnplikdga från Ing I i bivack intill älvmånga gånger tidigare blev resu.ltater der rakt suanden. Däcksbro2O0-kompanierftirladesdock
motsafta och dygnskosmaden Fordubblades inom på det närbelägna Marma-lägreCo, av urrymmeskort vid nyrtjande. På grund härav men också då skdl. Sand har även efter I 997 anvants som övde nya rakramentsreglerna innebar arr sådana rill nings- och provplats för krigsbroar vid ensraka
skillnad från ddigare även skulle gälla för beFål på rillFillen. Armins dykskola lär också regelmässigt
lägerplatserna, fördyrades nyrtjandet avsevärt använda Sand och var i varr åll ridigare då inunder början av 1980-talet. Dessa åktorer samr kvarrerade på övervåningen pä den gamla manökande körmilskosrnader och då cheferna för skapsbaracken, där ert s.k. srorlogemente finns.
krigsForbanden under I 980- raler fi ck mö i I ighet
arr sryra övningsverksamheren rill krigsr..rå'rrg- Sand, nedre DaläIven och Mellansverige
en, kom att innebära arr Laxön på baå någ., ä, som övningsområde
Forlorade mycker av sin berydelse. Efrer det.art Försvarsmaktens urbildningsinspekrör, brigadgegrundutbildningsbataljonen övat där sommaren neral Bengr Axelsson, har i bl.a. forra numret av
1985 överlämnas Laxön därfor rill Vartenfall. denna ridskrift konstarerar att bredden på kun-
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skaper hos ingenjörofficerare har minskar och art

det ftir inrernationell verlaamhet finns behov av
att vidmakthålla "gamla" kunskaper, r.ex. om
handhavande av Balkbro 2. Enligt min uppfattning borde srå klart för envar att kunskaper om
truppslagets alla frra huvudinriktningaf I, således även bro- och vägarberen, dr nödvändiga

om
ingenjörförband skall kunna användas i inrernadonell verksamher, inre minsr om EU:s s.k "Barrle
Group" blir en verkligher..
Bland de högre officerare som arberar med
krigsplanläggni n g och övningsverksamhet fi n ns
ingen srörre wekan om am de bdsta fiirutsärtningarna For tilldmpade övningar i broarbeten finns i
Mellansverige och art Laxön-Sand alltjämr kan
spela en vikdg roll härvid. Efter grundläggande
soldat- och broslagningsövningar på kasern, skjutbanor och i lugna varren, är det absolut nödvändigt arr öva i srrömmande varren. Övningsplatsen Sand har då inre bara de rärta ftirutsärtningarna vad gdller vartenfriring och Forlaggningsmöjligheter utan också, p.g.a. övningsplarsens srorlek, de bästa frorursättningarna frr momenrövningar på flera tärer. Arr der for närvarande inte
går atr trafikera just vid Sand spelar ingen roll
enär der under hela Dalälvens lopp, från Skutskär nere vid kusten och ända upp till Äppelbo i
Dalarna, finns oraliga och oftast redan Forberedda platser där man kan "bygga slalom" direkr ur
marschgruppering. Vjl i Dalarna drdersedan inte
långt till Klarälven, som även den kan användas
på motsvarande sätt. Varver kan sedan avslura.s
med byggande av övergångar över Göra C.-lv och
varför inre Nordre älv, på platser bl.a. Forberedda
för utrymning av Göreborg. Längs hela varvet
finns också rillgång till åtskilliga övnings- och
skju#ålt For andra slag av tilldmpade övningar.
För det fall tillämpade övningar med övergångsområde under bekämpning skall bedrivas,
finns skäl att peka på Vansbro i Dalarna. Med
endasr en fårja kan man här "hoppa bock", dvs.
betjdna inte mindre än sju alternativa plamer. Inte
långt därifrån finns i Borlänge Vägverkets öv-
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ningsplats ftir Ponron 100, som är en fredsmässigt anordnad plars med mycket goda möjlighe-

Slutord om Laxön och Sand
Laxön-Sand ftirvaltades visserligen av Ing I men
betraktades under dryg, 100 år, med viss lokal
konkurrens från l92B av Norrlandsingenjörer.rrs Är, gesh olm en, som i ngenj ö rrruppernas frdm sta ldger- och övningsplars

for l«igsbroslagning i
strömmande vatten. Omgivningen lämpar sig
dock även utmärkt For andra slag av övningar,
exempelvis frItbroslagning, och har tidigare också gjort så. Med hlr,rf.r till det sän officersurbildningen i vart fall tidigare bedrevs kom LaxönSand och den goda anda som foljde av fiorhallandena där an srarkt bidraga dll goda gemensarnma
värderingsgrunder inom hela beFilskaren i rruppslaget. De som har insikter i hur en god Forbandsanda och kompetens för arbeten i strömmande
vatten skapas Forstår hur mycket Laxön-Sand
berltt och kan beryda ftir våra forbands Fåltduglighet. Billmansons omdöme från 1879 står sig
än i dag. Härdll må läggas att traditioner också
beryder något, inte minst i denna tid av forbandsnedläggningar och sn urromin rikmingar, och den
goda kamratskap som till stor del fostrats på den
lilla skogsön vid den mdktiga älvens brus dr därFor väl värd arr vårda - och ännu inte omöjlig art
återupptaga.
De t19 n ru cn p h rspåjo rle n
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