
KOMMANDE EVENEMANG
 

Nationaldagen juni
*** Inställd ***

Ersnäs IF

Midsommar på Torget
*** Inställd ***
Byaföreningen

EIF medlemslotteri
Midsommarafton kl. 13.00 på 
Torget sker dragning av EIF:s 
medlemslotteri med åkgräsklip-
pare som högsta vinst. Totalt 13 
vinster. Info och lista på vinsterna 
finns på Ersnäs hemsida, Kalen-
dern.

Ersnäsdagen i juli
Är flyttad till i höst, den kan också 
bli annorlunda, t.ex. i form av en 
skördemarknad.

Ersnäs IF, Byaföreningen, Ralph 
Lundstengården

Nr 110 - 21 maj 2021

www.ersnas.se
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Ljuvlig morgon, vindstilla, blå him-
mel med några vita molntussar. Cy-

keltur med mängder av gäss på åkern 
nedanför Öbergs. Målet var Svart-
skatatornet och vårfågelskådning an-
ordnad av Norrbottens Ornitologiska 
Förening (NOF). Framme vid det fina 
fågeltornet som föreningen byggt upp 
kunde vi beskåda hundratals gäss, 
svanar och änder av olika sorter. 

Tord Gustafsson från NOF visade en 
för oss ny bekantskap, stjärtanden, 
så att vi kunde sikta den i kikarna 
som ställts upp för dagens besökare. 

Ett besök vid fågeltornet är intressant 
och rofyllt, och kan förgylla vilken 
morgon som helst.

Ingegerd Skoglind Öhman

Söndagsmorgon 2 maj

Bilden tagen några dagar innan Vårfågelskådningen av Elaine Blomqvist

Micke – Har guldkant på vardagen
FÖRST AV ALLT – ETT STORT GRATTIS!

Mikael Forsberg, huvudtränare, tillika sportchef för LHF/MSSK tog SM-guld 
i ishockey med sitt lag den 29 mars! Det är lagets fjärde SM-guld på sex år. 

14 dagar senare fick han utmärkelsen SDHL Awards 20-21  som ”Årets träna-
re” med motiveringen ”… med sin unika förmåga att skapa god lagsammanhåll-
ning och gruppdynamik har han fått ut max av sitt stjärnfyllda lag”.

Läs intervjun med Mikael Forsberg, Ersnäs, på sidan 8.

Att komma ihåg!
Medlemsavgiften till

våra föreningar.

Familj: 225 kr, Enskild: 150 kr

Bankgiro: 5970-5996
SWISH:  123 264 83 68

Läs om detta på
 www.ersnas.se

Ingenting röjer tydligare en 
människas karaktär än de saker 
hon finner skrattretande.

Goethe

Var alltid lite vänligare än nöd-
vändigt.

James Bærrie

Det är för väl att lögnen finns 
- för tänk om allt man hörde var 
sant.  

Albert Engström
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Böcker kan lånas via www.biblo.se och hämtas på biblio-
tek eller bokbussen. Böcker som lånats i Norrbottens län kan 
lämnas tillbaka på bokbussen och böcker man lånar i bokbus-
sen kan lämnas på något valfritt bibliotek i Luleå och länet. 
Välkommen in!

Bokbussen våren 2021
För allmänheten.

Födda
Den 12 februari fick Sofie och Johan Ström tvillingflickorna Vera och Sigrid.
Vera var 48 cm lång och vägde 2930 g, Sigrid var 47 cm och vägde 2385 g. 

Avlidna
Åsa Lidström   * 8/1 1954  19/3 2021
Olov (Olle) Olsson  * 8/4 1930  24/3 2021
Lennart Blixt   * 4/4 1944  3/4 2021

Familjenytt

Har du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se
Vi behöver hjälp med att få in uppgifter!

Ersnäsbladet ut i världen!

Alla bybor får EB gratis i postlådan, bor man utanför 
utdelningsområdet kan man ”prenumerera” och få 

EB via posten. Det kostar 150 kr per år och betalas 
till Byaföreningen. Hugade spekulanter vänder sig till 
Elaine Blomqvist, medlem i redaktionen samt ordfö-
rande i Byaföreningen.

I redaktionsrutan finns uppgift om årets fyra datum 
för manusstopp och därmed utdelningsdatum.

Ersnäsbladet finns ju dessutom på nätet. Surfa till 
www.ersnas.se och klicka på den gröna Ersnäsbla-
det-symbollen längst upp till höger Där läser du och 
hämtar ner gratis alla EB, just nu 110 st.

Återblick

Jag måste backa tillbaka på året 
som varit, ett minst sagt annorlun-

da år, när de mesta evenemangen har 
varit inställda. I februari 2020 kom 
rapporter om att ett virus som heter, 
Corona hade hittats i Japan, jag tänk-
te, som säkert många med mej tänk-
te, det är långt bort, vi bor ju Sverige 
så vi kan känna oss trygga. Men så 
kom ju sportlovet, och då skulle fa-
miljerna åka på skidsemester, bl.a. till 
norra Italien. De flesta som åkte var 
nog från mellan och södra Sverige. 
När alla kom hem skulle man testa för 
Corona, för det fanns en misstanke 
om att det fanns virus på skidorterna. 
Och så var fallet.

När man fick tillbaka provsvaret skul-
le det visa negativt, annars var man 
smittad. I detta fall är positivt inte 
bra, konstigt …..  så var det igång. Nu 

gällde det att tvätta och sprita hän-
der och att hålla avstånd. Tiden gick 
och smittan ökade, vi skulle hålla oss 
hemmavid. Gränserna till våra grann-
länder stängdes, och under somma-
ren gick smittan ner för att sedan öka 
när det blev höst. Det närmar sig jul 
och det som där tillhör, jul-
bord och sammankomster, 
men av det blev det ing-
et. Av julbordet blev det 
”Take away” sen när julaf-
ton kom var det bara hus-
folket, som firade, det är 
nog den lugnaste julen jag 
har upplevt. Vi får väl vara 
tacksamma att vi lever i 
en modern tid, med inter-
net och alla andra digitala 
lösningar, då kan man ju 
träffas på så sätt. 

Nu har det gått ett år, och 
vaccin har forskats fram, även om det 
har varit många turer omkring det 
har ju vaccinationen kommit igång, 
så det finns ju glädjeämnen. Det har 
nog inte varit det lättaste att hitta rätt 
logistik för allt sprutande, men som 
sig bör äldst först, emellan sjuk- och 
vårdpersonal. Allt eftersom de vac-
cineras, så har vi andra mutationer 
som vi måste få bukt med.

Nu gäller det, tänk på att lyssna till 

Folkhälsomyndigheten, för att få ett 
slut på detta.

Många har blivit smittade, men inte 
blivit så sjuka, men återhämtningen 
har varit svårare, det har blivit flera 
följdåkommor. Vi måste alla hjälpas 

åt, vi ska besegra viruset, 
nu när det blir varmare så 
kan vi träffas utomhus, 
inte i stora grupper. Alla 
som har fått vaccinet har 
ju bättre skydd, men det-
ta tänk som har funnits 
i bakhuvudet under sis-
ta året, har nog blivit en 
ärrbildning, som för evigt 
finns kvar.

Jag har läst på internet 
att till påsk var alla flyg 
till ”solsemesterparadi-
sen” i stort sett fullboka-

de. Även fast man vet att när resenä-
rerna kommer hem är det karantän 
som gäller, för de som inte kan jobba 
hemifrån gäller ingen sjukskrivning 
(skriver Försäkringskassan). Ta reda 
på vad som gäller innan du far. 

Jag får önska alla en bra fortsättning 
på 2021, och hoppas att Sverige blir 
som det var före pandemin. 

Elaine Blomqvist

Bagarstugan är öppen fr.o.m. 15 maj, 
då är bakugnen grunduppvärmd.

Du kan ringa eller smsa till
076-645 12 01 för att boka bakning.

Mer information finns på hemsidan 
www.ersnas.se  Hoppas att bakin-
tresset har kommit tillbaka efter pan-
demiåret, så bara boka.

Hembygdsföreningen Välkomnar alla 
till ett nytt bakår!

Elaine Blomqvist

Bagarstugan på Torget
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ERSNÄSBLADET utges av Ersnäs 
byaförening och är öppet för alla (för-
eningar, företag och enskilda) med an-
knytning till byn och utkommer med 
fyra nummer per år. 

Manusstopp under 2021 är 25 jan, 
10 maj, 9 aug och 1 nov och utdel-
ning fredag ca 2 veckor efteråt. 

I redaktionen: 
Krister Öhman, tel. 070-635 67 74
E-post krister@krivision.se

Elaine Blomqvist, tel. 070-645 12 01 
E-post: smejob45@lulea.st

Ingegerd Skoglind Öhman
tel. 070-227 76 32,
E-post: ingegerd@krivision.se

Carin Sundén, tel. 070-623 66 67
E-post: sundencarin@gmail.com

Redaktionsmedlem emeritus:
Sven Persson, tel. 070-691 53 96
E-post: sven@snowkids.se

Ersnäsbladet  finns att läsa/hämta 
från byns hemsida www.ersnas.se
Där finns även alla tidigare nummer.

Hundlatriner

Nu har vi fått hundlatriner i byn 
(två st.) Det är Helena Lindvall 

som har ordnat dessa. En är placerad 
på Torget och den andra är på Klubb-
vägen (vid anslagstavlan).

Dessa två ska tömmas vid behov, 
det finns ingen lista på vem som ska 
tömma dem (kommer inte att finnas 
heller).
 
Det finns en nyckel, som sitter i kedja 
bakom latrinen, för att låsa upp lock-
et. Det ska vara låst för att inte locket 
ska blåsa bort. När du tar bort påsen 
ur latrinen finns de nya påsar på bot-
ten, även ”strypare”, påsen läggs i 
soptunnan (hemma) eller på återvin-
ningen i Antnäs som brännbart.

Det är byaföreningen som får en slant 
av kommunen för att de töms, och 
därmed håller vi 
rent och snyggt 
på våra vägar 
och gator i byn.
 
Hoppas att detta 
ska fungera, an-
nars får vi plocka 
bort latrinerna 
och trampa i, ja 
ni vet.
 
Elaine Blomqvist, Ersnäs byaförening 

Föreningarnas årsmöten
ANEA     (vänortssamarbetet)
Nästa årsmöte februari 2022.

Maravägens Samfällighet 
Årets Årsstämma inställd till 2022.

Orrtjärnsvägens Vägsam-
fällighet:
7 juni kl. 19.00 i Ankaret.  
Kallelse skickas ut i vanlig ord-
ning. /Styrelsen

Ersnäs Idrottsförening
Senareläggs till sommaren.

Ersnäs Samfällighetsfören.
Styrelsen har på grund av den 
rådande situationen i samhället 
beslutat att årets årsmöte inte 
kommer att genomföras som pla-
nerat. Årsmötet flyttas fram ett år 
till 2022. Bokslutshandlingar finns 
tillgängliga från den 13 juni 2021.

Ersnäs Hembygdsförening
Framflyttat till slutet av augusti.  
Protokoll från årsmötet läggs ut 
på  hemsidan.

Ersnäs Byaförening
Framflyttat till slutet av augusti.  
Protokoll från årsmötet läggs ut 
på  hemsidan.

Årsmöten och dylikt finns 
även i Kalendern på 
www.ersnas.se och uppda-
teras kontinuerligt.

Magdagårdens 
Potatispannkaka

Ugn 225 grader, tid 30-35 min (ca)

10 potatisar skalas, delas i mindre bi-
tar och körs i matberedare. 
(Går bra att riva också).
Låt rivet rinna av i durksil för att få 
bort överflödig vätska.

1 liten morot rivs fint
2 ägg vispas lätt
1-1,5 tsk salt
3 dl mjölk*
3 dl vatten*
2 dl vetemjöl*    *Vispas/blandas

200 g tärnat rimmat sidfläsk/bacon 
steks och strös över smeten i lång-
pannan. Kan tas bort om man vill ha 
vegetariskt alternativ.

Grädda i smord långpanna. Servera 
med lingon.

Potatispannkaka är en riktig sörbya-
rätt. Prova gärna. Barn älskar det!

INGEN FISKELYCKA
Ersnäs Amatörteater fick inget napp 
på sin fråga om fortsättning av kultu-
rell verksamhet i byn.

Styrelsen har dock en tanke/idé om 
hur ”grundplåten” skall användas, för 
byns bästa. Styrelsen återkommer i 
nästa nummer av Ersbladet med in-
formation.

Ersnäs den 4 maj 2021,

För styrelsen:

Per Selberg Bengt Sundling     
Ordf  Kassör 

Städkväll på Torget
Vi kommer även i år att anordna städ-
kväll på Torget, 

onsdag 2 juni 2021, kl. 18.00.

Krattning av gräsmattor samt boule-
banan. 

I händelse av regn/snö denna kväll 
får vi i så fall återkomma med nytt 
datum.

Vi följer Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer och håller avstånd.

Det blir ingen hamburgare i år heller 
men vi bjuder på kaffe med dopp.

Ta gärna med egen kratta/spade.
Välkomna!

Ulla Isaksson-Axhammar
Torgetgruppen

Du kan komma över alla nega-
tiva känslor, när du inser att den 
enda makt de har över dig, är att 
du tror på dem. När du inser den-
na sanning om dig själv blir du 
verkligen befriad.

Eileen Caddy

Det stora är inte att aldrig miss-
lyckas utan att resa sig varje gång 
man faller.

Kinesiskt ordspråk
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Hembergsledens skapare och underhållare, Sven 
Persson, har i slutet av 2020 flyttat söderut. Han 
lämnade över Hembergsledens skötsel till Bo Ax-
hammar och Krister Öhman. Vi ska jobba för att 
bibehålla Hembergsleden och öka dess populari-
tet. Och vi tar gärna hjälp av andra ideella kraf-
ter! Gläntan är ett toppenställe att utgå ifrån och 
terrängen utefter leden är omväxlande och inbju-
dande.

Förutom att en vandring ger det dagliga motions-
behovet är det en vandring i vårt kulturlandskap 
och historia, vilket förmedlas genom Hembergs-
ledsguiden.

Nederluleå församling har antagit leden som pil-
grimsled. De kommer att placera ut ett antal skyl-
tar med texter utefter leden.

Hembergsleden

Det beräknas att hälften av de barn, 
som föds idag, kommer att kunna 

fira sin hundraårsdag. En hisnande 
tanke. Hur ser världen ut 2121? Kom-
mer förändringarna att vara än mer 
omfattande än under de föregående 
100 åren (1921-2021)?

Sigrid och Vera kom till världen den 12 
februari i år. Huset på Tranmyrvägen 
29 befolkas på nytt av det komman-
de släktet. Men det är första gången 
denna bostad, som togs i bruk 1976, 
har invånare som är helt nya i värl-
den. Vår yngsta - dotter Emelie - var 
redan sju år då vi flyttade in.

Statistiken visar att två procent av de 
barn, som föds, är tvillingar. Och nu 
har denna inte helt vanliga händelse 
inträffat i Ersnäs. Men faktum är att 
byn redan i nutid sett ytterligare ett 
par tvillingfödslar. Byn tycks vara som 
gjord för tvillingar.

Föräldrarna till Sigrid och Vera är So-
fie och Johan Ström. De presentera-
des i förra numret av Ersnäsbladet 
under rubriken Nyinflyttade.

Att bli förälder revolutionerar tillva-
ron. Nya rutiner, omsorg, ansvar är 
några av de ord som kan användas 
för att beskriva denna förändring. Vi 
ställer några frågor till Sofie och Jo-
han om den nya tillvaro, som de mö-
ter.

EB: Att flytta in i en ny bostad i mitten 
av december och sedan sex veckor 
senare välkomna två nya medborgare 
vittnar om en talang för planering. Är 
god planering er specialitet?

Sofie/Johan (SJ): Johan: Jag job-
bar ju som projektledare (skratt) 
planering är ju vad jag sysslar med. 
Sofie: Jag älskar planering och att ha 
koll på läget, det har visat sig vara 
en stor fördel nu när vi är tvillingför-
äldrar.

EB: Hur fick ni veta att Sofie väntade 
tvillingar?
SJ: Sofie: Jag hade det lite på känn, 
jag mådde fruktansvärt dåligt första 
tiden av graviditeten och på ett tidigt 
ultraljud överraskades jag av två små 
hjärtan som slog.

EB: Har ni förberett er på något sär-
skilt sätt i vetskap om att tvillingar 
skulle anlända?
SJ: Vi köpte detta fantastiska hus, 
det är den största förberedelsen. Tidi-
gare bodde vi i en 2:a inne i Luleå och 
där hade vi aldrig fått plats alla fyra.

EB: Knyter valet av flickornas namn 
kanske an till mormors och farmors 
namn?
SJ: Sofie: Namnen Vera och Sigrid 
har jag alltid tyckt om men varken jag 
eller Johan har någon i släkten som 
bär dessa namn. Vera heter Margare-
ta i mellannamn och det är efter min 
mormor. Sigrid heter Astrid i mellan-
namn och det är efter Johans mam-
ma.

EB: Får pappor extra ledigt då det 
handlar om tvillingar?
SJ: Som partner får man 20 dagar 
istället för 10 som man får med en 
enling. Gällande hur många dagar 
man har rätt att ta ut i föräldraledig-
het så är det 660 dagar för tvillingar 
och dessa kan vi dela upp som vi vill.

EB: Så mycket närmare till en försko-
la är det inte så lätt att bosätta sig. 
När kommer tvillingarna att ta det 
steget ut i livet?
SJ: Förhoppningsvis i augusti 2022.

EB: Ni har nu varit ersnäsbor en tid. 
Vilka är intrycken?
SJ: Otroligt goa grannar. Nära till na-
turen och fina promenadstråk. Vi ser 
fram emot sommaren då vi hoppas 
kunna träffa fler trevliga människor 
runt om.

Ersnäsbladets redaktion delar föräld-
rarnas glädje, denna dubbla glädje, 
för att Sigrid och Vera anlänt till byn.

Sven Persson

Unga par

Vera till vänster och
Sigrid till höger

Guiden finns i en svensk och en engelsk ver-
sion. De finns i en låda vid startkuren vid 
Gläntan. 

På Ersnäs hemsida finns guidens karta klick-
bar, där du kan läsa informationen om varje 
punkt, av de 22, på svenska och engelska.
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Att föreningslivet går på sparlåga 
är ingen underdrift. Saknade av 

många är de regelbundet återkom-
mande evenemangen. Bristen på so-
cial kontakt har satt föreningarnas 
styrelsemöten på paus. Visst, vi kan 
mötas digitalt men det är inte alltid 
möjligt när alla inte har tillgång till 
tekniken.

Trots allt så har någon form av för-
eningsaktivitet genomförts, hockey-
banan isbelades, skidspåren hölls i 
toppskick, skidkul för de yngre och 
skidträning för hågade motionärer.

I december beviljade kommunen 
bygdemedel till Byaföreningen, Hem-
bygdsföreningen och Idrottsförening-
en.

Byaföreningen beviljades 8 950 
kr som skall användas till att 
komplettera Hembergsleden med nya 
spångar, en anslagstavla efter leden 
där deltagare kan fylla i startkort så 
att vi får underlag för hur många 
som går leden. På korten kommer 
Byaföreningen varje månad under 
maj - september att lotta ut priser. 

Nya Hembergsledsguider trycks upp 
på svenska och engelska.

Hembygdsföreningen beviljades 
6 000 kr som skall användas för byte 
av ytterpanel på bagarstugan samt 
installera en varmvattenberedare.

Idrottsföreningen beviljades 4 250 
kr som tillsammans med skolan ska 
komplettera och utveckla äventyrsba-
nan vid Gläntan/skidstadion.

Med hjälp av Villy Sundvall kör-
des spångvirket ut på leden 
innan snöföret försvann.

Föreningsaktiviteten och kommande planer

Bo Axhammar

Eftersom Covidpandemin fortsätter 
att påverka oss även detta år så fick 
vi vänta med att starta upp träningen 
till 3 veckor in i mars. Vi tränar på 
NYAB Arena (Skogsvallen) två pass i 
veckan fram till grässtarten på Arena 
Pålbacka 2-3 veckor in i maj. 

Efter 6 säsonger som huvudansva-
rig så avslutade Urban Isaksson sitt 
tränaruppdrag i EIF. Vi tackar Urban 
för ett väl genomfört arbete med den 
röda fotbollsmaskinen. Vi får även 
passa på att tacka Patrik Johansson 
och Tomas ”Gus” Gustavsson för de-
ras år som assisterande tränare till 
Ubbe. Nya tränare för året är Peter 
Lund som huvudtränare och Markus 
Sennström spelande ass.tränare. 
Markus har spelat med oss ett antal 
säsonger, Peter har ett förflutet både 
som målvakt och tränare i Luleå Fot-
boll samt målvaktstränare i Bodens 

BK/FF. Vi ser även 
ut att få behålla de 
flesta spelarna från 
fjolårets trupp samt 
krydda på med någ-
ra intressanta nyförvärv vilket gör att 
vi står oss bra rustade inför årets se-
rie och cup-spel.

När dessa rader skrivs i början av maj 
så är det beslutat att vi skjuter på se-
riestarten till 22-23/5, dock kan yt-
terligare framflyttningar av serien bli 
aktuella eller att det enbart blir en en-
kelserie till hösten som förra säsong-
en. Förhoppningsvis så får vi i en nära 
framtid önska alla fotbollstörstande 
EIF-anhängare välkomna till Pålbacka 
för matcher i div.4 södra Norrbotten 
och i Lilla Coop Norrbotten Cup.

Ersnäs IF Fotboll i maj 2021

Hej på Er alla EIF supportrar!

Kulturminne förstörs 

Tre gånger har det uppmärksam-
mats att några ungdomar har på-

börjat nedmontering av ena brofästet 
vid Alån. Upptäckterna skedde 15 
och 17 april samt 6 maj då fler och 
fler stenar från brofästet rullats ner 
i Alån.

Brofästet det gäller är på norra sidan 
om Alån på vandrings- och cykelle-
dens östra sida, där Hembygdsfören-
ingen har ett kulturminne – En sten-
trappa från bron ner till stranden. 

Detta innebär ett sabotage mot bro-
fästet, vilket har anmälts till Trafikver-
ket. De har börjat agera i ärendet.

Det är också en förstörelse av ett kul-
turmärke i byn, en sevärdhet.

Nu finns där en ny skylt, den har för-
störts ungefär fyra gånger de sista 10 
åren.

Vad är det som skulle kunna få oss 
att reagera?

Kanske att byta ut orden MAN och 
KVINNA. 

Var tredje vecka  dödar en husse 
sin hund. Var tredje vecka  dödar en 
morfar sitt barnbarn. Var tredje vecka 
dödar en optiker sin tandläkare. Och 
stort är mörkertalet på alla de hundar, 
barnbarn och tandläkare som nästan 
dör. Som springer därute,

blödande under hot. 

Ja, jag tror det f-nimej  skulle bli 
fler reaktioner om en älg sköts till 
döds var tredje vecka – trots att det 
inte var jaktsäsong. 

Då skulle i alla fall jägarna, mestadels 
män, ge sig ut man ur huse å få
stopp på tjuvjakten……….

Mia Skäringer

Tankar i tiden
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Om Ersnäsbaronen Claes Samuel Lybecker

Nedanstående uppgifter kommer i 
huvudsak från August Nordströms 

intressanta skrift Ersnäsbaronen. 
Många år efter Lybeckers död skrev 
skolläraren August Nordström en liten 
bok om honom. Den bygger på by-
bornas minnen och berättelser men 
framför allt på Baronens efterlämna-
de anteckningar.

I Ersnäs bodde på sin tid Baronen 
Claes Samuel Lybecker, även kall-
lad Ersnäsbaronen. Från 1823 fanns 
han kyrkoskriven på Ersnäs nr 11. 
Huset stod mellan gamla kustlands-
vägen och nuvarande E 4:an, norr om 
Klubbvägen. Gårdsstället utplånades 
helt i samband med byggandet av 
den planskilda korsningen.

Den granne kavaljeren,
som slutade såsom hemmansägare

i Norrbotten.
Frih. Claes Samuel Lybecker.

man med polisonger och hakskägg. 
Släkten kom ursprungligen från West-
falen i Tyskland. De adlades i Sverige 
1650 och upphöjdes i friherrligt stånd 
1707. Hans far var hovjunkaren Claes 
Lybecker och hans mor var Anna 
Christina Åkerhielm. Han var gift tre 
gånger.

I Nederluleås kyrk-
böcker nämns Ly-
becker första gången 
1819. Han bodde då 
i Bjursträsk. Enligt 
åtskilliga anteckning-
ar vistades Lybecker 
i våra trakter redan 
1810, i Hedensfors 
samt på Selets bruk 
där han en tid var in-
spektor. Troligen var 
det under tiden på 
bruket som han träf-
fade Maja Brita Nils-
son, som kom att bli 
hans tredje hustru. 
De gifte sig 1818 i 
Lövångers kyrka. Bru-
den ska ha varit den 
vackraste som har 
gått in genom kyrkportarna i Lövång-
er.

Lybecker och hans tredje hustru, 
Maja Brita, fick inga barn och de tog 
sig därför an Maja Britas systerdotter 
Greta Malena Häggström från Bjur-
sträsk. Hon växte upp hos familjen 
Lybecker och gifte sig senare med Jo-
nas Petter Lundberg, smed och urma-
kare, född i Porsnäs. En del morak-
lockor som han tillverkat finns ännu 
kvar här i trakten. 
   
Sin första befordran som krigare fick 
Lybecker 1780, 17 år gammal, när 
han fick fullmakt att vara ”Cornett vid 
Norra Skånska Cavalleriregementet”.

Under åren 1780 – 1782 bevistade 
han vid Uppsala Academi ”åtskilliga 
professorers såväl privata som publi-
ka föreläsningar ävensom fäkt- och 
ridskolan”. Han studerade även forti-
fikation samt tyska och franska.

År 1783 blev han befordrad till ”Kongl. 
Lif-Drabante-Corpsen”.
Till ryska kriget kommenderades han 
1788 och 1794 erhöll han ryttmästa-
res avsked.

År 1809 finner vi Lieutenanten Claes 
Samuel Lybecker kommenderad så-
som ”Generalvagnmästare vid den 
Expedition af kongl. kustarmén, som 
gick till Westerbotten”.

År 1816 avlade han överjägmästare-
examen, 52 år gammal. Lybecker er-
höll fullmakt att vara kapten i armén 

Baronen och hans hustru hade en fos-
terdotter som kom att bli underteck-
nads morfars mor. Därför har baronen
varit omtalad inom vår släkt så länge
jag kan minnas.

Familjen
 Lybeckers

 fosterdotter, 
Greta 

Malena.

Morfars mor 
till Leif Lund-

ström.

Baronen var född den 25 juli 1763 i 
Thorsåker cirka tre mil från Stock-
holm. Han avled 1850. Han har be-
skrivits som en reslig och välväxt 

år 1817 och samma år förordnades 
han till tullombudsman i Västerbot-
ten. Den befattningen innehade han 
till omkring 1827 då han i egenskap 
av kontrollör anställdes vid tullverket 
i Haparanda.

Från anställningen i Haparanda av-
gick han 1830 med en pension av 
500 riksdaler banko vilket motsvarar 
69 427 kr idag. Han var då ca 67 år 
gammal.

Sina sista tjugo levnadsår framlevde 
han som jordbrukare i Ersnäs där han 
avled i början av 1850, nästan 87 år 
gammal.

Men Barons, Baröonsch, uppi Kam-
men då? Den frågan får jag då och 
då.

I samband med Laga skiftet i Ersnäs 
kom Barons att flyttas upp till Kam-
men, adress idag Ersnäskammen 
74. Av två häbbren byggde man det 
som senare var bagarstugan där. Den 
brann på 1950-talet. Huset som Ly-
becker och hans familj bodde i flyt-
tades aldrig utan har funnits kvar på 
den gamla platsen in på 1930-talet. 

Det är litet märkligt att gårdsnam-
net Barons följde med vid flyttningen 
medan det gamla stället fick ett nytt 
namn, Fína, efter en Josefina som 
bodde där – Fína-mamma. Observera 
att betoningen ligger på i-et, inte som 
i Lina.

Det ursprungliga huset revs någon 
gång på 1930-talet och det sista som 
försvann från tomten var några gamla 
gårdsbjörkar.

Leif Lundström, Ersnäs

I detta hus bodde tidigare familjen Lybecker.

Fotot är taget vid ett senare tillfälle. Det ser ut att 
vara så att ersnäsborna har gått tillsammans för 
att laga sticktaket, möjligen åt Fina-mamma.
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Ersnäs 400 år

Luleå fyller som bekant 400 år. En-
ligt en karta i den skrift man sände 

ut i januari hade Ersnäs 22 skattlagda 
gårdar när Luleå 1621 fick stadsrät-
tigheter av Gustaf II Adolf.

Innan det som skulle bli centrala Lu-
leå kom upp ur vattnet hade jägare 
och fiskare vistats på Hembergets 
sluttningar. Vad som hände därefter 
var väl att ”byn” sakta steg upp ur 
havet. Om man tittar på kartan ser 
man att Ersnäs då endast var en smal 
lite holme. Jag bortser då från berg 
och höjder i ”byns” omgivningar. Tio-
meterskurvan som visar höjden över 
havet för cirka 1100 år sedan omslu-
ter byn från Ursbäcken inåt Klubbvä-
gen till Tranmyrvägens slut. Och den 
holme man ser är knappt tvåhundra 
meter på bredaste stället.

Men människorna då, de tidiga Er-
snäsborna.
• Sjutton personer i Ersnäs skattla-

des 1539.
• Tjugo bönder redovisas i 1543 års 

jordebok.
• Samma antal bönder fanns 1553 

och de hade totalt 153 kor.
• Enligt 1599 års hjälpskattelängd 

hade byns 24 bönder 120 kor.
• År 1601 fanns det 22 hästar i byn, 

varav 19 var ston.
• Vi närmar oss nu den tidpunkt, 

1621, när Luleå får privilegierna.
• Kyrkotionde infördes redan under 

tidig medeltid och Ersnäsborna, 
24 st, hade 1625 att betala mer 
än sju tunnor korn till kyrkan.

• Enligt 1650 års mantalslängd 
fanns i byn 20 hushåll. Dessa be-
stod av 16 husbönder, 12 hustrur, 
67 söner, 10 döttrar, 0 mågar, 6 
sonhustrur, 1 dräng och 8 pigor.

• Enligt 1699 års jordebokslängd 
fanns det 23 stamhemman i Er-
snäs. Då hade de olika hemma-
nen fått det hemmansnummer 
som sedan följde med hemmanen 
och som också idag används.

• Mantalslängden från 1716 visar 
att av 23 hemman ligger sju öde. 
Vi befinner oss då i senare delen 
av Stora Nordiska kriget och har 
förlorat slaget vid Poltava. Många 
hemman ligger öde och på andra 
sliter kvinnorna medan männen 
och sönerna är ute i kriget.

Vid det här laget hade Luleå haft 
stadsprivilegier i närmare 100 år. 
Ersnäs har under den tiden lyfts yt-
terligare en meter över havsnivån 
och många hektar mark att odla har 
tillkommit. Och Ersnäsborna skulle 
fortsätta att odla och bruka jorden i 
ytterligare över 200 år. Under dessa 
200 år skulle krig och farsoter fortsät-
ta att dra fram över Jorden. Industri-
alismen skulle förändra tillvaron på 
gott och ont.

Så kom första världskriget. Jag vet 
inte hur det påverkade Ersnäs och 
människorna här. Pappa var mobili-

serad och befann sig i Vojakkala. An-
dra världskriget bröt ut och Ersnäs-
borna hukade och slapp det värsta. 
NJA byggdes och började dra till sig 
arbetskraft, jordbruken som så länge 
dominerat i byn lades ner allt efter-
som.

Och nu är vi här - Luleå firar 400 år, 
pandemin fortsätter och ingen vet rik-
tigt vad som väntar. Framför oss har 
vi kanske en Norrbottniabana genom 
byn. Farleden ska muddras. Hybrit 
väntar om hörnet. I malmfälten har 
man hittat malm som räcker i tiotals 
år. Vindkraften byggs ut.

Ingenting stannar av och ingen vet 
riktigt hur det blir.

----------------------
”Allt väsentligt har jag hämtat ur ALE-
DALICIA Nr 5, 2010, av Anders Sand-
ström.”

Leif Lundström, Ersnäs

Om jag förstår kartan rätt så visar femmeterskurvan att strand-
kanten gick nästan upp till korsningen vid Vidmansvägens slut, 
upp till cirka etthundrafemtio meter nedanför Holmen och vidare 
fram mot Urn. Och hundra år senare fick Luleå stadsprivilegierna.

Se kartan

För vuxna

Hämden är ljuv AB 
av Jonas Jonasson.

En halsbrytande 
skröna/berättelse 
som du kommer att, 
ibland, skratta högt 
åt. Befriande att läsa 
i desssa tider av vän-
tan att allt ska bli 
som vanligt.

För barn och ungdom

Björnryttaren 
av Emma Öhman

Marja råkar ut för ett otäckt 
möte med en björn när hon 
är ute i skogen. Till hennes 
räddning kommer en okänd 
kille. De börjar en vandring 
som kommer att bjuda på 
fler faror än den brunbjörn 
som de har bekantat sig 
med. 

 Boktips från Bokmalarna ARV
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Rörlighet i Ersnäs!

Flera hus i byn kommer att 
ha nya ägare inom närmaste 

månaderna.

De nyinflyttade kommer att be-
sökas inför augustinumret.

Vi träffas på Torget strax innan vi 
går in i månaden maj. Sju plus-

grader ute men en isande vind gör att 
vi söker lä invid torpets ena långvägg. 
Jag är nyfiken på Micke och börjar 
med frågan:

VEM ÄR DU?
- Jag är uppvuxen på Kallkällan. Fot-
boll var det som fångade intresset 
från början och att åka skridskor bör-
jade jag inte med förrän i 10-årsål-
dern. Sen blev det mycket hockey, 
upp till A Junior.

Andra intressen gjorde att motivatio-
nen till elitträning inte fanns. Micke 
utbildade sig till idrotts-lärare och har 
jobbat i ett antal år på olika skolor. 
Han har spelat i hockey i Malå och 
bott i Göteborg en period. 

- För åtta år sedan flyttade vi till Ers-
näs.  Vi är fru Caisa och sönerna Au-
gust sex år och Karl, snart tre år. Vi 
trivs bra på landet och med barn är 
det ett privilegium och en frihet att bo 
som vi gör. Att kunna låta sexåringen 
få cykla själv på hemmagatan är nå-
got att vara glad för.

Mickes intressen ligger på friluftsliv, 
fiskat har han gjort länge och jakt har 
kommit litet på senare år. 
- Fjällvandring, det är härligt, inflikar 
Mikael.

SMULTRONSTÄLLE?
- Med familjen är Gläntan ett populärt 
ställe att vistas på. Äventyrsbanan 
där är rolig både för stora och 
små. Ett personligt smultronställe 
för mig är ”Utsiktpunkten” utefter 
Hembergsleden. Utsikten från  Hem-
berget är jättefin!

HUR DET ÄR som idrottslärare moti-
vera, ibland litet motsträvinga, ung-
domar till idrott och friluftsliv. Mås-
te vara en oerhörd skillnad sett från 
perspektivet att ha ett gäng hungri-
ga, högmotiverade elitidrottare som 
dessutom kan ”bänkas” om det be-
hövs, frågar jag.

- Självklart är det skillnad, säger 
Micke, men allt börjar ju egentligen 
med hur vi som föräldrar själva age-
rar när det gäller att röra på oss. Tar 
man med barn på cykel, skidor, skril-
lor, badplats eller ut i naturen så ger 
man ju bästa starten för att uteliv blir 
en naturlig del av ens liv. Det är gott 
så.

VAD GÖR DU NU NÄR SÄSONGEN ÄR 
ÖVER?
- När en säsong är över startar för-
beredelserna för nästa säsong egent-
ligen på en gång. Just nu ligger mitt 
fokus på sportchefsrollen. Det betyder 
mer skrivbordsarbete, t.ex. översyn/
upplägg av kontrakt, hjälpa till med 
lämplig bostad, jobb etc. För tjejerna 
i laget är isträning frivillig. 5 maj star-
tar ny fysträning och den 2 augusti är 
laget på is ”på riktigt”.

Vi har haft en blåsig, men trevlig, 
stund på bänken och jag ställer en 
sista fråga som jag själv tänkt på 
många gånger:

BLIR MAN MÄTT PÅ ATT VINNA?
Svaret kommer snabbt, ärligt och na-
turligt: Näe! Blänket i ögonen när han 
svarat gör att inga fler frågor behövs.

Carin Sundén

Fortsättning från sidan 1.     Micke – Har guldkant på vardagen

Utbyggnaden har fått ett lyft, 
vedboden och ”torrtoan” 

har blivit bara vedbod.

Det är Hans Sundén som har 
varit byggherre, med hjälp av 
några bybor, med bl.a. mål-
ningen. 

Nu har också bagarstugan öpp-
nat, så nu är det klart för bak-
ning.

Info om bagarstugan finns på 
hemsidan. 

Ersnäs Hembygdsförening

Bagarstugan på Torget rustad

Pengar under bordet går märk-
ligt nog sällan till mannen på gol-
vet.

 Otto Ludwig

Man bör säga sanningen, men 
alla sanningar bör inte sägas. 

Drottning Kristina, 1626-89

Vårt problem är inte det vi vet. 
Det är det vi vet säkert men som 
helt enkelt inte stämmer.

Mark Twain


