
KOMMANDE EVENEMANG 
I ERSNÄS

Söndag 6 juni -
Nationaldagen

Nationaldagen firas med våffelför-
säljning och tipspromenad vid sko-
lan kl. 12.00. Ersnäs IF

Ersnäsjakten 12 juni
Elitserien i orientering med Sveri-
ges bästa orienterare i Ersnässko-
gen. Start kl. 13.00. Se sidan 5.

Midsommarafton 25 juni
Programblad kommer senare  i 
postlådorna samt meddelas på 
www.ersnas.se.

Ersnäsdagen 10 juli
Vi firar Ersnäsdagen kl. 11-16. Se 
ovan.

Sommarcafé i Torpet
25/7 kl. 13-16
22/8 kl. 13-16
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Paltschwimen

Årets paltfest ägde rum i slutet 
av april med, som vanligt, Hem-

bygdsföreningen som arrangör. Palten 
vinner terräng att döma av uppslut-
ningen vid det här tillfället. Nytt del-
tagarrekord: 74 personer samlades 
kring borden. Palten kommer inte som 
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Ersnäsdagen 10 juli

manna från himlen. Den är resultatet 
av betydande mänskliga insatser. Bil-
den visar vilka dessa personer är med 
Elaine Blomqvist som ankare och legi-
timerad paltmakerska. Produktionen 
uppgick till runt 250 paltar. 

Detta är paltgörarlaget: Stig Blomqvist, Hans Blomqvist, Karl-Gustav Petters-
son, Elaine Blomqvist, Kristina Eriksson, Maj Pettersson. Med på bilden är ock-
så Hembygdsföreningens nya ordförande Helena Strandberg (längst till höger) 
som med bravur fullgjorde sin roll som ceremonimästare.

Hej alla alvikare, möröbor, 
antnäsare  och ersnäsare!

Detta nummer av Ersnäsbladet som 
du nu håller i handen har delats ut i 
ovan nämnda byar för att dels göra 
reklam för Ersnäs men även för att 
visa på att vi har ett gemensamt in-
tresse i sörbyarna av samarbete för 
att stärka utvecklingen av våra byar. 

Ett gemensamt projekt är vänorts-
samarbetet mellan Alvik, Antnäs och 
Ersnäs med Novéant-sur-Moselle, 
Lorraine i Frankrike. Det finns säkert 
många andra områden där vi kan 
samarbeta på för att stärka en hållbar 
utveckling av vår landsbygd. 

Vi ser fram emot att i våra postlådor 
få ta del av vad som händer i just din 
by.

Nu är det åter dags för Ersnäsda-
gen. Som föregående år så äger 

aktiviteterna rum på Torget och på 
Ralph Lundstengården. Evenemanget 
startar kl. 11.00 och pågår till 16.00. 
På kvällen är det pub-afton på Ralph 
Lundstengården med coverbandet 
Dubbelt Upp. Utförligare program 
kommer i brevlådan och på www.
ersnas.se.

Vi saxar ur programmet:

• Ralph Lundstengården
Palt och skärgårdsbuffé
Konst och Hantverksförsäljning
Ersnäsrevyn uppträder
• Torget
Marknadsförsäljning, Fotoutställning
Klådda och halstrad strömming
Hamburgare och fikaförsäljning med 
våfflor 
Sånguppträdande
Ringkastning, ansiktsmålning och 
Ponnyridning
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Födda
Gunilla Björklund och Magnus Johansson har fått en son. Han föddes den 18 
april och vägde 4670 gr och var 53 cm lång. De bor på Vidmansvägen.

Malin Sundqvist och Erik Sundqvist fick en flicka den 14 mars. Hon vägde 
3680 g och var 50 cm lång. Hon heter Lisa och de bor på Ersnäsvägen.

Avliden
Dagmar Lidström     * 31/12 1921     † 5/4 2010

Familjenytt

Nu är vintern förbi. Ni som skottat 
vid postlådorna kan andas ut, nu 

är det klart. Se bara till att spänsta vi-
dare med något annat i stället. Ni öv-
riga som inte skottat vid postlådorna 
kan också andas ut, våren kommer till 
er också.

Nederluleåstafetten engagerar ett 
antal motionärer i byn, några riktigt 
framstående skidåkare. Min dröm är 
att vi har ett lag, kanske flera, som 
fajtas för att komma högt i listan, 
medan många andra deltar för att 
Ersnäs ska vinna tävlingen om ”byn 
med flest tävlande i Nederluleåstafet-
ten”. Årets deltagande gav 2 000 kr 
från kommunen. Därmed har aktiva 
ersnäsbor tillfört Byaföreningen sam-
manlagt 20 000 kronor sedan 2002.

Vi är alla olika. En del aktiverar sig 
ideellt i olika föreningar och byaange-
lägenheter. Sådant ger glädje och nya 

kamrater. Och dessutom ofta något 
annat påtagligt resultat. Hembergs-
leden, elljusspåret, Gläntan, Torget 
med det som finns där, Ersnäsbladet 
och fotbollsplanen är sådana resultat 
som vi alla kan glädjas åt.

En toalett på Torget är också en an-
gelägenhet för oss alla. Vi kan förse 

oss själva och våra besökare med den 
tillgången och den blir ett stort plus i 
byalivet. Stöd det bygget! 

Årets by i Luleå – kan vi bli det? Ef-
ter ett antal ansökningar ”utan resul-
tat” kan vi bli sturska – nu ansöker 
vi inte fler gånger! Nu får det vara! 
Men trots allt, att till sist bli Årets by 
i kommunen medför pengar i byakas-
san, pengar som ger oss ytterligare 
möjligheter att skapa något. Natur-
ligtvis ska vi ansöka fler gånger, våra 
meriter ökar varje år.

Vänortssamarbetet med och resan till 
Novéant-sur-Moselle i Frankrike i juli 
är en sådan merit, delvis skapat av 
ersnäsare och med flera deltagande 
från byn.
Just nu är det som bäst. Sommaren 
är på gång!

Krister Öhman

Att göra och vara

Jävre IF tors 27/5 kl.19.00

Öjeby IF mån 7/6 kl.19.00

Injärdens SK tis 22/6 kl.19.00

Storfors AIK ons 28/7 kl.19.00

Bergnäsets AIK ons 4/8 kl.19.00

Har du tidningsurklipp 
om Ersnäs?

Elaine Blomqvist samlar sådana 
(gärna fotbollsbilder) och plastar 
in dem. Därefter pärmas de och 
placeras i Torpet. Till nöje för be-
sökarna.

Säsongens ros

Vi har en person här i byn som vi 
skidmotionärer känner stor tack-

samhet till. Han heter Willy Sundvall. 
Under hela vintern har vi kunnat njuta 
av perfekta spår från Hääsch upp till 
Gläntan och sedan elljusspåret runt. 
Så snart det funnits anledning för ny 
preparering – efter snöfall eller storm 
t ex – har Willy snabbt varit på plats 
med skoter och spårmaskin. 

Det ska också noteras att samvaron 
med skoteråkarna har fungerat per-
fekt. Inte vid något tillfälle har prepa-
rerat skidspår och skoterspår kommit 
i konflikt med varandra.

Vad har Kent Bäckström, Bo Ax-
hammar och Elaine Blomqvist ge-

mensamt? Jo, de har alla tre välför-
tjänt korats till ”Årets Ersnäsare”.

Nu är det dags igen för alla bybor att 
nominera kandidater. Många gör in-
satser för Ersnäs på ideell basis; per-
soner som verkar oegennyttigt utan 
egen vinning för sådant som många 
i byn har glädje av. Vilken är alldeles 
särskilt värd att uppmärksammas i år 

på det här området? 

På basis av inkomna förslag, är det 
sedan en jury som beslutar om vem 
som ska koras.

Alla är valbara med tre undantag 
nämligen de tre personer som under-
tecknar detta upprop. Dessa tre utgör 
nämligen juryn. Lämna era förslag se-
nast den 8 juni till någon av oss tre 
här nedan.

Rose-Marie Bäckström Karl-Gustav Pettersson Sven Persson
Telefon 31058 K-G@brevet.se persson.sven@telia.com

Årets Ersnäsare

I första kammaren

Det var på den tiden då Kerstin 
Hesselgren var första och enda 
kvinnan i Sveriges riksdag. Norr-
bottensbiskopen Bergqvist, då le-
damot av första kammaren, blev 
en gång tillfrågad hur det tog sig 
ut med en enda kvinna bland så 
många herrar.
- Jo, svarade biskopen, det går bara 
bra. Kerstin Hesselgren är som vår 
herre, hon frestar ingen.

EIF:s hemmamatcher säsongen 2010

Brännbergs IF tis 10/8 kl.19.00

Gammelstads IF sön 22/8 kl.16.00

Norrfjärdens IF sön 5/9 kl.16.00

Alterdalens IF lör 18/6 kl.13.00
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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 
2010 är 18 jan, 17 maj, 16 aug och 4 
nov och utdelning fredag 2 veckor ef-
teråt. 

I redaktionen: 

Sven Persson, 311 80 med E-postadr 
persson.sven@telia.com

Krister Öhman, 312 59 med E-postadr 
krister@krivision.se

Bo Axhammar, 311 04 med E-postadr
bo.axhammar@arcticview.se

Kristina Sjöström, 617 72 med E-post
kicki_sjostrom@hotmail.com

Våra två ”sidor”
Ersnäs har en egen hemsida,
www.ersnas.se men vi finns na-
turligtvis även med på kommunens 
byasidor på adressen 
www.byar.lulea.se och välj där 
Ersnäs.

Ersnäsbladet  finns också att läsa/
hämta från byns hemsida 
www.ersnas.se
och där ser du bilderna i färg. Där finns 
även tidigare nummer.

Nya styrelser i våra föreningar

Ersnäs Byaförening
Orförande Per-Olov Sundén, 0920-310 44
Sekreterare Elaine Blomqvist, 0920-310 52
Kassör Helge Björnström, 0920-312 57

Ersnäs Idrottsförening
Ordförande Carina Winsa, 0920-24 86 85
Sekr Kenneth Lundberg, 0920-311 25
Kassör Anders Vikberg, 070-553 11 14

Ersnäs Hembygdsförening
Ordförande Helena Strandberg, 0920-310 13
Vice ordf. Elaine Blomqvist, 0920-310 52
Sekreterare Kristina Eriksson, 0920-311 13
Kassör Eva-Lil Olovsson, 0920-310 86

Ersnäs Samhällighetsförening
Ordförande Hans Å Strandberg, 0920-379 33
Sekreterare Christina Holmberg 0920-312 25
Kassör Kristina Eriksson, 0920-311 13 

Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb
Ordförande Nina Dalbom, 0920-311 10
Sekreterare Germund Beckenäs, 0920-25 42 18
Kassör Per-Olof Sundén, 0920-310 44

Bagarstugan

Bagarstugan är öppen för bakning
1 maj till 15 juni (våren) och
1 sept till 15 okt (hösten).

Dagtid till kl. 17:00, 80 kr.
Kvällstid från 17:00, 40 kr.

Ring för info. och bokning
076-6451201 eller 0920-31052.

Elaine Blomqvist

Förnyelse

Föreningarnas årsmöten är avverkade. Styrel-
serna för 2010 är utsedda. Kvinnan intar sce-

nen. Både EIF och Hembygdsföreningen är exem-
pel på detta. I båda fallen har två äldre herrar 
efterträtts av två yngre kvinnor. Kan det bli bätt-
re? Knappast! Valberedningarna gratuleras till ett 
framgångsrikt arbete.

Snart aktuellt?

För 90-100 år sedan utstakades 
en planerad järnvägslinje genom 
Norrbottens kustland. Denna kom 
att gå bl.a. rakt igenom svalgång-
en i ladugården ”isi Potan” i B-byn. 
Mor i huset såg inte detta med 
blida ögon precis, och för att pro-
testera mot vad som planerades, 
sa hon:
- Ja, när klocka jär ni, då stäng i 
swalodöörn.

Uppbackningen

Med förra numret av EB bifogades en inbetalningsblankett. Det 
handlade om ersnäbornas uppbackning av byns föreningar 

och därmed av byn dvs medlemsavgiften. Den är, som säkert alla 
vet vid det här laget, samordnad för Ersnäs Byaförening, Ersnäs 
Hembygdsförening och Ersnäs IF. 

Avgiften är 175 kronor för familj, 100 kronor för ensamstående. 
Beloppet sätts in på Ersnäs IFs plusgirokonto 654 72-3. Hur influt-
na medel används detta år, se nästa stycke. För alla som jobbar 
ideellt i föreningarna i en eller annan roll känns det som en upp-
muntran och ett erkännande varje gång en medlemsavgift flyter 
in. Med de här raderna vill vi påminna om att det fortfarande finns 
utrymme på medlemsförteckningen att få med sitt namn där. 

Styrelserna har beslutat att större delen av influtna medlemsav-
gifter ska användas för att finansiera den toalett som kommer 
att uppföras på Torget. Den kommer inte att utrustas med en 
penningautomat utan vara fritt tillgänglig. Men visst kommer det 
att kännas mer tillfredsställande att, då behov uppstår, kunna ut-
nyttja den och veta att även jag har lämnat ett bidrag till att den 
här bekvämligheten finns här.

Bekvämlighetsinrättning

Vid andra försöket lyckades det. Byaföreningen ansökte hos 
länsstyrelsen om s k Bygdemedel. Det är pengar som Vatten-

fall årligen är skyldig att avsätta som en liten ersättning för rätten 
att bygga ut Lule älv.

Det gäller Torget och ambitionen att utrusta platsen med en han-
dikappanpassad toalett. Samtidigt med det bygget kommer Ba-
garstugan och Torpet att förses med vatten och avlopp. Vidare 
kommer Torget att förses med ett förråd.

Kostnaden för denna investering uppgår till 180 tkr. Bidraget från 
länsstyrelsen är på 90 tkr. I finansieringen ingår posten Eget arbete som vär-
deras till 30 tkr. Vidare finns i budgeten posten Egen insats på 40 tkr. Det är 
pengar som föreningarna får ta från sina egna kassor (bl a delar av medlems-
avgiften; se under rubriken ”Uppbackning”). Slutligen har vi hos kommunen 
(Landsbygdskommittén) ansökt om 20 tkr.

En byggrupp med företrädare för föreningarna har bildats. I den ingår Ulla 
Isaksson Axhammar (ordf), Helge Björnström, Tore Dahlberg och Lars-Erik 
Ottosson.

Markarbetena har sannolikt redan inletts då detta nummer av Ersnäsbladet 
nått läsarna. På sensommaren är det förhoppningsvis dags för invigning.

Lars-Erik Ottosson är byggledare. Han behöver i vissa skeden assistans från 
oss i byn. Posten Eget arbete avser en ideell arbetsinsats på 300 timmar. Byg-
gruppen uttrycker en varm förhoppning om att ett antal av byborna avsätter 
några timmar för att hjälpa till. Kvinnor och män är lika välkomna. Anmäl er till 
Ulla Isaksson Axhammar tel 31104 eller
ulla.isaksson-axhammar@arcticview.se 
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Ersnässkolan
Vad som händer Vt. 2010! 

I de olika klasserna gör vi många 
olika aktiviteter, men det här är de 

aktiviteter vi kommer att göra hela 
skolan tillsammans. 

• Husdjurens dag, kommer att vara 
28/5-10 i stället 4/6-10 för att de 
krockar med andra aktiviteter under 
Vt. Där tar man med sig sitt husdjur 
och visar upp det och kanske låter 
man dem hälsa på andra djur.
• Lekdag m. Brännboll 9/6-10. Lek-
dagen innehåller bl.a. lekar som 6:
orna har bestämt och som man gör i 
fadder grupper. Man har stationer som 
varje grupp ska få komma till. I bränn-
bollsmatchen på slutet möter 6:orna 
lärarna i brännboll, de har blivit en 
tradition på vår skola(Ersnässkolan).

Intervju med Nike Bergman som 
har husdjur. Visst är de mysigt med 
husdjur? Det är ganska många som 
har husdjur. Dem är både stora och 
små, långa och korta. Vi som skrivit 
artikeln gillar djur (husdjur) och nu 
har vi haft en intervju med Nike som 
har flera husdjur, men hon ska bara 
berätta om ett av dem.

- Hejsan Nike! Vi skulle vilja fråga 
några frågor om ditt husdjur, funkar 
de tror du? 
- Ja det går bra att ni ställer några 
frågor.
- Har du något husdjur?
- Ja, tre hästar, två hundar och en 
kanin.
- Kan du berätta lite om ditt husdjur? 
(hon berättar om den ena hunden).
- Hunden heter Rut, jag brukar leka 
med hon, och ibland kela med hon, 
ibland när vi leker med bollen så vill 
hon inte komma tillbaka med bollen.
- Vars bor hon? (ute eller inne)
- Hon bor inne i vårat hus.
- Finns det något negativt med din 
hund?
- Ja, hon kan vara jobbig ibland, när 
hon står ivägen eller när hon biter på 

något som hon inte får.
- Vad är positivt med din hund?
- Ja, när man är ledsen så har man 
en axel att gråta mot, och hon finns 
alltid här för mig.
- Okej, så bra men det var allt vi ville 
veta om ditt husdjur.
- Okej, hejdå!
- Hejdå!
Det där var en lyckad intervju.

Anna Carlsson och Felicia Jacobsson

Nike Bergman

• Avslutning 11/6-
10! Då blir de sång-
er och pianospel kl. 
9.00 i Ankaret.

Ersnäsjakten 12 juni

Ersnäsjakten/Luleåtrippeln lördag 12 
juni.

Elitserien i orientering med Sveriges 
bästa orienterare på plats i skogarna 
sydöst om Ersnäs!

Med start 13.00 kommer eliten att 
springa en jaktstartstävling som bäd-
dar för spännande avslutningar, för 
övriga klasser i Luletrippeln är det in-
dividuell start som gäller.

I målområdet (i skogen sydöst om 
Ersnäs, vägvisning finns från E4:an) 
finns servering och kioskförsäljning, 
samt speaker som guidar publiken 
under hela evenemanget och rappor-
terar läget, berättar om vilka löparna 
är och höjer stämningen.

Målområdet är hemligt för de tävlan-
de, men ett tips för byborna: Anders-
sons kurva och längre in.

Prisceremoni elittävlingen ca kl 15.
Ersnäsjakten, en del av en hel orien-
teringshelg i Luleå - Luletrippeln- som 
inleds fredag kväll 11 juni i Måttsund 
och fortsätter söndag 13 juni i Kyrk-
byn.

Kontaktperson är Anders Bennitz
(070-6512091) info@luletrippeln.se
Läs mer om Luleåtrippeln på www.lu-
letrippeln.se. Arrangörer är OK Renen, 
Bergnäsets AIK och Gammelstads IF.

Vi på förskolan vill att ni berättar 
för era barn, stora som små, att 

man får vara och leka på förskolegår-
den under helgerna och kvällarna så 
länge man inte har sönder saker eller 
förstör.

En måndag när vi kom till förskolan så 
hade några varit och lekt på gården 
och tagit sönder ett ben till ett plast-

Förskolans dag, den 20:e maj, fira-
de vi på Ersnäs förskola genom att 

klä ut oss och gå i parad till Torget.

Där träffade vi Snö- och Isprinsessan 
Isabella. Vi gav tillbaka trollstavarna 
och hennes anka Kvacke som vi skött 

om sen februari.

Vi fikade och lekte med vår stora fall-
skärm innan vi nöjda gick tillbaka till 
förskolan.

Fröknarna på Ersnäs förskola

Förskolans dag

bord som vi hade lämnat ute i sand-
lådan. Vi är nu jätteledsna över det 
för vi har varit tvugna att slänga det 
bordet för det gick inte att laga!!

Det var barnens favoritbord...

Hälsar barnen och fröknarna på Ersnäs 
förskola

Till alla föräldrar

Mera från skolan på 
www.ersnas.se

Rut ->
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Hyr kompaktlastaren av oss, även med förare.
Kompaktlastaren är perfekt på trånga ytor, 
endast 110 cm bred och med lågt marktryck.
Redskap till dina jobb, t.ex.
stubborr, skopa, gafflar, jordfräs.
grävarm, jordborr m.m.

Fixa stubben, potatislandet,
gräsmattan, infarten, 
altanen, diket, dräneringen,
plintarna, stolparna,
m.m.

ALLT FÖR DIN TRÄDGÅRD

Tilläggstjänster:
Förare
Hemkörning
Anskaffning material

070-6700595 / www.mskuth.se

Mat - Café - Butik och Konst 
Nyheter i butiken! 
Urnor, ytterkrukor, tvålar, brickor och 
mycket mer - allt i lantlig romantisk stil! 

Konstutställning hela juni o juli. 

Sommaröppet fr 30/6: onsd-lörd 11-16, 
lördagar kvällsöppet!   

Ralph Lundstengården 
www.ralph-lundstengarden.com 

0920-310 54

Ra
lph Lundstengården
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Maskinarbeten.
Utför alla markarbeten, 
urgrävning infarter, 
dräneringar, vatten 
och avlopp. 

Leijons
Last & Transport

Leijons Last & Transport
Klubbvägen 50, 975 92 Luleå      
Tel. 070-629 21 39 (Roger Leijon)

Reparerar högtryckstvättar, 
skurmaskiner Nilfisk-Alto 
och Nilfisk Advance.

Även viss nyförsäljning av 
maskiner och tillbehör.

Antek Service AB
Ersnäsvägen 181
Mobil: 070-377 66 20
Mail: antek.service@swipnet.se
Fax: 0920-31175

Hans Nilssons 
Såg & Hyvleri
Ostibyvägen 4,  Ersnäs    
Tel 0920-311 59

Hos oss hittar du
sågade och hyvlade 
trävaror - även 
tryckimpregnerat!

Bygga i 
sommar?

Direkt från 
rökkåtan!

Lokalproducerade
kallrökta delikatesser

Tel. 070-533 11 89 / Klubbvägen 240 Ersnäs
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Tillverkar måttbeställda 
möbler i furu och mdf 
efter ditt önskemål.

Köksluckor, släta, allmoge 
och även pärlspontsmodell
- montering och 
gångjärn ingår.

Utför även mindre 
byggsnickerier.

Tel. 0920- 31127
Innehar F-skattsedel

E R S N Ä S 
MÖBEL
S N I C K E R I

ALLT INOM VVS!
HUMANA PRISER

ÅSTRÖMS RÖRFIRMA
ERSNÄS

RING:
DANIEL 070-637 44 30
LARS 070-225 26 99

ERSNÄSVÄGEN 43  /  TEL: 070-314 60 03
WWW.ASPENFJALL.COM

BYGGA OM ELLER BYGGA NYTT?

Vi hjälper dig med:

  Nybyggnationer
  Våtrum
  Rotrenoveringar

VI BORRAR
ENERGI OCH
VATTENBRUNNAR
Kompletta bergvärme- 
och vattenbrunns-
installationer. Vi borrar hela 
året och i hela landet!

Kontakta oss för mer informa-
tion och kostnadsfri offert.

Juha Rajala 070-325 02 44 
www.luleaenergiborrning.se
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Utför reparationer och service 
av de flesta bilmärken.
Öppettider: Mån - Fre 07.00-16.00
Boka tid på tel. 070-356 22 62
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Sommaren 1937 började en kull 
förväntansfulla 7-åringar i Ersnäs 

folkskola 1:a klass. De blev klasskam-
rater i 7 år.

Sedan 1980 träffas ”barnen” varje år 
första fredagen i augusti. Alltså blir 
det 31:a året i rad som vi möts 2010.
Surströmming står på menyn. Alla 

Raderna från vänster och framifrån

Rad 1  Iréne Edman/Larsson
          Gunhild Ohlin/Viklund
          Hedvig Johansson/Kilström

Rad 2  Alvar Engström
          Bengt Eriksson
          Olle Olsson
                     
Rad 3  Ingrid Björklund/Dybern
          Ingeborg Björklund/Åström  
          Eina Lindvall/Jakobsson
          Ingegärd Nilsson (Lärare)
                      
Rad 4  Sven-Olov Sundén
          Rolf Samuelsson
          Ivan Lundström
          (Stig 5 år, son till läraren)

              
Inte med på fotot: Henry Wikström 
och Bruno Lundström  

Stående fr vänster: Ivan Lundström, Bruno Lundström, Iréne Larsson/f. Ed-
man, Olle Olsson, Eina Jakobsson/f. Lindvall, Ingeborg Åström/f. Björklund, 
Ingrid Dybern/f. Björklund.

Sittande fr vänster: Bengt Eriksson, Gunhild Viklund/f. Ohlin, Sven-Olov Sun-
dén, Alvar Engström. Rolf Samuelsson är inte med på bilden. 

Sedan denna bild togs, har Sven-Olov Sundén och Alvar Engström lämnat oss. 
Tidigare har Henry Wikström och Hedvig Kilström/f. Johansson avlidit.

Vi träffas och minns.

kommer med glatt humör, och tävlar 
om att berätta de roligaste historierna. 
Hittills har Ivan Lundström segrat.

Årets fest ska gå av stapeln hos Bruno 
Lundström. Då invaderar vi Ersnäs.

Iréne Larsson

Forskning visar…
Hur ofta hör vi inte om forskningsre-
sultat som har betydelse för det liv 
vi lever. Ett exempel är ett program-
inslag i radions P 1 den 26 januari i 

år. Forskning visar att personer som 
exempelvis är aktiva i föreningslivet 
löper 25 procent mindre risk att bli 
åldersdementa.

Novéant

Några dagar i början av juli befin-
ner sig (som vi berättade i förra 

numret av Ersnäsbladet)  nio ersnäs-
bor på en ort som ligger 210 mil i 
SSV riktning från Ersnäs. Dessa nio är 
Vera och Ove Aspenfjäll, Elaine Blom-
qvist, Gun Hellström Dahlberg, Tord 
Marklund, Elisabet och Sven Persson, 
Anna-Lisa och Leif Strömberg. I grup-
pen ingår också sex alvikare och fem-
ton antnäsbor.

Förberedelserna är i full gång. Rese-
närerna möts åtta gånger för att lära 
sig om resmålet och en del franska. 
Vi förbereder en presentation av vår 
bygd. Tipspromenad och en svensk/
fransk femkamp kommer att ingå i de 
gemensamma aktiviteterna där nere. 
En liten broschyr på franska som be-
rättar om de tre byarna har redan fär-
digställts.   
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Klubbvägen 98, Urn (Eorn). Ut-
trycket kommer av ”ör”, som är 

ett ord för grus. Området mellan Pål 
och ca Franzéns kallas Örgärdan på 
äldre kartor. Här kan vi se att Urs-
bäcken, Urn, Örgärdan och Ur-Gusta 
kommer av detta ord ”ör”. Urn anla-
des troligen på 1830 – 1840-talen och 
hade således existerat i fyrtio år när 
den nya vägen byggdes. Klubbvägen 
har f.ö. också kallats Nyvägen åtmins-
tone långt in på 1960-talet. Kärt barn 
har många namn – Inåt Vägen har vi 
också sagt. Men det har inte riktigt 
varit ett ”namn”. Men man har kunnat 
säga: Jag bor Inåt Vägen. Kanske är 
det fel att använda stor bokstav….

Urn, Eorn, kallas numera också Urns-
gård av familjen Blixt, som bor där, 
Klubbvägen 96. Halvvägs neråt Urvä-
gen står ett tämligen nyuppfört äldre 
hus, som jag har tagit mig friheten att 
kalla Ur-Albins. Även andra lär ha kal-
lat det så. Detta kommer sig av att 
bostadshuset är den ursprungliga hu-
vudbyggnaden uti Albins, nuvarande 
Klubbvägen 101. 

De som bor där har döpt stället till 
Urnsbacka, vilket bra anknyter till Urn 
och Urnsgård. Nära huset har gått en 
strandlinje och strax nedanför plocka-
de man hjortron på 1800-talet.

Klubbvägen 101, Albins (Albinsch) har 
fått sitt namn efter Albin Åström. Han 
var från Holmen och var smed, ett 
yrke som både hans far och hans bror 
innehade. Av virke från det på 1930-
talet rivna Barons byggdes också ett 
mindre hus på Albins tomt. Varken 
smedjan eller något av de ursprung-
liga husen finns kvar.

Klubbvägen 110, Franzéns (Fransén-
sch på bondska) kommer av en Fran-
zén som troligen var den första där.

Klubbvägen 112, Ström. Här bodde 
en Johan Ström, f. 1870, men han var 
inte den förste på Strömbacken. 
Klubbvägen har vid varje upprustning 
förlorat de backar som en gång fanns. 
Vid Ström lekte vi när jag var barn. Vi 
var med våra kälkar och sparkar och 

lekte på Strömbacken. Den var lagom 
stor och trafiken var mycket måttlig 
på den tiden.

Klubbvägen 114, Grankvist (Grank-
wist). Nästa hus är det gamla Ur-Gus-
ta som låg rakt ner vid Gammelvägen 
ungefär i höjd med Urn. Det flyttades 
upp till Klubbvägen 1898 och har väl 
sedan dess sällan kallats annat än 
Grankwist. Johan Grankvist var son 
till Gustav Mårtensson, Ur-Gusta.

Klubbvägen 121, Hénrík, är det ställe 
som Henrikssons flyttade till omkring 
1905. De flyttade från Gammel-Hén-
rík, alltså Klubbvägen 10, och stället 
har sedan dess kallats Hénrík. Alla 
hus som fanns på tomten, 6 - 7 st., 
är rivna. En gammal hagtornsbuske, 
som blommar fint varje år finns dock 
fortfarande kvar.

Precis bortom Hénríktomten har vi 
Millerstbäcken. Den är nu mycket 
oansenlig, men på 1940-talet kunde 
vi ibland åka skridskor på ett par stäl-
len. I eller vid bäcken, på nedre sidan 
av vägen, låg söntjgrobba, ungefär 
sänkgropen eller sänkgrubban. I den 
sänkte man ner lin och hampa, d.v.s. 
rötade, för att förbereda senare be-
arbetning. Bäcken mynnade i drevjan 
väster om Millerbäcksgärdan, ungefär 

Ur-Gustaområdet.

På Klubbvägen 126 är jag född och där 
bor jag fortfarande. Huset byggdes 
omkring 1890 av Skräddaren August 
Åström från Mörön och hans hustru, 
Brita Catharina, född nedi Urn. Stället 
har kallats Skräddar-Åströms och en 
enda gång har jag hört Skräddars. Vi 
har kallat det Strömsro och det nam-
net är också inregistrerat, tydligen 
brukade man göra så. 

Klubbvägen 136, Åpars. Här har vi 
ytterligare ett Åpars, uppkallat efter 
Ludvig Isaksson som var född i det 
Åpars som tidigare nämnts, alltså 
Klubbvägen 27. Ludvig, som kallades 
Lubben, hade varit i USA men åter-
vände. Han började arrangera danser 
som blev vida kända. Många av den ti-

dens musiker och artister har uppträtt 
hos Lubben, eller Hagalund, som det 
officiellt kallades. Scenen finns ännu 
kvar i det hus som idag används som 
uthus. Det är det gamla danspalatset 
Hagalund, byggt på 1930-talet.

Klubbvägen 141, Oskars. Kallas så ef-
ter en Oskar Pettersson, som byggde 
och bodde där. Sedan han dog har 
ovanligt många bott just i det huset, 
men gårdsnamnet Oskars lever kvar.

Klubbvägen 144, Hedmans (Hed
mesch). Även Schwidja. I min tid 
har nog inte Schwidja använts an-
nat än i undantagsfall. Det här stället 
fanns redan vid tiden för Laga skiftet. 
Ä´hlskå´tan har det också kallats ef-
ter ett område i närheten, Ahlskatan, 
som man kan se på gamla kartor.

Klubbvägen 151, Enqvist (Enkwist) 
och huset mitt emot, Klubbvägen 150, 
har kallats Enqvist. Det förra, 151, har 
även kallats Grans efter Oskar Gran 
som gifte sig dit. Gran dog på 1940-
talet och det är gårdsnamnet Enqvist 
som har bestått. Namnet kommer 
av N. A. Enqvist som vid Laga skiftet 
var ”skyldigkänd att utflytta till Sund-
qvarngärdan”.

Nymaravägen, eller tydligare Ny-
Maravägen.  Mellan Enqvist och Mår-
tis-sågen går Ny-Maravägen upp och 
fortsätter längs bäcken. Jag har ib-
land hört uttrycket Nymaran använ-
das, men det är inte Maran som är ny 
– det är vägen. Den är förstås inte så 
ny, men den är dock ny i förhållande 
till den gamla, som vi kommer till litet 
senare.

Mårtis. Så har vi kommit till Mårtis, ett 
starkt namn, som kommer av Mårten 
Englund, född nedi Urn och boende 
ungefär mellan Gabri och Lasses vid 
tiden för Laga skiftet. Det var till nu-
varande Klubbvägen 161, Övre-Mår-
tis, som Mårten fick flytta.

Sonen Leonard flyttade hemifrån och 
byggde det som nu är Klubbvägen 
155. Efter Leonard har sonen Artur 
bott där. Han har nu byggt på andra 
sidan bäcken, Klubbvägen 160, på 
den plats där den ursprungliga kvar-
nen stod och där Leonard senare eta-
blerade Mårtis-sågen. Och Arturs son 
Roland bor nu på 155 och driver Mår-
tis-sågen, som på 1940-talet flyttades 
till den plats där den nu ligger.

Mårtens son Georg byggde i Kvarn-
hägnan. Det huset står kvar och är nu 
Klubbvägen 156.

Strax bortanför Mårtis har vi Mara-
vägen som leder oss inåt Maren och 
Stockarsmyran. Vid tiden för nyod-

Om Klubbvägen       (fortsättning från föreg nr)

Urn. Huset mitt i bilden är idag bostad för familjen Blixt. Huset till vänster är 
det som blev Albert-Läschabutiken. I bakgrunden syns Ur-Gusta. Ungefär 1898 
flyttades Ur-Gusta upp till Klubbvägen (numera 114).
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lingar hade man stora förväntningar 
på Maren – idag är där nästan enbart 
skog….

Till vänster om Klubbvägen, cirka 
100 m hitom kurvan, Petterssons-
kurvan, låg Myggliden, ett dansställe 
som verkligen lär ha gjort skäl för sitt 
namn….

Strax hitom Petterssonskurvan flyter 
en liten bäck, Holmbäcken. Möjligen 
har den fått sitt namn av ett område 
i nordostlig riktning som kallades Al-
vikholmen eller ibland bara Holmen. I 
bäcken fanns en kvarn på 1800-talet.

Klubbvägen 201, Petterssons. Den 
som fortsätter utan att svänga i kur-
van hamnar i Petterssonsfarstun! Till 
detta gårdsställe flyttade August Pe-
tersson, som kom från Arnemark nå-
gon gång efter 1890. 
Klubbvägen 240, Vasskäret ligger 
egentligen i Alvik. Rågången mellan 
Ersnäs och Alvik går ungefär mitt mel-
lan Petterssons och Vasskäret. Orsa-
ken till att jag tar med Vasskäret här 
är att de som bott där till stor del har 
varit orienterade mot Ersnäs. Det har 
helt enkelt varit närmare till Ersnäs 
affärer, mejeri, post, skola m. m. 

* * *

Den som vill veta mer om Lybecker 
kan läsa Ersnäsbaronen av  August 
Nordström. Den som vill veta mer om 
Ersnäs kan läsa häftet Ersnäs, Bygd 
i förvandling, som man kan köpa av 
Hembygdsföreningen.

Tillägg 1:
Jag har inte källforskat, utan ovanstå-
ende är ett resultat av ett mångårigt 
intresse för hembygdshistoria. Jag tar 
för givet att det finns invändningar 
och jag ser fram emot att eventuella 
läsare hör av sig med anmärkningar 
och/eller kompletteringar.

Tillägg 2:
Idag är det, med 
rätta, vanligt att ut-
sagor av olika slag 
kritiskt granskas ur 
genusperspekt iv. 
Ovanstående måste 
vara en guldgruva 
för en granskare, ef-
tersom det hela mest 
handlar om män, 
mansnamn o.s.v. 
Det har att göra med 
två saker: Den ena 
är att jag inte ville 
göra genomgången 
hur lång som helst 
och den andra är att 

det mesta i det gamla bondesamhället 
kretsade kring män – ägande/gårds-
namn o.s.v.

I skrivande stund kan jag bara komma 
på ett gårdsnamn som är knutet till 
en kvinna och det är BRÍTA, och det 
handlar då om det lilla huset bakom 
Hermanssons garage, Ersnäsholmen 
14. Där bodde i senare tid Brita-Ker-
stin. Hon gick i många år, i ur och skur, 
och delade ut tidningen till byborna.

Leif Lundström

Skräddar-Åströms - Klubbvägen 126, ägare 
Leif Lundström. Skräddaren August Åström 
står på bron. Bilden tagen 1917 eller tidgare.

En morgon i början av april går jag 
genom husets korridor på väg till 

förrådsytterdörren. Nästan framme 
passerar jag tvättstugan och just då 
och trots min fokusering på vad jag 
skall uträtta så kan jag i ögonvrån 
skymta nåt som bryter av från det 
normala. Jag stannar till, vrider hu-
vudet mot höger och min blick fångar 
en mörk massa som likt en orm ring-
lar sig från golvbrunnen till familjens 
kärl för matavfall. Jag närmar mig 
lätt förvånad och upptäcker att det är 
små svarta myror som fixat nåt som 
påminner om en livligt trafikerad mo-
torväg. Trafiken går i bägge riktning-
ar och sker utan störningar ity ingen 
stannar upp och konverserar med en 
mötande individ. Jag blir smått fas-
cinerad och triggad av deras diciplin 
och trafikvett. Slår på datorn för att 
googla om myror och ganska snart 
vet jag att det är svartmyror som häl-
sar på. Normalt lever de under stenar, 
trädgårdsplattor och dylikt men vad 
vill dom då inne hos mig?  Jo, de är 
på jakt efter föda. Under större delen 
av den varma årstiden hittar de så-
dan, som kan bestå av nektar och ho-
nungsdagg, utomhus men under tidig 
vår innan växtligheten kommit igång 

söker de sig gärna in i närliggande 
hus i sitt letande efter mat.

När myrorna vaknar ur sin vintersömn 
skickas förtrupper iväg och dessa läg-
ger ut doftspår för de som kommer ef-
ter och de älskar sötsaker. Är djurvän 
med vissa begränsningar varför jag 
sopar upp dem och tömmer skyffeln i 
min vedpanna eller var det under bron 
till ytterdörren.Torkar sedan med såp-
vatten för att radera ut deras doftspår 
som kan guida senare polare. Svart-
myror saknar utrustning för att bitas 
men är ganska oömma och fyller bl.a. 
en uppgift som pollinerare i den eko-
logiska kedjan varför man om möjligt 
bör undvika att förkorta deras liv. 

Efter denna invasion har jag bara sett 
något enstaka exemplar som desori-
enterat irrat omkring på köksgolvet 
ungefär som när man efter en fest 
”dagen efter” vaknar upp i någon an-
nans okända säng och inte vet var 
man  befinner sig. Efter denna nya 
oväntade bekantskap verkar livet gå 
vidare påstår Holm-Helmer som be-
rättade och skrev.

ulf.omnell@tele2.se

Ett oväntat besök
 på Ersnäsholmen

Att Hilding Lindbäck är frontfigur 
och drivkraft i Ersnäsrevyn, det 

visste vi. Men nu vet hela Sverige det. 
Hilding är utnämnd till hedersmedlem 
i Amatörteaterns Riksförbund, ATR. 
Detta ägde rum vid ATR:s kongress 
den 13-14 maj i Göteborg. Motive-
ringen var Hildings engagemang för 
amatörteater, vi saxar ur motivering-
en:
• ”för att ha verkat lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt med att lyfta 
fram glädjen och kraften i amatörtea-
tern
• för att med lust och envishet ha 
fortsatt att kämpa för amatörteaterns 
konstnärliga och kulturpolitiska ut-
veckling”.

Ett grattis från redaktionen!

Hedersmedlem i ATR-riks



www.ersnas.se

12

Gruvan på Sörberget i Ersnäs öppna-
des av lotsen Sandberg.

I slutet på 1920-talet jobbade min far 
Svante Pettersson-Beckenäs där. Han 
smidde borrar, för 5 kronor per dag, 
dom pengarna fick han aldrig ut. Andra 
som jobbade där var Hell, Sandström, 
Astor Nilsson och Bernhard Ohlin. Det 
såldes aldrig någonting, den enda som 
tog fältspat (kvarts) var Gösta Eriksson 
från Antnäs, han hade café och bageri, 
han lade kvartsen under bakugnen, för 
att hålla värmen i ugnen (under -40-50 
talet).  

Hadar Bäckenäs 

Den som går Hembergsleden träffar på 
gruvan vid informationspunkt 16. Vill du 
ha ett ex. av Vandringsledsguiden (gra-
tis), vänd dig till någon i redaktionen.

Gruvan i Ersnäs.

Gruvan i Ersnäs. Foto Krister Öhman

Som tidigare noterats i dessa spal-
ter har Byaföreningen under ett 

antal år fått en kassaförstärkning tack 
vare skidsporten. Det handlar om Ne-
derluleåstafetten och det förhållandet 
att vi ersnäsbor är osedvanligt aktiva 
i det sammanhanget. 

Luleå kommun har satt upp ett pris 
som går till de byar som är mest fram-
gångsrika att rekrytera folk att delta 
i detta evenemang. Sedan 2001 har 
Byaföreningen till byns båtnad kunna 

inkassera 18.000 kronor på det här 
sättet.

Den 13 mars gick Nederluleåstafetten 
av stapeln. Bland de 210 deltagarna 
återfinner vi 18 från Ersnäs: Björn 
Samuelsson, Rickard Engström, Hans 
Blomqvist, Mats Gustavsson, Lars-Gö-
ran Rosenberg, Anders Olsson, Kent 
Bäckström, Andreas Lindvall, Per-Olof 
Sundén, Kent Lindblad, Ingegärd Öh-
man, Gun Dahlberg, Bo Axhammar 
samt fem som återfinns på bilden. 

Antnäsarna mobiliserade 22 deltagare 
och Smedsbyn 6. Med de jämförelse-
metoder som vi använder oss av, blev 
loppet mellan de tre byarna väldigt 
jämnt i år. Arbetsgruppen för Nedelu-
leåstafetten (Bo Axhammar och Sven 
Persson företräder  Ersnäs ) kom där-
för överens om att detta år dela pris-
summan 6.000 kronor i tre lika stora 
delar. Byaföreningens kassör, Helge 
Björnström, kan därför se fram emot 
ett tillskott på 2.000 kronor.

Byapriset

Ersnäsunionen, ett av lagen med folk från vår by: 
Sven Persson, Thomas Johansson, Kjell Engström, Susanna Selberg (Alvik), Daniel Engström och Kjell Gustafsson


