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Året var 2018

E

rsnäsbladet har som ambition att
notera vad som händer i byn. En
genomgång av de fyra numren från
2018 ger detta som resultat.
- Antalet inflyttade familjer uppgår
till fem. Antalet födda till två. Det är
möjligt att vi i redaktionen har missat händelser av det här slaget. Därför
kan siffrorna vara i underkant.
- Två s.k. ställplatser för besökande
husbilar/husvagnar iordningställs i
anslutning till Torget.
- Hembergsleden förses i sina våta
passager med nya, rejäla spångar.

- Ett förnämligt fågeltorn byggs vid
Svartskatafjärden.
- Kommunen överlämnar ansvaret för
samlingslokalen Ankaret till byns föreningar.
- Valdistriktet Ersnäs/Alvik utmärker
sig vid valet i september genom att
noteras för ett av landets allra högsta valdeltagande med 91 procent av
de röstberättigade att jämföras med
riksgenomsnittet på 87 procent.
- I november utkommer nummer 100
av Ersnäsbladet vars utgivning inleddes 1997.

KOMMANDE EVENEMANG
Nederluleåstafetten

Lördagen 16 mars i Antnäs. Gemensam start för Nederluleåstafetten sker kl. 10.00, med upprop
kl. 09.50. Ministafetten startar
kl. 11.00 med upprop 10.50.

Kommunmästerskap

den 17 mars i längdskidor (fristil)
för barn och ungdomar vid Antnäs
skidstadion. Första start: kl. 10:00
Arrangör: Ersnäs IF, Antnäs BK.
Inbjudan kommer att läggas ut på
Ersnäs hemsida.
Ersnäs IF

Paltmiddag

Onsdag 3 april kl. 18.00 i Ankaret.
Kalaset kostar 75 kr med kaffe och
kaka. Lotteri med bl.a älgkött.
Ring eller sms:a 076-6451201, senast 1 april.
Ersnäs Byaförening välkomnar.
- Årets Ersnäsare utses för tolfte året i
rad. Detta år 2018 blir det ett kollektiv
som föräras denna utmärkelse nämligen Ersnäs skola bl.a. för skolans
goda samverkan med byns föreningar.
- En grupp på 15 personer, flertalet
från Ersnäs, besöker en vecka i juli sin
vänort Novéant i nordöstra Frankrike.

I

förra numret av Ersnäsbladet (nr
100) presenterades en lista på viktiga händelser i vår by de senaste 21
åren (1997-2017). Denna lista kom
att innehålla 33 punkter. Ersnäsbladet
nr 100 med listan finns tillgänglig på
www.ersnas.se
Där finns också alla tidigare nummer
av vår byatidning att läsa.

Byns framtid
Kom och delta i diskussionen i
Ankaret den 13 februari kl. 19.00
Vidare info på sidan 7.

Bo Axhammar med sin värd
Marc Ulbrich i Novéant

Du som har något intressant att förmedla, berätta
eller skriv till oss på redaktionen.
Hela byn vill veta om det!

Loppis i Ankaret

söndag 7 april, kl. 11.00 - 14.00.
Mera info på sidan 3.
Byaföreningen, Angelica Elvelin

Majbrasa

Tisdag 30 april vid miljöstationen,
E 4-korsningen. Lotterier. EIF bjuder på grillkorv.
Ersnäs IF

Elljusspåret

B

åde skejtare och klassiker erbjuds
ett välpreparerat elljusspår med
Gläntan som utgångspunkt. Dessutom
prepareras ett anslutningsspår från
Hääschkurvan nere i byn.
Spårgörare och motionärer sätter stort
värde på att både skoterförare och fotgängare väljer andra vägar än skidspåret för sina färder.
Info om spåret finns på www.ersnas.se
Avläs
Spårstatus
på
elljusspåret
med mobilen

www.ersnas.se
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Smått och stort

D

et finns en föreställning om att
människor på små orter är inåtblickande. De som inte har generationer att falla tillbaka på, ses som
främlingar och ingår inte på riktigt i
gemenskapen.
Jag flyttade med min familj till Ersnäs
l975 och var en av de första bosättarna på Nyområdet som det då – och
fortfarande – kallas. Under några få
år blev detta område (Tranmyrvägen)
hemvist för 28 familjer.
Från allra första början kände vi oss
hemmastadda. Inte ett ögonblick bemöttes vi på det sätt jag beskriver i
det första stycket. Tvärtom! Ingen av
oss är lulebo, inte ens norrbottningar.
Stockholm och Ångermanland är våra
ursprungliga hemvister.
Ersnässkolan för våra tre döttrar blev
naturligtvis en av inkörsportarna. Men
det fanns åtminstone två andra. Barnens engagemang i idrottsföreningens
skidsektion under Bengt Lindgrens
fasta ledning var den ena. Den andra
porten blev studiecirkeln ”Gräv där Du
står”. Genom den kom vi i nära kontakt med en grupp genuina ersnäsbor
dvs sådana som bott i byn i generationer. Studiecirkeln blev en mötesplats
för nya och gamla ersnäsbor.
Även om en öppen famn möter de
som flyttar in, hänger det naturligtvis också på nykomlingarna själva att
vara aktiva. Visst är det så att social gemenskap är ett av människans
grundläggande behov. Men detta behov kan vara av skiftande styrka. En
del av oss nöjer sig med begränsade
kontakter med den närmaste omgivningen. Kontaktnätet finns på andra
håll och behöver heller inte vara så
omfattande för det goda livet.
Men för den intresserade är de fysiska mötesplatserna även i vår lilla by
många. Så är även fallet med raden
av arrangemang, som äger rum vid
skilda tillfällen under året. Visst kan
det vara så att formen för sådana arrangemang inte alltid är den bästa för
att yngre och nyinflyttade ska ansluta.
Säkerligen är det så att en tacosmåltid har större möjlighet att locka den

yngre generationen än exempelvis en
måltid med palt på menyn. Det finns
alla möjligheter att utveckla formerna. Och säkert finns bland
de yngre personer som är
redo att ta initiativ av det
här slaget. Se för övrigt
artikeln på sidan 7.

vik en hög grad av medborgaranda.
Drygt 90 procent av de valberättigade
deltog i valet. Därmed låg vi fyra procent över riksgenomsnittet som redan det är högt
vid en internationell jämförelse. Vårt valdistrikt
låg i den absoluta toppen
i landet vad avser att ta
till vara demokratins viktigaste tillgång nämligen
rätten att rösta.

******
Vi bybor ingår i ett lokalt
sammanhang. Vi ingår i
ett kommunalt, i ett regionalt och i ett nationellt
sammanhang. Men vi ingår numera också i ett
övernationellt
sammanhang.

EU har som alla vet stor
betydelse för vår tillvaro.
Och det i många avseenden. Vi ifrågasätter aldrig
existensen av Sverige. Det finns grupper som ifrågasätter existensen av
EU. Men EU kommer att finnas under
de kommande fem åren. Därför finns
det, oavsett uppfattning, samma anledning att ta sig till vallokalen den 26
maj som det gjorde den 9 september
2018. Och vi ska återigen visa att vi
tillhör sverigetoppen!

Söndagen den 26 maj deltar vi i valet
av de svenskar som under den kommande femårsperioden ska arbeta
med att utveckla samvaron på den
europeiska nivån. Vi väljer våra 21
EU-parlamentariker.
I valet till riksdagen i september i fjol
visade medborgarna i Ersnäs och Al-

Sven Persson

Familjenytt
Född
Fanny och Simon Wänstedt har fått en pojke, Ebbe, den 20 januari. Han
vägde då 3335 g och var 51 cm lång. Storebröderna heter Ludvig och Adrian. De bor på Klubbvägen 32.
Inflyttade
Edvin och Jessica Rohdin samt barnen Erik och Robin har flyttat in på Ersnäsvägen 73.
Therése Palo med sonen Albin samt Theréses syster Sandra Larsson har
flyttat till Esnäsvägen 95.
Avlidna
Viktor Marklund		
Bruno Lundström
Ann-Marie Nordström
Villy Eriksson		
Herbert Beckenäs

*
*
*
*
*

18/4 1925
20/8 1930
16/11 1940
14/6 1936
9/12 1926







13/11 2018
1/1 2019
10/1 2019
13/1 2019
31/12 2018

Har du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se

Bokbussen hösten 2018 & våren 2019
För allmänheten

Det bästa sättet att förgöra en
fiende är att göra honom till din
vän.
Abraham Lincoln
Vänd ansiktet mot solen, så ser
du inte skuggorna.
Helen Keller
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Böcker som lånats i Norrbottens län kan lämnas tillbaka på
bokbussen och böcker man lånar i bokbussen kan lämnas på
något valfritt bibliotek i Luleå och länet. Välkommen in!

Årets fotbollssäsong för EIF

F

otbollsträningen inför denna säsong har sparkat igång. Vi kommer
att köra tre pass per vecka (2 Arcus
+ 1 Antnäs sporthall) fram till mitten
av mars när träningsmatcherna börjar
komma igång. Därefter kör vi två träningar per vecka. Förutom träningsmatcher kommer vi att spela en Futsal Cup i Luleå Energi Arena onsdag
6 mars, Stora Sundis Cup i Arcus 2526 mars samt gruppspel i Lilla Coop
Norrbotten Cup där vi är regerande
mästare.
Ledartrojkan är densamma som ifjol
dvs. Ubbe I, Patte J, Tomas G. Efter-

som Ohtana/Aapua FF tränar tillsammans med oss sedan många år tillbaka så kommer även Magnus Jatko att
vara med i tränarstaben.
Vi kommer att som vanligt spela i div.4
södra tillsammans med Alvik, Älvsbyn
plus 7 st Piteålag. Det blir en Stockholmsserie resemässigt dvs. tunnelbaneavstånd till bortamatcherna.
EIF fotboll vill hälsa alla fotbollsälskare välkomna till Arena Pålbacka för
10 st fotbollsfester under sommaren
2019.
Anders Vikberg, EIF

Föreningarnas årsmöten
Ersnäs Hembygdsförening

Tisdag 19 februari kl. 19.00 i skolans matsal. Vi bjuder på fika.

Ersnäs Samfällighetsfören.
Måndag 25 februari kl. 19.00 på
Ralph Lundstengården. Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Föreningen bjuder på semlor och
kaffe. Varmt välkomna!

Övrig EIF-info om kommande arrangemang.

Ersnäs Byaförening

Årsmöte Ankaret onsdag 6 mars kl. 19.00.
Nederluleåstafetten i Antnäs 16 mars.
Kommunmästerskap på skidor i Antnäs 17 mars.
Klubbmästerskap på skidor (datum ej fastställt).
Valborgsfirande tisdag 30 april.
Nationaldagen Torget torsdag 6 juni (ev. dragning på Gräsklipparlotteriet).
Ersnäsdagen lördag 6 juli Torget.

ANEA

I

Nederluleåstafetten

Loppis i Ankaret

april är det återigen dags för ”Vårloppis i Ankaret”. Vi vill tacka alla
utställare och besökare från föregående år och hoppas på ett lika stort
intresse även denna gång.

Bilda lag och var med! Tävlingen går i
Antnäs den 16 mars och Ersnäs IF är
en av medarrangörerna.

Måndag 25 februari kl. 19.00 i
skolans matsal. Föreningen bjuder på fika. Alla hälsas välkomna.
(vänortssamarbetet)

Torsdag 28 februari kl. 19.00 i Ankaret. Föreningen bjuder nya och
gamla medlemmar på fika.

Maravägens Samfällighet

Torsdag den 28 februari kl. 19.00
i skolans matsal. Vi bjuder närvarande på kaffe och bullar.

Ersnäs Idrottsförening

Onsdag 6 mars kl. 19.00 i Ankaret. EIF bjuder på fika. Alla medlemmar välkomna.

Även i år finns en Mini-stafett, samma
plats men med start en timme senare.

Jag har ingen längtan efter att
bli jämlik mannen. Jag föredrar
att behålla min överlägsenhet.

Information om stafetterna och anmälnings-blanketterna finns på

Lucy Maud Montgomery

www.ersnas.se

Ersnäs Kalender 2019
Jag blir inspirerad varje dag när jag
promenerar genom Ersnäs. Därför beslöt jag att göra en väggkalender även
i år med vår vackra by som motiv.
Det finns fortfarande några kalendrar
att köpa av mig för 150 kronor.
Mitt mobilnummer 0709372421 och
E-post rober@weareoneproduction.se
Robert Romanowski

I år blir loppisen i början av april,
närmare bestämt den 7/4. Enligt
önskemål från förra årets utställare
så kortas tiden ner från 4 timmar till
3. Därav blir tiden mellan kl 11-14.
Varmt välkomna!
Datum: Söndag 7 april

ERSNÄSBLADET

utges av Ersnäs byaförening och är öppet för alla
(föreningar, företag och enskilda) med
anknytning till byn och utkommer med
fyra nummer per år.
Manusstopp under 2019 är 28 jan,
13 maj, 12 aug och 4 nov och utdelning fredag ca 2 veckor efteråt.

Tid: 11:00-14:00

I redaktionen:

Plats: Ankaret, Ersnässkolan

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

Platshyra: 50 kr
Det finns även ett begränsat antal
bord att hyra för den som saknar
eget. Bordshyra 50 kr. Först till kvarn.
Vill du boka ett bord eller har frågor
kring loppisen? Tag kontakt via mail:
ersnasbyaforening@gmail.com eller
via PM till ”Ersnäs Byaförening” på Facebook.
Angelica Elvelin

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
Krister Öhman, tel. 070-635 67 74,
E-post krister@krivision.se
Ersnäsbladet finns att läsa/hämta från
byns hemsida www.ersnas.se
Där finns även tidigare nummer.
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Gården Mitjel i Ersnäs

ill att börja med: Jag har själv inte forskat mycket om
Mitjel, men jag har försökt skaffa uppgifter från olika
håll. Det är framför allt tre personer som försett mig med
nedanstående uppgifter. De är Kjell Mäki, Anders Sandström och Elsy Vikström.

Först år 1727 upptas det på fem års frihet av soldaten
Michel Michelsson Hurtig, f. 1689, vilken sannolikt också
kom att få ge namn åt hemmanet. Mickel Mickelsson var
från Svartbyn i Överkalix och hans hustru, Margareta Andersdotter, var från Storön i Nederkalix.

Mitjel är beläget söder om Klubbvägen mellan E 4 och Fällträskvägen. Före Laga skiftet var där ett gytter av gårdar
och uthus. Många av dem flyttades ut vid Laga skiftet. Kvar
blev PaL, Mitjel och Gabri.

Den 10 maj 1729, när de hade bott där bara ett par år
miste de tre barn i en brand: Anna f. 1729 02 30, Karin
f. 1727 01, Anders f. 1726 03. Möjligt är att det hus som
senare blev Mitjelskolan byggdes efter branden. Efter
familjen Mickelsson har olika släkten bott där, men det
starka gårdsnamnet Mitjel lever ännu kvar.

Det är möjligt att gårdsstället som vi idag kallar Mitjel har
rötter i Medeltiden. Men det är en bit in på 1500-talet som
gården börjar visa sig i dokumenten.
Anders Sandström har utifrån de forskningar han har bedrivit fått fram följande ägarlängd på Ersnäs nr 7:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lars Nilsson, nämnd 1539-1567, 1571-1572
Mats Larsson, nämnd 1568-71, 1573-1586
Lars Matsson, nämnd 1590-1621
Mats Larsson, nämnd 1622-1637,
hustru Maret, nämnd 1640-1650
Erik Matsson, nämnd 1651-1686,
hustru Karin, nämnd 1657
Johan Ersson Winter, nämnd 1688-1708, soldat 1706
Erik Johansson Winter, f 1690 soldat 1711
Hemmanet öde 1715-1726 och upptaget
på 5 års frihet 1727

Mickel Mickelsson.
Således verkar hemmanet ha varit i samma släkts ägo fram
till ödesmålet1 1715-1726, varefter Michel Michelsson Hurtig tillträder. Den förste kände ägaren, Lars Nilsson, ser ut
att ha varit relativt välbärgad med 10 kor år 1559. Sonen
Mats Larsson redovisades för en samlad förmögenhet på
endast 98 mark 2 öre i samband med taxeringen till Älvsborgs lösen 1571. Han redovisades för ett boskapsinnehav
på endast 1 häst, 6 kor, 1 kviga, 7 får, 3 getter och 1 svin.
Detta att jämföra med lappfogden Jöns Nilssons förmögenhet på Ersnäs nr 1 med oerhörda 2.298 mark 1 öre!
Ersnäs Nr 7 tillhörde ett mellanskikt bland byns hemman
med sina 3/8 mantal och 8 kor vid roteringen2 1695. Ägaren Johan Ersson synes få gå soldat för roten Winter under
Karl XII:s krig och blir sedan borta, varpå hemmanet blir
öde 1715-26.
1
Ödesmål - Tillståndet att ett hemman inte kunde
betala sina skatter. Ödesmål uppstod antingen då en åbo
övergav hemmanet eller råkade i obestånd. Om hemmanet var ett skattehemman konfiskerades det av kronan
och gjordes till ett kronohemman, som skulle brukas av
en åbo. Om ett kronohemman blev öde skulle hemmanet
utbjudas till en ny åbo, mot att denne åtog sig att fullgöra
de resterande avgifterna. Om detta inte var möjligt, skulle
det rannsakas. Om det visade sig att ödesmålet berodde
på att skatterna var oskäliga, skulle skattläggningen jämkas och eventuella frihetsår erbjudas åt åbon.
2
Rotering eller det ständiga knektehållet uppkom
som ett åtagande från allmogens sida, att ständigt hålla
ett visst antal män under vapen. I gengäld åtnjöt man frihet från utskrivning. Ägarna av den roteringsskyldiga jorden indelades i rotar. Varje rote skulle anskaffa, utrusta
och avlöna en soldat. I allmänhet skulle två hela gårdar
bilda en rote. Om gårdarna var små, kunde roten bestå
av tre eller fler gårdar. Den största gården i roten, på vars
mark soldattorpet vanligen byggdes, kallades stamrote
och ansvarade för att rotens skyldighet uppfylldes. Övriga
gårdar kallades strörotar.
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Enligt husförhörslängden 1732-1739 bodde Mickelsson
och hans hustru Margareta Andersdotter på nr 7. I husförhörslängden fanns barn, vars namn var överstrukna
och inte gick att tyda. Kanske hade det något med branden att göra. Hemmanet var på 3/8 mantal.
Enligt Hfl 1740-1748 bor M. M. och hustru Margareta
kvar på nr 7. Nu finns där också en Nils Larsson som
möjligen är gift med Kerstin Michelsdotter. Där finns också en dotter Christin.
Enligt Hfl 1749-1764 är M. M. död och hustrun Margareta
bor kvar. Även mågen Olof Jacobsson/Björn som är gift
1750 med dotter Kerstin Michelsdotter. De fick en son,
Mickel, född 1750, död 1750.
Ny ägarsläkt.
I och med att Josef Larsson Lake 1757 köper en hemmansdel på 3/8 mtl av hustru Margareta kommer en ny
släkt till Mitjel.
Efter familjen Mickelsson kom således Josef Larsson
(1732-1810). Han kom från Sören Nr 2 utanför Töre. I
första giftet, med Maria Olofsdotter, föddes fyra barn. I
andra giftet, med Anna Mårtensdotter Enbom, föddes
tretton barn men sex dog före fem års ålder. Anna kom
från Ersnäs Nr 2, granngården Åpars.
I äktenskapet med Anna föddes Mårten Josefsson, 17751846). Åtminstone något av hans syskon ägde Mitjel eller en del därav under en kortare tid, men Mårten gifter
sig 1802 och förvärvar då 1/4 mtl av sin fars hemman.
Samma år, 1802, flyttar Anders Larsson från nybygget
Boträsk, Alter, till Ersnäs. Han köper den andra hemmansdelen av Josef Larsson, 1/8 mtl. Anders kom ursprungligen från Svensbyliden Nr 10.
Också Mårten var gift två gånger – första gången med
Catarina Larsdotter, f. 1775, från Ersnäs Nr 19. Andra
gången med Anna Cajsa Larsdotter, f. 1786, från Unbyn
Nr 8. De båda damerna födde sammanlagt arton barn så
det bör ha varit liv och rörelse uti Mitjel. Alla överlevde
förstås inte, men vi är ändå många som är ättlingar till
familjerna Josefsson.
Ny ägarsläkt igen.
Ett av Mårten Josefssons barn, Isak Aron, fick genom
testamente år 1845 en hemmansdel på 1/8 mantal, Mitjel. Isak Aron sålde 1863 den delen till Fredrik August
Johansson från Sikfors. Vid folkräkningen 1870 fanns Johansson där och förutom hans familj bodde där också
Anna Cajsa Larsdotter, änka efter Mårten Josefsson.
På 1920-talet, efter Fredrik August Johansson och hans
hustru Erika f. Viklund, delades hemmanet mellan sönerna Johan och Ludvig. Johans bror Ludvig var då, eller
blev, ägare till gården bredvid och namnet Mitjel följde
med, men det stället var ursprungligen PaL, efter en Pål

Gäster i byn

Andersson som tidigare hade bott där. Johan blev kvar på
hemstället.
De som senast var bönder på Mitjelhemmanet var Ragnar
Johansson, Mitjel-Ragnar, och hans hustru Ally. Ragnar
var son till Johan och född på gården, Ally kom från Selet.
Den del av Mitjel som Ludvig ägde tillhör idag Peter Seger.
Och det ursprungliga Mitjel ägs av Marie-Louise och Björn
Lindström. Björn kan kanske sägas vara ”tillbaka” eftersom hans farmor Frida, född nedi Urn, var barnbarn till
Lisa Greta som i sin tur var Mårten Josefssons dotter. Eller
uttryckt på ett annat sätt – Mårten Josefsson var farmors
mormors far till Björn.
Leif Lundström, Ersnäs

Till höger om La vid 486 ser vi Klubbvägen som den utmärktes vid Laga skiftet omkring 1870-1880.
Gårdsstället 3331 är det nu alldeles utplånade Gabri. Till
höger, 4257, bodde baron Lybecker fram till sin död 1850.
Gårdsstället 3335 till vänster är Mitjel. Under 35 är Mitjelskolan. Ovanför 33 är stenlagårn som ännu finns kvar.
Johan Johansson bodde på 3335. Nere i vänstra hörnet,
3336, är PaL. Ludvig Johansson flyttade dit.

R

alph Lundstengården, som nu har två gästrum, har
denna vinter haft övernattande gäster från olika länder. Kristina Holmberg ser en stor utvecklingspotential
med gården och har ett antal idéer som ska förverkligas.
EB:s utsända besökte den gamla gården och träffade då
familjen Bescond från Nantes i nordvästra Frankrike.
Familjen hade kommit under mellandagarna och skulle
tillbringa nyår i byn. De trivdes med boendet och uppskattade lugnet, landskapet och tryggheten. De menar
att ”här kan knappast finnas tjuvar och banditer”. Det
här är deras tredje besök i Sverige, och premiär för dem
med resmål så långt norrut. För två år sedan fick familjen uppleva norrsken under ett besök i Värmland. Här
i Norrbotten gläds de över snön som dalar ner, och ser
fram emot slädhundsfärden som de ska göra i dagarna.
Vid ett besök i Luleå blev de överraskade av att finna
många olika sorters franska ostar och franska produkter
i en av matbutikerna.
Ersnäs utsända överlämnade en nyttogåva i form av reflexväst och Ersnäsblad att bekanta sig med. Vi hoppas
att vistelsen ”hos oss” gav mersmak och hälsar Mikaël,
Anne, Juna och Armel välkommen tillbaka.

Smart länk

Blyertsteckning av Matsåke Bergström, fritt efter foto.

Huset till höger bör vara det som Josef Larsson och sonen
Mårten bodde i med sina stora familjer. Det blev senare
Mitjelskolan. Gaveln till vänster om skolan tillhör det gula
hus som fortfarande finns kvar.
Gaveln som skymtar till vänster om härbret tillhör ”bagarstugan” uti PaL där Ludvig bodde. Huset finns kvar.
Huset längst till vänster är av okänt ursprung och finns inte
med på kartan från Laga skiftet.
Isak Aron Mårtensson och en av hans två hustrur, ovisst
vilken. Isak Aron ärvde och sålde en hemmansdel uti Mitjel
och flyttade till Klöverträsk.
Det sedan länge etablerade
gårdsnamnet Mitjel följde
med och det innebar att när
vägarna i Ersnäs skulle förses med officiella namn var
”Mitjelvägen” redan upptaget
– i Klöverträsk. Det gjorde att
områdets gårdar kom att få
adressen Ersnäsholmen, men
något samband med Holmen
har det inte.

Om du har en ”QR-kodläsar-app” i din
mobiltelefon och visar på QR-koden,
så surfar mobiltelefonen direkt till
http://www.ersnas.se. Detta utan
att du behöver skriva in adressen manuellt. Detsamma gäller för surfplattor.

Giganten inför valet den 26 maj

B

ryssel dvs EU finns överallt. På många håll finns det
en föreställning av det slaget.

Visst! När det handlar om lagar och förordningar är EU:s
närvaro stark. Mycket hänger samman med den ”inre
marknaden” som inte ens Brexit-folket vill avstå från.
Att EU via sin budget dominerar är också en förställning
som finns på många håll. Detta är emellertid en vanföreställning. EU är befolkningsmässigt 50 gånger större
än Sverige men vår svenska statsbudget är ungefär lika
stor som EU:s budget.
arför har vi ett val till EU-parlamentet? Vad har detta för betydelse för mig och min omgivning?
EU har en stor roll för oss alla. Men
vad är egentligen denna union? Låt
oss träffas för att opartiskt samtala
om de här frågorna. Intresserade:
hör av er till sven@snowkids.se

V
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Lite bosättningsfilosofi

i som bor i Ersnäs är till antalet
cirka 600, 0,8 procent av befolkningen i Luleå kommunen. Denna del
av mänskligheten är inte imponerande stor. Men gruppen är ändå större
än att alla ska kunna känna alla andra.
Även om inte alla känner varandra,
finns det förhållanden som förenar.
Ingen har tvingats bosätta sig i byn.
För oss alla finns det förklaringar till
varför vi valt just Ersnäs som den
geografiska platsen för vår tillvaro.
Många har band till byn genom att ha
vuxit upp här, kanske flyttat till annan plats en tid och sedan återkommit. Andra väljer Ersnäs eftersom här
möter man den eftertraktade miljön.
Faktorer såsom småskalighet, utrymme, lugnet, närheten till natur och
inte minst närheten mellan människorna är tungt vägande skäl.
Människan är ett socialt djur. Det är
naturligt att skapa band till andra.
Detta sker mestadels spontant men
det sker också, direkt och indirekt, i
organiserade former. Nu anar läsaren
vart jag vill komma med denna utläggning.
Att manifestera denna anknytning
behöver inte ske i form av att vara
ordförande i t.ex. Byaföreningen
eller Idrottsföreningen. Den enklaste formen och som dessutom
tar en helt oväsentlig tid i anspråk
är att vara med i byns föreningar.
Hur detta går till lär nog flertalet läsare numera känna till: betala en medlemsavgift som är gemensam för tre

av byns föreningar (Byaföreningen,
Hembygdsföreningen och Idrottsföreningen). Detta kostar 225 kronor
för familj, 150 kronor för enskild.
Beloppet sätts in på Ersnäs IF:s
bankgironummer 5970-5996. Det
influtna beloppet delas sedan i tre lika
stora delar som överförs till respektive förening. Bl.a. finansierar dessa
medel utgivningen av Ersnäsbladet.
Hälften av byns hushåll gör inbetalningen. Visst vore det uppmuntrande
om vi exempelvis nådde samma procenttal som vid det senaste riksdagsvalet nämligen 91 procent. Dit är det
en bit.
Att avstå från inbetalningen kan vara
resultatet av rent förbiseende (trots
ett antal påminnelser). Kanske några
tycker att visserligen är det bra att
vi har dessa föreningar och de aktiviteter dessa står för. Men vi har så
många utgifter som är oundvikliga.
Går det att spara en hundring eller
två, varför då inte ta det tillfället i akt.
En tredje förklaring är att - trots valet
av boende - saknar jag den där riktiga samhörigheten med byn. Ersnäs
är bara min uppehållsplats - för gott
eller mer tillfälligt.

B

Bokmalarna

okpratarklubben
”Bokmalarna”
startade i september 2013 och har
sedan dess träffats månatligen. Gruppen har ett läsintresse som gemensam nämnare. Inför varje träff läser
de en utvald bok som diskuteras utifrån bland annat innehåll, spänning,
språk och poängsättning av helheten
görs. Medlemmarna möts hemma hos
varandra. Bokvalet görs av den som
är månadens värdinna. Den bok som
skall läsas till nästa gång är ”Sekreterarklubben” av Jan Bergman. Det
är historien om ”Svalorna”, kvinnliga
svenska agenter under andra världskriget.
Gruppen träffas i enkelhet över en
kopp te, med samtalet som det väsentliga.
”Bokmalarna” rekommenderar intresserade att bilda egna pratgrupper. Lämplig storlek är sex personer,
vilket ger alla deltagare möjlighet till
aktivt utbyte i samtalet. Bibliotek och
bokbuss är en stor tillgång för att inte
behöva spendera slantar för att köpa
samtliga böcker.

Numera finns det ekonomiska lockelser förknippade med medlemskapet.
I samband med Ersnäsdagen utlottas
bland namnen i medlemsmatrikeln
nio värdefulla vinster. Och de som hyr
samlingslokalen Ankaret, gör detta till
rabatterat pris.
Sven Persson

Ö

ver ingången till Uppsala universitets huvudbyggnad finns denna
devis av 1700-talsskalden Thomas
Thorild:
TÄNKA FRITT ÄR STORT
MEN TÄNKA RÄTT ÄR STÖRRE
Dessa ofta citerade ord är väl inte
annat än en plattityd eftersom rätt i
högsta grad är ett värdeladdat ord.

H

Hitler påstod nog aldrig att han inte
tänkte rätt. SD anser sig tänka rätt på
samma sätt som de övriga sju riksdagspartierna – fastän de alla tänker
olika.

Några exempel på genomgångna
böcker är Mikael Niemis ”Koka björn”
och Antoine Laurains ”Presidentens
hatt”. Dessa är av olika karaktär och
mycket läsvärda, hälsar gruppen som
består av Carin, Elisabet, Gun, Ingegerd, Inger och Ulla.

Ordförståelse

är kommer en liten utmaning som läsarna kan roa sig med runt köksbordet. I högskoleprovet ingår bl.a. en avdelning om ordförståelse. Nedan tio exempel på de ord som de som genomgått provet de senaste tre åren hade mest
problem med. Vilket alternativ är det rätta? (Rätta svar se sista sidan):
1. Överlöpare: 1. Ryttare 2. Förrädare 3. Stolt person 4. Inkräktare 5. Kraftkarl
2. Prata bredvid mun: 1. Vilseleda någon 2. Ljuga 3. Försäga sig 4. Härma 5. Avbryta någon
3. Simpa: 1. Fiskart 2. Svampsort 3. Blåsinstrument 4. Huvudbonad 5. Maträtt
4. Kurage: 1. Respekt 2. Ärlighet 3. Disciplin 4. Tapperhet 5. Stolthet
5. Försitta: 1. Nöta 2. Förberedas 3. Dröja 4. Gå över 5. Missa
6. Missunnsam: 1. Orättvis 2. Anspråkslös 3. Ovärdig 4. Självcentrerad 5. Ogenerös
7. Gångbar: 1. Trolig 2. Stadig 3. Rörlig 4. Säker 5. Giltig
8. Filantrop: 1. Människovän 2. Hästtämjare 3. Predikant 4. Kostsamlare 5. Växtförädlare
9. Såta vänner: 1. Nära vänner 2. Rika vänner 3. Falska vänner 4. Hemliga vänner 5. Gemensamma vänner
10. Skröna: 1. Tomt skryt 2. Olöst mysterium 3. Fantasifull berättelse 4. Traditionell folkvisa 5. Gammalt visdomsord
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Bygdeutveckling

Ersnäs med närliggande byar jobbar vi just nu med att ta fram en
bygdeplan för bygden (Ersnäs, Mörön
& Sörfjärdsbyarna). Hela Sverige Ska
Leva håller i projektet där bygdeplanerna tas fram och detta görs just nu i
alla sörbyar på uppdrag av Luleå kommun.
Bygdeplanen ska göra två saker:
Den ska vara en hjälp för oss i bygden att dra upp riktningen för var vi
vill, hur utvecklingen ska gå, vad vi
planerar att göra och hur detta kan
finansieras.
Den ska också vara ett verktyg för att
kommunen ska kunna prioritera verksamhet som får bygdens visioner att
bli verklighet. Ett planeringsunderlag
helt enkelt.
Hittills har vi mest arbetat strategiskt
med en så kallad SWOT-analys, där
man beskriver bygdens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Vi har också diskuterat hur vi får engagemang
för att delta i arbetet hos boende i
bygden.
Det viktigaste i planen är att vi ska
komma fram till vad vi vill ska hända
och göras i bygden de närmaste 1015 åren. Hur vill vi att Ersnäs ska se
ut år 2030? Vad ska göras, vem ska
göra det, hur och när ska det göras

F

Vi har flera tematräffar inplanerade
där vi träffas och diskuterar frågor
inom olika områden. Dessa är:
13/2 RESANDE OCH
KOMMUNIKATIONER
19/2 FRITID OCH AKTIVITETER
11/3 SERVICE
Alla träffar sker klockan 19.00 i Ankaret. Har du tankar och funderingar
och inte har möjlighet att närvara på
temakvällarna, skriv på Ersnäs bys
facebooksida eller skriv e-post till ersnasbyaforening@gmail.com
All dokumentation från de olika träffarna ligger på Ersnäs by på Facebook.
Hittills har intresset för att delta på
mötena varit svagt. Av 1000 boende
i bygden har ungefär 1% deltagit på
mötet. Männen har varit sparsamt
representerade. Den här planen blir
ingen plan om vi inte engagerar oss,
då blir den ett papper. Här har vi en
chans att stå upp mot kommunen och
säga vad vi vill ska ske, vad som är
viktigt för oss - med vår framtid. Ta
chansen! Kom! Skriv! Mejla! Ring!
Prata med grannen! Din åsikt är viktig!
Sara Borgström, Byaföreningen

En händelse ur en snöforskares vardag!

ör ungefär ett år sedan fick jag och
några kollegor en idé att vi skulle
testa att mäta på snö i LTU:s mikrotomograf. En mikrotomograf är en röntgenmaskin liknande de maskiner som
används för att röntga brutna ben.
Detta är dock lite klurigt då maskin gör
att det är cirka 25 grader varmt i rummet som den står i. Därför hade mina
kollegor skapat en liten kylkammare
som vi kunde kyla ner till -20 grader
så snön inte skulle smälta. Mätningarna gick väldigt bra och vi fick fina
resultat av de uppmätta snöflingorna.
Detta tyckte vi var riktigt häftigt, som
de ”insnöade” forskare vi är…
Det tyckte även våra kommunikatörer så de gjorde ett pressmeddelande
kring de lyckade mätningarna, där vi
tyckte att fokus skulle vara att vi nu
kunde studera snöflingor och faktiskt
se ihåligheter i dem och mäta diameter och längd på dessa ihåligheter.
Men det tyckte inte media, som snabbt
fångade upp denna nyhet. De tryckte
på att vi hittat en ny snöflinga, och
som de flesta vet finns det ju ett talesätt att ”ingen snöflinga är den andra
lik”, så det borde ju inte vara så svårt!

Blues från Bakvattnet

och vilken finansiering kan man tänka
sig för de olika aktiviteterna.

tervjuer och man ställde frågan ”vad
var detta för slags flinga?”. På något
vis tyckte jag att flingan hade en snabel som gick ut från den större stjärnan så jag att slängde ur mig att det
var en snabelflinga och att på det sättet föddes en ny snöflinga, den kända
snabelsnöflingan.

Fredag 15:e februari kl. 19.00
Ronny har genom åren skrivit en massa låtar som han framfört med bland
annat Euskefeurat, pianisten Benneth
Fagerlund och bluesbandet Ramblin
Minds. Totalt 17 skivor. Med så många
låtar blir många ospelade. Många texter är ju bluesiga även om melodierna inte är det. Tillsammans med Leo
Holmberg, en fantastisk bluesgitarrist
från Ramblin Minds korsbefruktar de
Ronnys låtar i en lite ny form med
norrbottnisk blues och både skratt
och gråt.
Biljetter: 250 kr/person inkl. fika
Lokal: Ankaret (Ersnässkolan)
Köp biljett:
Sms:a din bokning (antal och namn)
till 070-3743320, eller maila den till
lena.engstrand@live.se. Biljettpriset
betalas via Swish till 070-3743320.
Vid önskan om annat betalningsalternativ kontakta Lena Engstrand.

Klockan reparerad
Nu har den 112 år gamla klockan gått
igång igen. Den gör oss påmind om
sin existens varje halvtimme.
Krister och Ingegerd Öhman

Snöflingan som blev känd, bild
från LTU:s 3D mikrotomografilabb
Aldrig hade vi varit med om att så
färska forskningsresultat spreds så
fort, vilket givetvis var fantastiskt
roligt. Så nu för tiden när det behöver skottas kan jag förena nytta med
nöje, då en forskare alltid är på jakt
efter nya upptäckter!
Johan Casselgren, Ersnäs

Nu satt jag där i både radio och tv-in-
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Inflyttade till Ersnäs

EB

:s medarbetare besökte Ersnäsvägen 95 och blev
mottagen av hundarna Buster och Piatza. På samma adress bor systrarna Therése Palo och Sandra Larsson, samt den förstnämndas son Albin Palo 12 år. Therése har liksom Sandra bott på olika ställen i kommunen
och har nu hittat tillbaka till sin barndomsby. Flyttlasset
kom i november 2018. Therése är utbildad industrielektriker, men går just nu på konstskola. Sandra jobbar på
Samhall.
Vi önskar alla tre välkomna, och hoppas att de ska trivas
hemma i Ersnäs. Efter lite information om byns föreningar och överlämnande av reflexväst åker EB:s utsända
hem i den kalla januarikvällen.

J

essica och Edvin Rohdin samt barnen Robin 8 månader och Erik 3 år flyttade till Ersnäsvägen 73 lagom till
advent 2018. I familjen finns även en välpälsad katt av
rasen Maine coon. De kommer närmast från ett hus på 80
m2 i Metsundet, Furufjärden. Nu har de funnit ett rymligare hus som passar bättre för familjens behov.
Paret är ursprungligen från Lycksele och kom via Umeå
till Persön. Jessica arbetar som interaktionsdesigner och
utvecklingschef på Abelko Innovation i Kallax Företagsstad. Edvin är
arbetsledare på Duroc Rail, som finns
i tidigare Plannjas lokaler på SSABområdet.
Erik med sitt favoritdjur
Familjen trivs i sitt hus och även i byn.
Vi hälsar dem varmt välkomna till Ersnäs och våra aktiviteter.

Ersnäs IF skidor inbjuder till SKIDKUL
Lek och träning på längdskidor.
Tisdagar i Gläntan klockan 18.00. Ingen föranmälan
krävs, ta med barnen till en rolig aktivitet!
Kontakter: Johan Lyckestig 070-3758432
Klas Lundkvist 070-3253654
Skidträning erbjuds också för äldre barn och ungdomar:
Kontakta Emil Welin, Maria Drugge, Mats Gustafsson eller
Jonas Persson för mer info om detta.

Följande information,
bland annat, finns på
Ersnäs hemsida:
www.ersnas.se

En annan värld

P

ost Nord heter det idag – detta
svensk/danska företag. Att förmedla brev var tidigt ett samhällsansvar. Det som länge hette Kungliga
Postverket grundades 1636 och var
då en statlig myndighet.
Poststationer fanns tidigare
på ett stort antal platser runt
om i landet. En av dessa platser var Ersnäs. 1975 lades
byns poststation ned.
Byns sista postföreståndare
var Agnes Olsson. Poststationen var placerad i ett hörn av Agnes
bostadshus. Adressen är idag Ersnäsvägen 70.
Agnes tid som postföreståndare varade i närmare 40 år. Stationen var
öppen några timmar på förmiddagen,

några timmar på eftermiddagen sex
dagar i veckan. De flesta ersnäsfamiljer hade egna postfack här. När som
helst under dygnet kunde man komma in i förrummet och hämta sin post.
Men det fanns också hushåll
som hämtade sin post inne
hos Agnes på hennes kontor.
Det var inte bara postförsändelser som hanterades. Kontoret fungerade också som
bank. Säkerligen erinrar sig
många läsare Postsparbanken och postsparbanksboken
med dess klistermärken för insatta
belopp.
Skylten för poststationen har bevarats
av Agnes son Kurt som nu i sitt hus
även förfogar över det utrymme som
en gång i tiden var en av byns mötesplatser.
Sven Persson

•

Hur du hyr vår samlingslokal Ankaret. Regler och information.

•

Information om föreningarna i
Ersnäs inkl. styrelserna.

•

Alla Ersnäsblad finns där och kan
läsas/skrivas ut.

•

Om Elljusspåret i Ersnäs, med
länk till dess spårstatus.

•

En beskrivning med bilder av
Hembergsleden, ”En vandring
längs Hembergsleden”.

•

Förslag på ett antal aktiviteter
du kan genomföra i byn.

•

En Kalender med händelserna i
byn. Och en historik-lista!
Rätt svar för
på sidan 6:

2-3-1-4-5-5-5-1-1-3

Ersnäsbladets manus- och utgivningsdagar finns i Redaktionsrutan
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”Ordförståelse”

www.ersnas.se

