
KOMMANDE EVENEMANG

Nederluleåstafetten
Lördagen den 13 mars i Antnäs.

Gemensam start kl. 10.00
För anmälan, se www.ersnas.se

EIF klubbmästerskap
på skidor

Söndag 21 mars. Första start 
12.00. Mera info kommer i lådan.

Paltmiddag i Ankaret
Tisdag 27 april, kl 18.00

Hembygdsföreningen bjuder in

Majbrasa vid E 4
Fredag 30 april
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Resenärer

www.ersnas.se

Nr 65 - 29 januari 2010

Pub i Ankaret
den 27 mars 2010, kl 21 - 01

med Z-ROX orkester.
Ersnäs Idrottsförening

Föreningarnas årsmöten

Byaföreningen
Måndag 15 februari kl 19.00 
i Ankaret

Hembygdsföreningen
Onsdag 17 februari kl. 19.00 
i Ankaret. Olof Skoglund, Pi-
teå, presenterar ett pågå-
ende projekt om porträtt av 
bla ersnäsbor

Samfällighetsföreningen
Tisdag 23 februari på Ralph 
Lundstengården kl. 19.00.

Idrottsföreningen
Söndag 7 mars kl. 15.00 i 
Ankaret.

De spirande kontakterna mellan Al-
vik/Antnäs/Ersnäs och den lilla fran-
ska kommunen Novéant-sur-Moselle 
utvecklas vidare. I månadsskiftet no-
vember/december hade vi besök av 
en liten grupp på fyra personer från 
denna kommun med borgmästaren 
Messein i spetsen. Ett välmatat pro-

vars syfte bl a är att stödja det här 
slaget av personkontakter.

I mitten av december distribuerades 
ett informationsblad till de drygt 900 
hushållen i de tre byarna (se www.
ersnas.se). Vilka var intresserade av 
att delta i denna resa? 48 personer 

gram hade tagits fram. Gästerna fick 
bekanta sig med trakten. I Ersnäs va-
jade den franska flaggan på Torgets 
flaggstång. Ett besök i huvudorten in-
klusive i Stadshuset ingick naturligtvis 
också i programmet. En hel del tid av-
sattes för att diskutera de kommande 
kontakterna.

Ett av resultaten blev en inbjudan att 
ett antal personer från våra tre byar i 
juli var välkomna att besöka Novéant. 
Gränsöverskridande kontakter ligger 
EU varmt om hjärta. Det finns ett pro-
gram ”Ett Europa för medborgarna” 

anmälde sitt intresse. Vid ett senare 
möte framkom det att ett antal av 
skilda skäl meddelade att de föredrog 
att ”stå på tillväxt”.

29 personer stark blir den skara som 
styr färden mot söder. I gruppen ingår 
nio ersnäsbor: Elaine Blomqvist, Vera 
och Ove Aspenfjäll, Gun Hellström 
Dahlberg, Tord Marklund, Elisabet och 
Sven Persson, Lisa och Leif Strömberg. 
Besöket i Novéant pågår dagarna 2-7 
juli. Vi återkommer i kommande num-
mer till denna resa och i övrigt till våra 
franska kontakter.

Våra franska gäster på besök i Luleå Stadshus: Dominique Lorrette, Margareta 
Bladfors Eriksson (kommunfullmäktiges ordförande), Stéphanie Jacquemot, 
Patrick Messein och Colette Klag.

Låt oss inte låtsas att saker kommer att förändras 
om vi fortsätter att göra samma saker. En kris kan 
vara en riktig välsignelse för varje person, för varje 
nation. För ur kriser föds framsteg.

Albert Einstein
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Infl yttade
Linda Körlén har flyttat in på Ostibyvägen 209

Avliden
Helga Hägglund    * 30/3 1928  † 18/12 2009

Har Du något som passar till denna ruta, kontakta redaktionen.

Familjenytt

En härlig blandning…

EB gör ett försök att summera Ersnäs-
året 2010 genom att förteckna några 
händelser under året. 

Det allra viktigaste är utan all jämfö-
relse att det under året har fötts tio 
barn i vår by. Denna siffra baserar 
sig på de publiceringar som skett i 
Ersnäsbladet under året. Redaktionen 
hoppas att den statistiken är heltäck-
ande. En annan glädjande företeelse 
är att det under det gånga året har 
elva familjer fl yttat till vår by.

Vägverket gjorde en rejäl insats i 
byns västra del som försågs med höjd 
vägstandard. Klubbvägen blev rena 
salsgolvet och försågs dessutom med 
effektiva farthinder till glädje för de 
boende i den delen av byn. Däremot 
har Vägverket varit mindre impone-
rande när det gäller att förse oss med 
en planfri korsning. Det senaste som 
hänt i den frågan är det brev från vår 
landshövding som återges på annan 
plats i detta nummer.

I samarbete med Alvik och Antnäs har 
under året ett spirande samarbete 
inletts med en kommun i Frankrike. 
Även detta beskrivs mer utförligt på 
annan plats.

I oktober träffades byns företagare 
för att diskutera gemensamma ange-
lägenheter. Detta var med stor san-
nolikhet första gången något sådant 
skedde. Redaktionen har dock inte to-
tal koll på vad som hänt i byn under 
dess åttahundraåriga existens.

Årgång två av Ersnäskalendern pro-
ducerades och såldes i en upplaga 
på 150 ex. Ersnäs- revyn, årgång 26 
med rubriken ”Bar och Rum” spelade 
för fulla hus på Norrbottensteatern. 
Folke och Irene Larsson skänkte jul-
granen.

Så var det nytt år igen. Ett år med en mängd 
stora händelser som OS, riksdagsval, ett 

kungligt bröllop, fotbolls-VM… ja, listan kan 
säkert göras längre. Tidningar och annan me-
dia kommer med andra ord att ha fullt upp 
under 2010.

Det kommer med all säkerhet även hända en 
hel del här på hemmaplan. Därför hoppas vi i 
redaktionen för Ersnäsbladet att vi också får 
många tips på innehåll från er läsare och by-
bor. Speciellt hoppas jag, som den småbarns-
förälder jag är, att alla ni barn, ungdomar och 
föräldrar kommer med många spännande 
tips till artiklar. På så vis får vi en intressant 
blandning av innehållet, för ung som för gam-
mal. Det är ju faktiskt så vår by ser ut, vi är 
en härlig blandning av människor i alla åldrar. 
Så tveka inte, hör av er till någon ur redaktio-
nen med era tips!

I detta nummer får vi till exempel en spän-
nande inblick i hur det är att gå på skolan 
här i byn. Läs mer i rapporteringen från 
Ersnässkolan. Vi fortsätter även att skriva 
om kampen för den planfria korsningen, 
vägnamnen i byn - denna gång är det dags 
för Klubbvägen, om det påbörjade vänorts-
samarbetet samt om mycket annat smått 
och gott.

För övrigt kan vi bara njuta av att vi äntligen 
går mot ljusare tider, att dagarna blir längre 
och att vi långsamt tinar fram. Solens strålar 
börjar värma mot ansiktet, skoterturer och 
skidturer med härliga fi kapauser i snödrivan 
lockar. Det är en härlig tid som kommer, så 
det är bara ut å njut!

Kristina Sjöström

NLS

Nu har vi på nytt möjligheten att stäl-
la upp för vår by. Nederluleåstafet-
ten är i antågande. Lördagen den 13 
mars ger vi oss av ut i skidspåren i 
Antnäs. Ju fl er ersnäsbor som då fi nns 
på plats, desto större blir chansen att 
vi erövrar Luleå kommuns aktivitets-
pris. Byaföreningen i den by som mo-
biliserar de fl esta åkarna i förhållande 
till sin folkmängd får en förstärkning 
av sin kassa med 3.000 kronor som 
ska användas för angelägna åtgärder 
i byn. 

Under de åtta år priset existerat har 
Ersnäs alltid hållit sig framme även 
om det mestadels har blivit en silver-
plats. Sammantaget har Byaförening-
ens kassa den här vägen tillförts hela 
18.000 kronor. Så det är mödan värt 
att vara med.

I fjol hade vi 17 åkare i spåren. Det 
blev en silvermedalj och 2.000 plus 
i Byaföreningens kassa. Smedsbyn 
var bäst. Men 2006 var vi på topp. 
Då deltog 29 ersnäsbor i detta mo-
tionsarrangemang. Låt oss upprepa 
den bravaden. På vår hemsida www.
ersnas.se fi nns alla upplysningar som 
Du behöver. 

Ersnäsåret 2009

Skidspåret

Skidåkning är inte bara till för de som 
heter  Kalla, Pajala eller Modin. Finns 
det något härligare än att hålla sig i 
trim via skidåkning som sätter alla 
muskler och sinnen i rörelse.  Visst, 
alla håller inte med. Men de av oss i 
vår by som är inne på det här spåret 
har alldeles utmärkta förutsättningar.

Vid Hääschkurvan börjar anslutnings-
spåret. Det går över fälten, genom en 
vacker björkskog upp mot Elvelins och 
når så fram till Gläntan. Där väntar 
elljusspåret som slingrar sig fram på 
Hembergets norra sluttningar. 

Tack vare vår eminente spårmästare 
Willy Sundvall har vi tillgång till pre-
parerade spår av hög kvalitet. Ersnäs 
IF har inköpt en ny sladd och spår-
maskin vilket innebär att vårt elljus-
spår nära nog är av samma klass som 
erbjuds våra representanter i Vancou-
ver om någon vecka.

Sträckan Hääsch-Gläntan är 1,8 km 
och eljusspåret 2.8 km. En sådan run-
da blir sålunda cirka 6,5 km i omväx-
lande terräng. Höjdskillnaden mellan 
Hääsch och Gläntan är 15 meter, mel-
lan Gläntan och spårets högsta punkt 
45 meter. 
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Ersnäsfåglar

Lösningen och en del av frågorna är på bondska.

ERSNÄSBLADET utges av Ersnäs bya-
förening och är öppet för alla (förening-
ar, företag och enskilda) med anknyt-
ning 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 efteråt. 

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 naturligt-
vis 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.

EIF:s tränare

Vi har gjort klart med 3 st ”slavdri-
vare” till vårt div 5 lag i fotboll och 
dessa är Erik Westerberg, hemflyk-
tande Londonbo, Håkan Johansson 
gör sin andra säsong som ledare men 
sin första som tränare och Fredrik 
Sundström är inne på sin femte sä-
song som tränare.

Ersnäs som var

I mitten av 70-talet 
genomfördes en lands-
omfattande studiecir-
kelverksamhet som 
hette ”Bygd i förvand-
ling”. Ett antal ersnäs-
bor var naturligtvis en-
gagerade. En mängd 
information om Ersnäs 
i det förgångna kom 
fram. Resultatet samla-
des i en skrift i A 4-for-
mat. En restupplaga är 
till salu. Skriften kostar 
60 kronor och pengar-
na går till Ersnäs Hem-
bygdsförening. Even-
tuellt porto tillkommer. 
Beställ skriften genom 
att mejla
persson.sven@telia.
com

För att förenkla tillvaron både för oss 
ersnäsbor och föreningarnas kassörer 
prövade vi i fjol en gemensam ”upp-
börd” av medlemsavgifterna. Ja, det 
är korrektare att säga medlemsavgif-
ten eftersom systemet innebär att vi 
slår samman de tre till en avgift.

Försöket slog väl ut. Slutresultatet, 
även det ekonomiska, blev positivt. 
Därför fortsätter vi på den inslagna 
vägen. 

Med detta nummer av EB medföl-

Det var inte så länge sedan kassett-
bandspelaren var i ropet. Den använ-
des inte bara för att lyssna till musik 
och annat på inköpta kassetter. Många 
av oss gjorde dessutom egna inspel-
ningar av musik (fildelningens före-
gångare) och exempelvis intervjuer.

Redan har nog på de flesta håll kasset-
terna fått göra vinylskivorna sällskap i 
någon undangömd vrå av förrådet. 

Men inte alla inspelningar har blivit 
ointressanta. Både då det handlar om 
musik eller intervjuer finns på sina 
håll intresse att bevara dessa ”ljud”. 
Bl a har Hembygdsföreningen ett in-
tresse av det slaget.

Nu är det USB-minne som gäller. På 
marknaden erbjuds apparater för 
överföring från kassett till sådant min-
ne. Finns ett intresse bland läsarna att 
ha tillgång till den här möjligheten? I 
sådant fall kanske vi kunde samordna 
inköp och användning. Hör i sådant 
fall av er till persson.sven@telia.com 

Ny teknik

jer en inbetalningsblankett. Den är 
adresserad till Ersnäs IF och försedd 
med den föreningens plusgirokonto. 
Inbetalningen sker sålunda till EIF. 
Därefter delas den sammanlagda in-
betalda summan i tre lika delar och 
tillförs Ersnäs Byaförening, Ersnäs 
Hembygdsförening och Ersnäs IF.

Många väljer säkerligen att betala via 
Internetbank. Glöm då inte att ange 
avsändare. Medlemsavgiften är 175 
kronor för familj och 100 kronor för 
ensamstående. 

Ett USB-mine, ca 6 cm långt

Samordnad uppbörd
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I vår presentation av företagare 
i Ersnäs har turen kommit till 

Aspenfjälls Bygg och Fastighets-
service. Vi träffade Ove Aspenfjäll 
för en intervju.

Vem är Ove Aspenfjäll?

Jag är en äldre herre, 64 år och 
har jobbat i byggbranschen i 45 
år. Uppvuxen i Ersnäs och har 
gått sju år i skolan i Ersnäs. Jag 
återkom till Ersnäs 1992 och köp-
te gamla lärarbostaden.

När kom du på idéen att starta 
företaget?

2006 blev jag uppsagd från Riks-
byggen från det jobb jag hade 
där och blev då erbjuden att göra 
dom jobben i egen regi om jag 
startade företag och det gjorde 
jag. Uppdragen åt Riksbyggen 
varade i nästan ett år sedan började 
jag ana att det skulle ta slut, det är ju 
farligt att bara vara beroende av en 
kund. Så jag gick ut på den privata 
marknaden och tog på mig jobb där 
och nu är det uteslutande kunder på 
den privata marknaden.

Hur skulle du vilja beskriva ditt 

företag och vad du erbjuder dina 
kunder?

Jag erbjuder i princip allting i byggväg 
till mina kunder. Alltifrån grunder till 
färdiga byggnader, största biten är i 
dag våtrum där jag har kakel, klinker 
och våtrumscertifiering. I övrigt så 
gör jag allting och anlitar då rörmo-

kare och elektriker dvs jag gör 
en totalentreprenad.
 
Vad har du för ambitioner för 
företaget, du börjar ju närma 
dig pensionsåldern eller finns 
det någon pensionsålder?

Det finns nog ingen pensionsål-
der i sig, men min ambition är att 
driva företaget fram till pensio-
nen. Och därefter så kanske fort-
sätta i mindre skala och gå ner i 
arbetstid, ambitionen är nog att 
behålla det som det är. Jag tän-
ker inte växa genom att anställa 
utan behöver jag hjälp så lejer 
jag in andra företag.

Har du någon kontakt, sam-
arbete med andra företag i 
Ersnäs?

Ja, jag har kontakt med Åströms 
rör och dom gör alla vvs-installationer 
åt mig.

Från redaktionens sida får vi öns-
ka lycka till med företaget. Ove 
har även en företagshemsida där 
han presenterar företaget och de 
uppdrag han erbjuder kunderna,  
www.aspenfjall.com

Företagare i Ersnäs

Ove Aspenfjäll

Planfri 
korsning

I förra numret av 
Ersnäsbladet åter-
gav vi den skrivelse 
som föreningarna i 
Ersnäs den 8 okto-
ber 2009 skickade 
till landshövdingen 
rörande det som 
inte händer med
E4-korsningen.

Svaret är daterat 
den 12 december 
och återges här. 
Läsarna får själva 
dra sina slutsatser. 
Redaktionen är in-
tresserad av Dina 
tankar och förslag 
rörande nästa steg. 
Ersnäsborna tyst-
nar i den här frågan 
först när den plan-
fria korsningen är 
på plats.
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Vi har grävt i arkivet, ja inte EB:s 
utan i Norrbottens-Kurirens arkiv 

och döm om vår förvåning! En arti-
kel som handlade om Ersnäsrevyn 
som firade 29 års jubileum och året 
var 1959 och som du snabbt räknar ut 
så såg Ersnäsrevyn dagens ljus 1930. 
Det doftar med andra ord amatör-
teatertradition. På grund av artikelns 
längd så återger vi delar av den. Du 
som inte känner till kopplingen till da-
gens upplaga av Ersnäs amatörteater 
får följande ledtrådar. Lars-Erik Lind-
vall, ett av revyankarna, hans far het-
te Sivert Lindvall. Per Olov Sundén är 
ordförande i byaföreningen och gjor-
de tillsammans med sin bror Anders 
Sundén comeback när amatörteatern 
återigen startade 1985.

Revyn utan stjärnor firar 30-årsjubi-
leum nästa år och är tämligen säkert 
Norrbottens, kanske landets äldsta 
amatörrevy. Att den blivit så gammal 
får tillskrivas familjetraditionerna. 
Det är Hedmännens och Sundenarnas 
revy och aktörer är släktingar eller 
släkt till släkten. Så har det varit och 
så är det också denna gång, när ’Var-
för så trångt?’ har stor galapremiär på 
nyårsdagen och lika stor tack- och av-
skedsföreställning två dagar senare.

- Vi har alltid fullsatt. I fjol var loka-
len spikad en timme före inlednings-
kupletten, berättar Anders Sundén. 
Vi börjar repetitionerna så snart alla 
kommit hem. Så har vi genrep premi-
ärdagens morgon. Då är dekoren klar, 
Ersnäs Yngve Gamlin heter Per Olov 
Sundén. Dräkterna får däremot aktö-
rerna hålla själva.

I år har vi ett dussin revyartister, 

det minsta antalet vi varit för övrigt. 
Dessutom sliter som vanligt Sivert 
Lindvall och John Åström. De agerar 
inte, de står oss bi med handkraft och 
goda råd. Sivert har förståss spelat 
med en gång. Det blev succé. Han var 
världens i särklass största kromosom-
baby. Vi vågar inte anlita honom mer. 
Vi törs inte riskera att väggar och tak 
rasar samman av publikjublet.

Återväxten är god, fortsätter Anders 
Sundén, men revyintresset börjar 
mattas, men än skall vi hålla tradi-
tionen levande ytterligare några år. 
Så denna nyårsdag liksom följande 
skall ersnäsborna gå man ur huse för 
att höra Åke Petterssons och Mårten 

Wikströms inledningstrudelutt, när 
Hedmännens och Sundenarnas revy 
har stor galapremiär inför garanterat 
utsålt hus.

Det blev tyvärr så att 1959 var det 
sista året som en nyårsrevy uppför-
des i Ersnäs. En 30-årig amatörtea-
ter tradition bröts. Anledningarna var 
förmodligen många men det intres-
santa är att 25 år senare så väcktes 
den slumrande amatörteatern till liv 
och året var 1985. Och i år så firar 
man 25-års jubileum. Att man förval-
tat amatörteatern väl är det nog ingen 
som tvekar om, så gott folk, av med 
hatten för jubilaren….

Ur arkivet - Ersnäsrevyn med anor

En bild från 2008 års upplaga. Foto Erik Svanberg

Det finns en föreställning bland oss i Sverige att vi har 
världens högsta medellivslängd. Vi lever sunt, motione-
rar, har en högklassig sjukvård, låg barnadödlighet. Allt 
detta har en positiv inverkan på hur länge vi får njuta av 
tillvaron på jorden.

Stämmer nu detta eller lever vi i falska föreställningar? 
Det är inte alltid vi kan få svar på våra frågor men i det 
här fallet är det möjligt. Låt oss se vad Statistisk Årsbok 
från Statistiska centrealbyrån har att berätta. 

Visst är vi lyckligt lottade i Sverige. Emellertid finns det 
länder som har medborgare som i genomsnitt kan njuta 
av livet längre än vi kan. Enklast är det att presentera 
fakta i tabellform som anger medellivslängden i antal år. 
(Se tabellen)

Våra föreställningar är inte helt och hållet falska ändå. 
De stämmer ganska bra även om vi inte finns i toppen. 
Det sägs att olivolja och fisk är födoämnen som ligger 
bra till när det gäller vår hälsa. De här siffrorna förefaller 

stärka den uppfattningen. En annan slutsats vi kan dra är 
att män verkar vara av skörare virke än kvinnor. Eller är 
det så att kvinnor lever sundare än män?

Detta hindrar emellertid inte att det inte skulle finnas en 
del alerta karlar. Som t ex Konrad Adenauer, dåvarande 
Västysklands förste regeringschef. Den posten tillträdde 
han då han var 73 år gammal!! Då han var 87, tyckte han 
att han fullgjort sin samhällstjänst och drog sig tillbaka.  

Kvinnor   Män   
Japan  84,5  Island  79
Singapore 84,3  Singapore 79
Spanien 83,6  Sverige  77,9
Australien 83,3  Japan  77,7
Kanada  83,5  Australien 77,7
Frankrike 83  Italien  77
Italien  82,9  Spanien 76,9
Sverige  82,4  Kanada  76,6

Långa liv
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Omkring 1880 när Laga skiftet ge-
nomfördes i Ersnäs var det någon 

som placerade en linjal på kartan och 
drog en linje där det som nu är Klubb-
vägen skulle byggas. Linjen började 
vid kustlandsvägen och slutade vid 
Marklunds skifte, nuvarande Klubbvä-
gen 201.

Under årens lopp har en hel del för-
ändrats. Den gamla vägen svängde 
strax bortom nuvarande Ersnäshol-
men 14 (Hermansson). Av den finns 
inte mycket kvar, men en del sten, 
björkar och buskar visar var den gick. 
Tydligast syns den nedanför Klubbvä-
gen 65. Cirka 100-150 m nordväst om 
Klubbvägen 98 (Blixt) svängde vägen 
ner mot Aleån och den långa bron mot 
Skäret tog vid. Den bron ersattes med 
en ny nedanför Holmen omkring 1780. 
Från nedfarten mot ån kunde man 
färdas västerut och även där kan man 
fortfarande se en del av Gammelvä-
gens sträckning, framför allt nedanför 
Klubbvägen 151, Enqvist. Vägen gick 
strax hitom Bäckdrölan och korsade 
Sundsbäcken, som idag kallas Mårtis-
bäcken, ca 100 m nedströms dagens 
bro och svängde mot norr längre bort 
och lär ha gått förbi Vasskäret. 

Vid Laga skiftet tilldelades bönderna 
olika skiften och somliga bönder åla-
des då att flytta, bl. a. från den täta 
klunga av hus som låg mellan nuva-
rande Klubbvägen och Ersnäsholmen 
38 (Seger).

Under årens lopp får hus och platser 
namn. Dessa namn utgår från natu-
rens beskaffenhet, vilka som bor på 
platsen, hur platsen/området används 
osv. Ett bra exempel på detta är 
den ovan nämnda Sundsbäcken 
som blev Mårtisbäcken sedan 
Mårten Englund bosatt sig i när-
heten. 

När jag pratar med yngre männis-
kor eller med inflyttade ersnäsbor 
märker jag hur de gamla namnen 
allt mer försvinner och ersätts 
med nya. Somliga kan vara träf-
fande och riktiga, andra kan vara 
felaktiga eller ägnade att försvåra 
kommunikationen. Så har det na-
turligtvis alltid varit, men ofta försvin-
ner en del av den historia som är för-
knippad med namnet och det krymper 
synfältet.

Det kan vara svårt för en inflyttad att 
få reda på vad de olika gårdarna har 
kallats. Men de gamla namnen kan 
kanske väcka nyfikenhet och göra att 
man vill veta litet mer, vilket i sin tur 
kanske kan öka närheten till den by 
man bor i och förstärka hemkänslan. 
Jag tror att om man säger Klubbvägen 
21 väcker det inte mycken undran, 

men säger man Korprals så kanske 
någon börjar fundera…

Jag tänker nu följa Klubbvägen från 
E4 till Vasskäret och försöka att litet 
beskriva och förklara…

På Klubbvägens högra sida, för att 
inte säga under vägen, ungefär mel-
lan E4 och gamla kustlandsvägen låg 
det ursprungliga Barons (Baröonsch). 
Där bodde på sin tid Ersnäsbaronen 
Clas Samuel Lybecker och hans vack-
ra hustru Maria Brita Häggström. De 
hade en fosterdotter, Greta Malena, 
som kom att bli min morfars mor. Hon 
gifte sig med smeden och klockmaka-
ren J P Lundberg. Gårdsnamnet Ba-
rons kom vid Laga skiftet att följa med 
och avser idag det som är Ersnäskam-
men 74 (Johansson).

Så är vi framme vid korsningen Klubb-
vägen/Ersnäsholmen.  Det ursprung-
liga Holmen avser tomterna/husen 
längst ner (Åström och Gustafsson). 
Nu heter hela vägen ner mot Hol-
men Ersnäsholmen vilket inte riktigt 
ger rättvisa åt det ursprungliga. Vad 
mera är att även vägen åt vänster he-
ter Ersnäsholmen och det blir alldeles 
fel historiskt sett, för den sidan har 
ingenting med Holmen att göra. Vid 
namngivningen av vägarna i Ersnäs 
ville vi kalla den vägen Mitjelvägen 
vilket hade varit riktigare. Men det 
namnet var upptaget! Det fanns näm-
ligen en väg i Klöverträsk som hette 
Mitjelvägen. Ironiskt nog är det så att 
vägen i Klöverträsk är uppkallad efter 
Isak Aron Mårtensson som var född 
just uti Mitjel i Ersnäs! Därför Ersnäs-
holmen.

Vilket är då Mitjel? Mellan Ersnäshol-
men 34 och Ersnäsholmen 38 går en 
väg ner till det ursprungliga Mitjel. 
Där bodde en gång Mickel Mickelsson 
och av det blev det Mitjel. Detta namn 
följde sedan med, trots att det flyttade 
dit andra än hans släkt. Gårdsnamn 
tycks ha olika ”styrka” och somliga 
blir kvar mycket länge, trots att det 
inte är släktingar som tar över går-
den. Det stora huset på den tomten 
revs på 1940-talet. Där hade skolan 
varit inrymd och om någon pratar om 
Mitjelskolan så är det just det huset 

som avses. Det gula huset på tomten 
är av senare datum, men den stora 
stenladugården är gammal. Huset 
med rött fasadtegel är också Mitjel.

Ersnäsholmen 38 (Seger) är det ur-
sprungliga Pål (PaL, med tjockt l). 
Det gårdsnamnet har inte använts i 
min tid, utan stället har kommit att 
betraktas som Mitjel, eftersom Mitjel-
Ludvig, som var från Mitjel och senare 
Mitjel-Agnes bodde där.

På den tomt som nu hyser kommu-
nens containrar låg Gábrí. Det nam-
net kom av en tidig boende, Gabriel 
Jönsson. Stället har i senare tid ibland 
kallats Albert-Hedmans (Albert-Hed-
mesch) efter en senare ägare. Unge-
fär mitt emot uppfarten till Gabri stod 
ett häbbre samt saltbittret (såltbittre). 
Man kan således säga att Kustlands-
vägen gick över tomten och så var det 
också på Holmen.

Om de nyare husen i området, vilka 
jag inte har nämnt, har något annat 
namn än ett som är knutet till nuva-
rande ägare känner jag inte till. 

Klubbvägen 10, Gammel-Hénrík. Mitt 
emot Sjulsmarkvägen, som numera 
heter Fällträskvägen, ligger det ur-
sprungliga Hénrík (betoning på både 
e och i). Det var nog när familjen, i 
början av 1900-talet, flyttade till det 
som nu är Klubbvägen 121 som stället 
kom att kallas Gammel-Henrik (Gäm-
meL-Hénrík). Det har senare kallats 
Viklunds, efter en Viklund som bl. a. 
var garvare och det är nog nästan 
bara jag som ännu pratar om Gäm-
meL-Hénrík.

Klubbvägen 15, Lasses. Kommer 
av Lars Andreas Åström från 
Holmen som bodde där.

Klubbvägen 21, Korprals. Namnet 
kommer av en Korpral Stål som 
kom från Skatamark och köpte 
stället av den tidigare ägaren. 
Huset lär ha härbärgerat ryssar 
under 1808 - 1809 års krig. Bl. 
a. ska dessa ha haft hästar inne 
i huset och det har berättats att 
avtryck efter hästskorna har hit-

tats i det gamla trägolvet.

Klubbvägen 20, Dalen (DäLn på bond-
ska) ligger mitt emot Korprals och 
kommer av att en tjärdal har legat i 
närheten. Strax bakom uthusen gick 
Gammelvägen.

Klubbvägen 27, Åpars. Namnet kom-
mer av en soldat Abborre som har 
bott där. Abborre heter åpar på bond-
ska. Platsen hade länge varit bebodd 
vid Laga skiftet.

Om Klubbvägen

Holmen 1935. Gamla smedjan till vänster  i för-
grunden (Holmsmedjan), den används fortfaran-
de. Hans Gustafssons fastighet längst bort till hö-
ger. Och vägen är ju gamla kustlandsvägen/Riks 
13.
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Klubbvägen 45, Lind-
valls. Under de senaste 
femtio åren har nog de 
allra flesta kallat det 
Lindvalls. Det ursprungli-
ga namnet var Ahlskatan 
(ÄLskå´tan, med tjockt L 
på bondska). Om husen 
låg här eller i närheten 
vet jag inte.

Klubbvägen 65, Wit. 
Namnet kommer troligen 
av Whitmans. Wit får 
nog betecknas som ett 
”starkt” namn och har 
levt kvar trots att andra 
har flyttat dit.

Klubbvägen 74. Huset byggdes av Li-
nus Vikström och hans hustru Nanny 
när de gifte sig. Hon var född 1906 så 
det bör ha varit i närheten av 1930 
som huset kom upp. Jag har aldrig hört 
att där har funnits något gårdsnamn i 
stil med de ovan nämnda. Nanny var 
född uti Wit och kallades förstås Wit-
Nanny. Ett intressant fenomen är att 
detta Wit också överfördes på Linus 
trots att han inte hade med Wit att 

göra. Han blev alltså Wit-Linus.
Ungefär vid Klubbvägen 80 rinner Urs-
bäcken under vägen. Bäcken avvatt-
nar Sladan (SchLådan) som är områ-
det sydväst om Klubbvägen. Namnet 
anknyter till Örgärdan m.m. 
Mer om detta i nästa nr!

Klubbvägen 90, Pål (PaL). Namnet har 
samband med PaL, alltså Ersnäshol-
men 38. En kvinna därifrån förde nam-

net med sig och det övergick 
på hennes man och ett par 
generationer till. Namnet PaL 
har också fått ge namn åt 
Pålbacka, byns fotbollsplan.

Klubbvägen 92, Jan-Nisch, 
med långt i, kommer av Jo-
han Nilsson som flyttade dit 
vid Laga skiftet. Namnet har 
levt kvar trots att de som 
bott där senare inte tillhörde 
den ursprungliga släkten. En 
orsak som starkt har bidragit 
till att namnet bevarats är att 
Victor Eriksson, vanligen kal-
lad Jan-Nischa-Victor, hade 
en verkstad som förstås kal-
lades Jan-Nischa-verkstan. 

Byborna hade ofta anledning att be-
söka verkstan uti Jan-Nisch, pratade 
ofta om Jan-Nisch och höll på så sätt 
kvar namnet.

Leif Lundström

I nästa EB berättar Leif om resten av 
Klubbvägen.

Åpars, Rolf Nilssons fastighet på Klubbvägen
Bilden från Folke Larssons samlingar

Faktaruta
Varför heter det Klubbvägen?  Klubb är förmodligen en geografisk term som 
har med landhöjningen att göra. Möjligtvis hänger ordet klubb samman med 
ordet kobbe, en kobbe som så småningom blir en höjd.
 
Vilken höjd är det då som avses? Det finns inte så mycket att välja på. Landet 
är platt i det här området. Vi får färdas mot Alvik för att hitta förklaringen. Vi 
passerar den lilla höjden som heter Vasskäret. När vägen böjer av i en skarp 
kurva åt höger och vi ser Alvik på avstånd hittar vi också en skylt.  Landet 
stiger något men inte särskilt mycket.  Vad står det på skylten,. Jo,  Klubben. 
Där har vi ursprunget till vägens namn. Klubben är sålunda inte en del av 
Ersnäs utan tillhör grannen Alvik.

Vi lever i ett land där man bara 
pratar ”spara, spara”. Detta får 

vi i Ersnäs också känning av.  Utan 
förvarning släcker man strax före jul 
ner tolv lampor i norra korsningen E4 
Ersnäs, som ersätts med två lampor 
som knappt ger ledljus.

Ringde till Vägverket och hamnade via 
Norrköping så småningom i Luleå och 
hos en Jan N. Han upplyste mej om att 
man hade börjat se över dom mindre 
”viktiga korsningarna” för att släcka 
ner och spara.  Ja, ”våran korsning” 
hörde ju inte till dom. Sen kopplade 
han mej till den som hade med ären-
det att göra nämligen Stefan Eriksson.  
Han förklarade, sedan han fått frågan 
om man hade fått hjärnsläpp på Väg-
verket, att den arbetsorder han hade 
gett till entrepenören inte var att ta 
bort alla lampor och ersätta dem med 
dimljus. Vilken den rätta arbetsordern 
var sades aldrig till mej.

Bybor som skulle åka med bussen när 
det var mörkt fick gå ut på E 4 för 
att synas och vågade man lämna bi-
len på elparkeringen? Knappast! Efter 
en stunds diskussion blev slutkläm-
men att förändring skulle ske i början 
av följande vecka. Ingenting hände. 
Nytt samtal. Då lovar Eriksson att den 
därpå följande veckan, då skulle det 
hända.

Så blev också fallet. Den torsdagen 
kortades masterna som försågs med 
vardera två lampor. Summan av kar-
demumman blev ett sparande som 
förmodligen inte är mätbart. Åtgär-
derna krävde nämligen bl.a. flera sto-
ra kranbilar. Förhoppningsvis blir det 
ett sparande på sikt.

Vi får ju bara hoppas att inget allvar-
ligt händer till dess den nya planfria 
korsningen blir klar. Då får vi förmod-
ligen mera ljus i korsningen för så är 
det i andra planfria korsningar.

Vi som har jobbat med ärendet är 
Elaine Blomqvist och Hans Blomqvist, 
Svedjan.

Varde ljus - eller tvärtom! 

Nya lampor - Foto Bo Axhammar
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Ersnässkolan rapporterar

Snälla lärare, god mat & gott om 
plats. Det är bara tre bra saker om 

vår skola.

Våra lärare har bra fantasi och vi får 
arbeta på många olika sätt, t ex Sto-
ryline. Där blandar vi olika ämnen i ett 
tema. Vi får göra figurer och gå in i 
fantasins värld.

God mat!

På Ersnässkolan serveras dagligen: 
sallad i olika sorter, råkost, hårt 

bröd, matfett, ekologisk mellanmjölk 
& lättmjölk. Är du vegetarian, så finns 
det även alternativ för dig! Vi har frå-
gat en elev om vad den tycker om 
maten på vår skola. Eleven heter Julia 
Bäck:

”Hej Julia! Vi har några frågor till dig 
om ämnet god mat”
”Okej” 
”Vad tycker du om maten på skolan?”
”Jag tycker den är god” 
”Okej, vad bra att du tycker den är 
god! Då vet alla att man kan äta ma-
ten på skolan! 
Men vilken är din favorit rätt på sko-
lan? Om du får välja helt själv?”
”Korvstroganoff, för att den maträtten 
är god.”
”Okej. Är det något du tycker saknas 
eller kan förbättras? I så fall vad?”
”Nej, jag tycker det är bra som det 
är”
”Mm… Har du någon rätt du tycker 
mindre om? ”
”Ja,  köttsoppa. För jag gillar inte köt-
tet.”
”Okej. Men man kan ju inte gilla all-
ting.”
”Nej.”
”Okej, äter du sallad? Vilken är din fa-
vorit?”
”Jo. Det gör jag. Hm, min favorit är 
nog ostsalladen.”
”Okej, tack för att vi fick intervjua 
dig.”
”Ja, hejdå.”

Gott om plats!

Ersnässkolan är stor, men inte störst! 
Vi är endast 58 elever på vår skola 

och har gott om plats stora och mysiga 
klassrum, i två av rummen har vi läs-
loft som vi kallar kojor. Vi har ett stort 
grupprum som också är våran matte-
verkstad. Vi har också en väldigt stor 
och fin skolgård. Nu under vårtermi-
nen 2010 kommer vi på Ersnässkolan 
hitta på en massa roliga saker. Den 
10/3 kommer hela skolan att åka till 
Arcushallen och idrotta, och den 18/3 
kommer hela skolan ha en gemensam 
picknick till Måttsundsbacken. Där får 
man välja mellan längdskidor, slalom 
eller snowboard.

Den 1/4 kommer vi ha påskpyssel till-
sammans, och efter det åker vi Vasa-
loppet.

Den 9/7 har vi lekdag som 6:orna på 
vår skola ordnar.

Och till sist den 11/6 har vi skolavslut-
ning.     

Ett av våra läsloft

Vad vi tycker är bra med Ersnäs by
Vi har intervjuat några elever om vad de tycker är bra med vår by, dessa svar 
fick vi:
  
Vi uppskattar Ralph Lundstengården och dess goda mat. Fotbollsplanen Pål-
backa är också en omtyckt plats. Det finns mycket att göra ute på byn bla 
hockeyrinken på skolan, fotbollsplanen på skolan och Pålbacka. Ersnäsdagen 
är ett uppskattat inslag. Discona som anordnas på skolan är väldigt omtyckta. 
Det bor också många snälla människor i Ersnäs!

I förskoleklassen går det 11 elever, i 
1-2: an går det 17 elever, i 3-4:an 

går det 19 elever och i 5-6:an går det 
11 elever . Vi välkomnar elever från 
6: års-6:an.

Vi har nu intervjuat en elev på Ersnäs-
skolan. Hon heter Elin Seger och går 
i 4: an.

”Hej Elin! Vi har några frågor till dig.” 
”Okej”
”Hur många elever är ni i eran 
klass?”
”I 3-4: an är vi sammanlagt 19 st.”
”Okej, skulle ni vilja ha fler elever på 
skolan?
”Jo, det skulle vara roligt, vi har ju va-
rit några mer, i skolan förut.”
”Vad bra, tycker du att de är gott om 
plats, på skolan?”
”Ja, de tycker jag, det ryms ju mer.”
”Okej, hur många personer tror du att 
de ryms på skolan?”
”Ca 65, om jag ska gissa.”
”Mm… Det var klokt sagt, inte för 
mycket och inte för lite. Ja, vi tackar 
för oss! Hejdå!”

Vi är rädda om vår skola 

På våran skola uppskattar vi inte förstörelse. Vi är rädda om våran skola, 
så vi vill inte att det klottras eller förstörs saker på skolgården under vår 

fritid! 

      Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om vår skola på 
www.lulea.se/bergnasetnotvikenbjorkskatan/bergnaset/grundskola/ersnasskolan

Av: Jennifer Bäck och Anna Karlsson år 5, Ersnässkolan. 


