
KOMMANDE EVENEMANG

Konstutställning
på Ralph Lundstengården
Konstutställning

på Ralph Lundstengården
Konstutställning

under tiden 3 maj - 12 augusti.
Vanja Lindbäck

Stickkafé i Torpet 30 maj
kl. 18.30-20.30. Fikaförsäljning.

Hembygdsföreningen

Nationaldagen 6 juni
Inget organiserat fi rande.

ANEA-möte 16 juni
på Torget kl. 15. Se sid 3.
ANEA-möte 16 juni
på Torget kl. 15. Se sid 3.
ANEA-möte 16 juni

Stickkafé i Torpet 17 juni
kl. 18.30-20.30. Fikaförsäljning.

Hembygdsföreningen

Midsommar 22 juni
på Torget kl. 11.30-14.00
Midsommar 22 juni
på Torget kl. 11.30-14.00
Midsommar 22 juni

Dans runt stången, lotteri, ridning 
samt varmkorvförsäljning.

Byaföreningen

Ersnäsdagen 7 juli
Vi fi rar Ersnäsdagen kl. 11-16 på 

Ersnäsdagen 7 juli
Vi fi rar Ersnäsdagen kl. 11-16 på 

Ersnäsdagen 7 juli

Torget och Ralph Lundstengården.
Marknad, underhållning och

 servering. 
Föreningarna och

 Ralph Lundstengården

Pubkväll 7 juli
Logen kl. 21-01

Ralph Lundstengården

Sommarcafé Torpet 5 aug
kl. 13-16

Hembygdsföreningen

Stickkafé i Torpet 5 aug
kl. 18.30-20.30. Fikaförsäljning.

Hembygdsföreningen

Stickkafé i Torpet 26 aug
kl. 18.30-20.30. Fikaförsäljning.

Hembygdsföreningen
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Lilla Vasaloppet

Eleverna på Ersnäs skola hade sitt 
årliga Vasalopp onsdag 4 april 

uppe vid Gläntan. Det var Mats Gus-
tavsson och Björn Samuelsson från 
Ersnäs IF som samordnade vasalop-
pet med elever och lärare.

Det var bra före i spåren efter en kall 

natt, alla åkte 2,5 km-spåret. Efter 
målgång serverades blåbärssoppa och 
varm saft. En stafett mellan klasserna 
kördes också. Sen serverades nygril-
lad korv med bröd.

Så kunde eleverna lägga en minnes-
värd dag till handlingarna..

Nr 74 - 25 maj 2012

www.ersnas.se

Med nytt rekord på 94 anmälda 
som spisade på den goda palten, 

som denna gång var sponsrad av Al-
viksgården. Ett stort Tack till Mikael 
Hugosson med familj för detta.

Efter maten serverades kaffe med 

kaka, därefter informerade Vägver-
kets handläggare Andreas Asplund 
om den nya E4 korsningen. 

På www.ersnas.se fi nns kontinuerligt 
det senaste om korsningsbygget.

Middag och information i Ankaret den 25 april
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Infl yttade
Daniel Engström och Anna Björkén samt dottern Elvira har fl yttat in på 
Ersnäskammen 11.

Avliden
Ernst Artur Englund  * 30/11 1919    † 2/2 2012    

Familjenytt
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Stickkafé i Torpet
30 maj kl. 18.30 - 20.30

Om våren och framtiden

Så kom våren till slut! Den tog lite 
mer tid på sig än vanligt. Nu stun-

dar alla förberedelser för sommaren: 
kratta, kratta, plantera, 
vattna, tukta buskarna 
o.s.v. Vi har mycket att 
se fram emot. Inte minst 
uppstarten av jobbet 
med E4-korsningen. Alla 
Ersnäsbor torde väl vid 
det här laget veta att 
Trafi kverket har beslutat 
att bygga den efterläng-
tade planfria korsningen 
och att dom tänker star-
ta i år (november) för 
att så småningom vara 
klar i augusti 2014. På 
hemsidan hittar du mer information 
om projektet. Bygget innebär också - 
enligt uppgift - att ”cykelvägen” som 
går mellan Ersnäs och Antnäs väster 
om E4-an åtgärdas så att den t.o.m. 
blir farbar med traktor och andra for-
don. Exakt när det sker är fortfarande 
lite oklart beroende på att Trafi kver-
ket behöver komma överens med 
berörda mark- och fastighetsägare. 
Bygget kommer givetvis att beröra 
några fastigheter i närheten av E4-an 
på olika sätt. Jag hoppas det löser sig 
på bästa möjliga sätt för dom som be-
rörs.

En ros och ett stort Tack till IT-företaget 
KONEO, som har skänkt en färgkopiator och 
till Jonny Elvelin, som körde kopiatorn till 
Ersnäs Hembygdsförening.

EIF:s hemmamatcher 2012
div. 4:a södra

12/5 kl. 14.00 Storfors AIK, spelas i Alvik
25/5 kl. 19.00 Lillpite IF
30/5 kl. 19.00 Alterdalens IF
12/6 kl. 19.00 Munksund/Skuthamns SK
21/6 kl. 19.00 Piteå IF 2
27/6 kl. 19.30 IFK Arvidsjaur

8/8   kl. 19.00 Öjeby IF
26/8 kl. 16.00 Hemmingsmarks IF
9/9   kl. 16.00 Älvsby IF

Ersnäs IF

Skrotinsamling
Ersnäs IF kommer att under våren/somma-

Skrotinsamling
Ersnäs IF kommer att under våren/somma-

Skrotinsamling

ren att köra igång en skrotinsamling i byn. 
Mer info kommer med blad i brevlådorna.

Ett perfekt tillfälle att göra en skrotrensning 
hemma samt stödja Ersnäs IF!

Vid den senaste sörbyaträffen (by-
arna söder om älven) beslutades att 
jag valdes in i Luleå byaforum för att 

representera sörbyarna 
öst. I den gruppen ingår 
Ersnäs, Kallax och Mått-
sund. Byaforum är en 
grupp där representanter 
från byarna inom Luleå 
kommun träffar politiker 
och tjänstemän för att 
diskutera aktuella frå-
gor några gånger per år. 
Medlemskapet innebär 
att vi får lite bättre/när-
mare kontakt med kom-
munens beslutsfattare.

Vi - byns föreningar i samråd - har 
också beslutat att starta upp en Fa-
cebook-grupp för Ersnäs där alla som 

har ett Facebook-konto kan delta. 
Där fi nns det möjlighet att informera 
om vad som händer (och har hänt) i 
Ersnäs och att lägga in bilder (nya och 
gamla). Gruppen skapades för några 
veckor sedan för att vi behövde lära 
oss hur man hanterar och administre-
rar den. Nu är vi mogna att ta nästa 
steg och bjuda in alla intresserade att 
vara med. Välkommen! Gör så här:

1. Sök efter ”Ersnäs By” i sökrutan 
högst upp.
2. Klicka på rutan ”Begär att få gå 
med i gruppen”.
3. Du kommer sedan att godkännas 
som medlem i gruppen. Borde vara 
klart dagen efter.

Birger Johansson,
Ordförande i Ersnäs byaförening

Gympa loss och sticka rätt i byn!

På måndagar kan du gympa i Ankaret kl. 20.00-21.00. 
Onsdag den 30 maj blir det stickkafé i Torpet kl.18.30-
20.30 med fi kaförsäljning. Som bilden visar kan bägge 
aktiviteterna kombineras!

Rådslag

En gång per år träffas företrädare för byns föreningar 
för att informera varandra och samråda om gemen-
samma angelägenheter. Denna träff ägde detta år rum 
i mitten av mars och det var för elfte året i rad som det 
skedde. Protokollet från rådslaget fi nns att läsa på 
www.ersnas.se

TAC
K!
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Inte norr om Luleälven för paret Engström-Björkén

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 
2012 är 16 jan, 14 maj, 13 aug och 5 
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

Elaine Blomqvist, 310 52 med E-post
smejob45@lulea.st

Karolina Svärd, 312 13, med E-post
svrd.karolina@gmail.com

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

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

På Ersnäskammen 11 bor en 
nygammal ersnäsare med 

sin familj. Daniel Engström 33 
år med sambon Anna Björkén 
blivande 30-åring och dottern 
Elvira på ett och ett halvt år 
har fl yttat dit.  Rådjuren gör 
sina räder in på tomten ibland 
men någon björn har de inte 
sett.

”Byn drar” säger Daniel som 
är uppväxt i Svedjan. Till var-
dags jobbar han på Hardtech. 
Anna kommer från Töre men 
har sina rötter i Finland och 
Tornedalen. Hon jobbar inom 
äldreomsorgen i Lignellska 
stenhuset vid gymnasiebyn.
De har bott i lägenheterna i Ersnäs ti-
digare och fi ck efter mycket letande i 
sörbyarna tag på huset på Ersnäskam-
men. Anna gillar Ersnäs och tycker att 
byn är mycket trivsam och lagom stor.  
Bägge två är helt överens att de inte 
vill bo norr om Luleälven!

Alla byar har det inte så beviljat 
som Ersnäs. Här har vi Torget med 

sina byggnader och som fungerar som 
den självklara samlingsplatsen för en 
rad arrangemang.

Det gäller inte bara att ha en tillgång. 
Det handlar också om att ta hand om 
den. Som läsarna säkert märkt, vår-
das Torget och detta tack vare frivil-
liga krafter och till glädje för alla i byn.  
Torggruppen är namnet på denna 
skara volontärer. Gruppen har i år föl-
jande sammansättning: 

Ulla Isaksson-Axhammar (samman-
kallande)
Stig Blomqvist
Helge Björnström
Elaine Blomqvist
Hans Blomqvist
Tore Dahlberg
Lars-Erik Lindvall

Naturligtvis vill Torggruppen fortfa-
rande ha sedvanlig hjälp med som-
marjobbet på Torget. Vill du vara med 
så kontakta Elaine Blomqvist på 0920-
310 52 alt. smejob45@lulea.st

Elvira börjar förskola till hösten, dock 
inte i byn där det råder stor platsbrist. 
Under samtalet passar hon på att äta 
upp det godaste, mittpartiet, av sin 
farmors hembakade bullar. Det blir 
tillfälle till mycket samvaro med far-
mor och farfar när de bor så nära.

Naturen är viktig för familjen 
Engström-Björkén. Just nu 
läggs mycket av fritiden på 
hem och barn men tidigare 
åkte de mycket skidor i fjällen. 
Daniel brukar fi ska emellanåt. 
Anna är med i byns mamma-
grupp men övriga byafören-
ingar är de inte engagerade i 
ännu. Daniel har försökt vär-
vas till Ersnäs IF av sin far 
Kjell så det är bara att se tiden 
an... Att det fi nns fl era aktiva 
föreningar och många tillfällen 
med evenemang ser Daniel 
och Anna som något positivt. 
”Det blir en annan samman-
hållning i en by när det fi nns 
föreningar, vem kommer att 

föra det vidare?” funderar han.

En avslutande fråga värd att skicka 
vidare till alla läsare att begrunda!

Till er som funderar - i nedanstående 
redaktionsruta fi nns ALLTID datum 
för nästa EB. Det kan gälla alster 
som ska in i Ersnäsbladet, eller att 
hinna först till postlådan rätt dag!

Arbetets döttrar och söner

Av majbrasan återstår bara några 
svarta rester. Torgets snödrivor 

har smält bort och marken där har 
torkat upp. Byns samlingspunkt får 
åter liv.

Föregående höst bildade byarna Ant-
näs, Alvik och Ersnäs Vänortsfören-
ingen ANEA. Föreningens uppgift är 
att utvecklas kontakternas med vår 
vänort i nordöstra Frankrike Novéant-
sur-Moselle.

En hel del är på gång. Lördagen den 
16 juni med början kl 15 arrangerar 
föreningen en sammankomst på Tor-
get för att berätta om detta.  Några av 
medlemmarna har nyligen besökt vår 
vänort och kommer att tala om för oss 
vad som då hände. Vi äter en bit mat 
tillsammans och ägnar oss åt en del 
andra trevligheter.

Ni är alla välkomna till denna träff. 
Anmälan görs till Elaine Blomqvist se-
nast den 10 juni på 076-645 12 01 
eller smejobb45@lulea.st  

Tveklöst Trevlig
 Torget Träff

Nåja, säsongen har ju redan startat 
när du läser detta och de inledande 
matcherna får vi lägga bakom oss och 
blicka framåt. På annan plats så hittar 
du matchprogrammet för div IV södra 
och gör gärna ett besök på hemma-
matcherna och heja fram laget. I pau-
sen kan du avnjuta en grillad hambur-
gare.

Läs om Torg-

gruppen på 

www.ersnas.se

Som förra säsongen så är det tränar-
duon Håkan Johansson och Magnus 
Jatko som håller i taktpinnen och hål-
ler ordning på spelsystemet.

Ambitionen är att vi skall placera oss 
i den övre delen av tabellen och vi är 
det enda Luleålaget i div IV södra så 
vi får försvara kommunens färger, sä-
ger sportchefen Anders Wikberg.

Ersnäs IF inför fotbollssäsongen
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Skolblogg

Vi i 1-2:an har sedan några 
Skolblogg

i i 1-2:an har sedan några 
Skolblogg

veckor tillbaka startat en 
skolblogg. Där lägger vi kontinu-
erligt in foton och kommentarer 
från eleverna. Förhoppnings-
vis så kommer vi även få en hel 
del kommentarer och respons 
från föräldrar och andra intres-
serade. Barnen tycker att det är 
jätteroligt när deras arbete upp-
märksammas. Så gå gärna in på 
http://ersnasskolan.skolbloggen.
se/ och se vad vi håller på med 
för roliga saker i klassen och skriv 
gärna en kommentar.

Den 9 februari 2012 hände det fan-
tastiska. Vårt medborgarförslag 

om att bygga en planfrikorsning god-
kändes av kommunen! Det var helt 
fantastiskt, att vi alla, fi xat en plan-
frikorsning för fyrtio miljoner kronor! 
Drygt en och en halv månad senare 
kom tre karlar och en kvinna från 
Ersnäs Intresseförening och bjöd hela 
skolan på marängsviss och saft. Det 
var gott, och Ersnässkola fi ck ett he-
dersdiplom som tack för det vi gjort. 
Vi reportrar kommer då aldrig glömma 
denna fantastiska händelse, och inte 
resten av skolan heller förstås...     

 Av:  Ida Drugge, Wiggo Nilsson & Si-
mon Engström

Ersnässkolan berättarNya styrelser i föreningarna

Ersnäs Byaförening
Birger Johansson, 0920-671 23
Sekr. Elaine Blomqvist, 0920-310 52
Kassör Gunnas Lauritz, 0920-656 03

Ersnäs Idrottsförening
Ordf. Thomas Johansson, 0920-27 14 62
Sekr Kenneth Lundberg, 0920-311 25
Kassör Anders Vikberg, 070-553 11 14

Ersnäs Hembygdsförening
Ordf. Helena Strandberg, 0920-310 13
Sekr. Kristina Eriksson, 0920-311 13
Kassör Elaine Blomqvist, 0920-310 52

Ersnäs Samfällighetsförening
Ordf. Hans Å Strandberg, 0920-379 33
Ersnäs Samfällighetsförening
Ordf. Hans Å Strandberg, 0920-379 33
Ersnäs Samfällighetsförening

Sekr. Christina Holmberg 0920-312 25
Kassör Tord Marklund, 0920-311 07 

Ersnäs Amatörteaterförening
Ordf. Per Selberg, 0920-229 94
Sekr. Eva-Britt Tjernqvist, 070-572 42 93
Kassör Vanja Lindbäck, 0920-311 97

Ersnäs motionsdansförening
Ordf. Marianne Hanzi
Sekr. Monica Nilsson
Kassör Erik Nilsson
Gunnel Eriksson, 0920-310 91
 (enda ersnäsbon i styrelsen)

Vänortsföreningen ANEA
(Antnäs, Noveant, Ersnäs, Alvik)
Ordf. Elaine Blomqvist, 0920-310  52
Kassör Gunilla Björklund, 0920-138 60
Sekr. Sven Persson, 0920-311 80

Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb
Ordf. Peder Öberg, 0920-310 03
Sekr. Germund Beckenäs, 0920-25 42 18
Kassör Per-Olof Sundén, 0920-310 44

Viltvårdsgruppen i Ersnäs
Jonas Seger, 0920-311 81

Jag heter Thomas Johansson och är 
ny ordförande i EIF. Jag är själv re-

lativt nyinfl yttad (2006) i Ersnäs där 
jag bor på Axel mårds väg i hus med 
min hustru Maria och våran son Vil-
got som även går på förskolan i byn. 
Jag är född och uppvuxen i Luleå men 
har egentligen ingen anknytning till 
Ersnäs och inte min fru heller utan vi 
hamnade här när vi letade hus.

Vi är positivt överraskade av Ersnäs 
där vi trivs jättebra. En stor del av 
trivseln för oss är det föreningsliv som 
bedrivs med alla dess aktiviteter. Jag 
hoppas kunna bidra med mina erfa-
renheter från mitt yrke som offi cer i 
fl ygvapnet i styrelsearbetet i EIF. Vi-
dare tror jag på att ett rikt förenings-
liv är en stor del av trivseln och viktigt 
för utvecklingen av Ersnäs. Förening-
arna idag i byn står för en stor del av 
utvecklingen. Utmaningen ligger i att 
rekrytera ytterliggare medlemmar för 
att få mer idésprutor och initiativ till 

fortsatt utveckling av föreningsli-
vet och utvecklingen av våran by. 
Jag vet att det fi nns många duk-
tiga och unga boende i byn som 
skulle kunna bidra på ett mycket 
positivt sätt. En annan utmaning 
är att informera om hur viktiga 
föreningarna är för våran bys ut-
veckling. Vi har alla möjligheter 
att påverka våran egen livssitua-
tion. Vad vi gör och hur vi gör det 
bestämmer vi själva. Föreningar 
är ett bra forum för att samla 
ideér och påverka kommun och 
andra myndigheter. Tillsammans 
är vi starkare. 

Jag hoppas vi stöter på varandra 
under något av arrangemangen i 
byn... 

Thomas Johansson
Ordförande Ersnäs idrottsfören-
ing

Thomas Johansson

En ordförande har ordet
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Så här års längtar jag ut i skogen. 
Tar långa promenader i Årstasko-
å här års längtar jag ut i skogen. 
Tar långa promenader i Årstasko-
å här års längtar jag ut i skogen. 

gen i Stockholm där jag bor, men det 
är bara en smal remsa där männis-
kor och hundar motionerar fl itigt på 
helgerna. Passar man sig inte krockar 
man lätt med en joggare.

Vi pratar om att byta lägenhet, le-
tar efter något nära Nackareservatet 
som faktiskt är en skog på riktigt. Jag 
cyklar ut dit en aprilkväll och känner 
lukten av skog för första gången på 
länge. Under några minuter där ser 
jag harar, rådjur och en storlom. Så 
är det ofta i naturen här. Djuren är lite 
hopträngda och inte särskilt skygga. 

Det har blivit åtta år i Stockholm nu.  
Den lust till teatern som föddes med 
Ersnäs amatörteater i Ankaret tog mig 
till dramatikerutbildningen på Drama-
tiska Institutet. Precis efter min exa-
men för två år sen föddes vårt barn. 
Nu skriver jag pjäser för teatrar på 
olika håll i landet; Linköping, Örebro, 
Umeå och Uppsala. Jag är glad över 
åren i Stockholm men min skogsläng-
tan är en sån sak som kan få mig att 
fundera över att fl ytta.

Det har kommit en decimeter blötsnö i 
Ersnäs får jag höra på telefon. I Maj.
Våren här är fi n, med blommor över-
allt och uteserveringarna fulla med 
folk. Ändå fi nns inget som är mer vår 
för mig än att cykla genom Svedjan 
på en geggig grusväg. Lukten av jord 
och storspovar som skriker längtans-
fullt på ängarna. 

Vi ses på Hemberget i sommar!

Camilla Blomqvist

Red anm: Camilla är dotter till Hans 
och Ulla-Britt Blomqvist, Svedjan.

Daniel Marklund, född och uppvux-
en i Ersnäs har etablerat ett nytt 

jordbruk i byn. Detta kan vid första 
anblicken inte verka speciellt upphets-
ande men om man tittar på tillgänglig 
statistik så blir bilden en helt annan.

Jordbruken i Sverige har under lång 
tid stadigt minskat i omfattning med 
allt färre som driver verksamhet inom 
näringen. Trenden känner vi till mans 
till, det är färre jordbrukare och större 
enheter för att sedan utvecklas till en 
minskning av odlad areal och färre 
kreatur.

Statistisk årsbok beskriver utveck-
lingen på följande sätt. Antalet nöt-
kreatur har 1980–2010 minskat med 
398 000 djur och under samma pe-
riod minskade antalet mjölkkor med 
47%. Andelen jordbruk med mjölkkor 
minskade under perioden med 87%. 
Den totala åkerarealen var 1990 2,8 

Motorfordon i terräng

Körning med motorcyklar förekom-
mer  i dagarna i terrängen på och runt 
Hemberget, bl.a. på elljusspåret. Un-
der bärsäsongen körs även bilar där.

Terrängkörning ingår inte i Alle-
mansrätten. Terrängkörningslagen 
(1975:1313) förbjuder körning i ter-
räng med motorfordon och är till för 
att skydda naturen mot skador och 
minimera störningen på djurliv och 
friluftsliv.

Terräng är skog, myr, åker, äng, hage 
och park. Även motionsspår, vand-
ringsleder och traktorväg eller hjul-
spår i terräng är terräng.

Enskild väg och skogsbilväg är att 
anse som väg, och därmed tillåten för 
motorfordon.

Ett trendbrott
miljoner hektar och 2010 var arealen 
2,6 miljoner hektar, en minskning på 
tjugo år med ca 210 000 hektar. Det 
motsvara 302 000 normalstora fot-
bollsplaner. Så med andra ord minskar 
åkerarealen med 15 100 fotbollspla-
ner per år. Med detta som bakgrund 
så förstår du säkert varför redaktio-
nen blev nyfi ken på vem Daniel Mark-
lund är som har modet att etablera 
jordbruk i Ersnäs. Sagt och gjort, EB 
stämde träff med Daniel för att reda 
ut frågan. Ja, stämma träff var inte 
så lätt eftersom Daniel har fullt upp 
med sin jordbruksverksamhet. Vi når 
honom per telefon när han är på väg 
upp från Skellefteå efter att investerat 
i en växelplog.

EB: Vem är Daniel Marklund?
Jag fyller 20 år i sommar och är född 
och uppvuxen i Ersnäs.

EB: Hur växte idéen fram att du skulle 
starta jordbruk?
Pappa höll på med spannmålsodling 
och sedan jobbade jag på en gård när 
jag var 14 år, så på den vägen är det. 
Jag gick sedan Grans naturbruksgym-
nasium jordbrukslinjen i tre år.

EB: Hur många djur har du?
Just nu har jag tjugo tjurar men jag 

har haft fl er men slaktat ut en del.

EB: Hur är det att vara jordbrukare?
Det är ganska tufft med väldigt låga 
slaktpriser vilket beror på en ökande 
import. I Sverige är importen ca 50% 
och tendensen är ökande. Jag tycker 
man tittar för mycket på prislappen 
utan att tänka på hur djuren har fötts 
upp och kvalitén på köttet. Det är ett 
annat djurskydd utomlands till skill-
nad från hur vi föder upp våra djur.  
Jag avvaktar för att se  hur det går 
med köttpriserna ifall jag skall utvidga 
besättningen. Jag drygar ut inkom-
sterna genom att köra på entreprenad 
åt andra bönder. Sedan så har jag viss 
spannmålsodling.

EB: Vad har du för vision med verk-
samheten?
Visionen är att skaffa fl er djur och 
bygga en ladugård med plats för ma-
skiner och lagerutrymme. Sista två 
åren har jag fått tillgång till några 
markbitar och det fi nns mycket mark 
men det är svårt att få tillgång till den 
för jordbruksproduktion.

Från redaktionen får vi tacka för prat-
stunden och önska lycka till med jord-
bruket.

Matte

- ”Ni är så dåliga i matematik att 
jag måste underkänna 90% av er”

En kille längst bak:
-”Men så många är vi väl inte”
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Nya erfarenheter och nya möten 
utvecklar oss som människor. Inte 

minst gäller detta då vi är unga.

Är Du mellan 18 och 30 år erbjuder 
sig nu en möjlighet av det här sla-
get. Som säkert många läsare redan 
känner till, har byarna Alvik, Antnäs 
och Ersnäs ett samarbete med en ort 
i nordöstra Frankrike som heter No-
véant. Kontakter över gränser av det 
här slaget gillar EU. Pengar fi nns av-
satta för att stödja sådana kontakter. 
Ett av programmen heter ”Europeisk 
volontärtjänst”. Ungdomar i nämnda 

åldrar har möjlighet att under upp till 
tolv månader delta i samhällsnyttiga 
verksamheter som volontär. Det kan 
handla om verksamheter inom miljö, 
kultur, landsbygdsutveckling och (som 
vi brukar uttrycka oss i Sverige) inom 
vård, skola och omsorg.

Det är Vänortsföreningen ANEA (Ant-
näs, Novéant, Ersnäs, Alvik) som hål-
ler i projektet. Kolla brevlådan framö-
ver extra noga. Ett fl ygblad kommer 
att distribueras med mer information 
och detaljer  bl a om de ekonomiska 
villkoren.

Gratis!!

Hembergsleden invigdes i juni 
2005. Många bybor har säker 

använt sig av den här möjligheten 
att bekanta sig med den fi na natur 
som vi har i byns närhet. Längs le-
den fi nns skyltar med nummer från 1 
till 20. Dessa siffror är hänvisningar 
till en tryckt guide där det berättas 
om olika företeelser vandraren möter 
längts stigarna. Guiden fi nns både på 
svenska och engelska. Är Du intres-
serads av att ett exemplar, kontakta 
då Sven Persson på 0920-311 80 eller
persson.sven@telia.com 

Chans för unga

Drömmen om Amerika

Under 1800-talet skedde stor ut-
vandring till Nordamerika. Fattig-

dom och brist på utkomst var huvud-
orsakerna.

Uppe i Bränslan, som ligger nära kon-
trollplatsen vid E 4 söder om byn, föd-
des nio barn. Min farfar, Linus Lars-
son, var yngst i syskonskaran. Fyra av 
hans bröder utvandrade: Nils Petter 
utvandrade 1879, 18 år gammal; Lars 
Johan utvandrade 1882, 24 år gam-
mal; Gustav Adolf utvandrade 1882  
och Alfred 1885, båda 19 år gamla.

Av brödernas brev fi nns en del be-
varade. Det äldsta är från 1891 och 
det sista från 1926. Breven ger klar-
het om var de verkade. Vissa tolk-
ningsproblem har det varit men det är 
förvånande att de skrev så bra med 
tanke på den minimala skolgång som 
fanns på den tiden, om ens någon.

Alla har i början varit i Oregon på or-
ter nordväst om Portland – Banks, 
Mountaindale, Hillsboro.

Nils Petter talade man aldrig om här 
hemma men av breven framgår att 
han dog ca 1895 som ogift. Bröderna 
ordnade hem arvet till modern, Greta 
Stina, änka sedan 1892. Hon var dot-

ter till gästgivaren i Ersnäs, Samuel 
Larsson Sundberg.

Bröderna Gustav och Alfred ägde en 
farm tillsammans men delade på sig 
efter en tid. Tillgången på mark var 
stor. Gustav var gift med en norsk 
kvinna och de fi ck en son som om-
kom i en bilolycka. Gustav med familj 
besökte Ersnäs 1914. Han noterade 
stora förändringar i byn under sin 
bortavaro under 32 år.

Lars Johan, den äldste av bröderna, 
sökte lyckan i Alaska. Där hittade han 
en guldfyndighet. Men arbetet gav 
honom stendammslunga (silikos) och 
han fl yttade till Salt Lake City, Utah, 
där klimatet var bättre. Han dog som 
ogift, 42 år gammal. Arvet till modern 
motsvarar idag miljonbelopp. Det 
möjliggjorde investeringar i Bränslan 
som fortfarande kan beskådas: en ny 
stenladugård, påbyggnad av Norr-
bottensgården samt ombyggnad av 
trösklogen till nuvarande utseende. 
Minnen från tidig global ekonomi! 
Alaskas guld omvandlades till bestå-
ende investeringar i Ersnäs. 

Alfred var gift en kort period och fi ck 
inga barn. Längtan till hembygden var 
stark. Han besökte Ersnäs två gång-

er för att den tredje gången, 1922, 
stanna för gott och bosätta sig i Mått-
sund. Hans amerikanska jordbruk var 
sålt och hade gjort honom välbärgad, 
med kapital och en ny T-Ford.  Even-
tuellt var det den första personbilen 
i Ersnäs. Min far, Gustav, har berät-
tat att han gjorde sin första biltur som 
15-åring, 1922. Den gick från Ersnäs 
till kyrkan i Norrfjärden. Alfred avled 
i blindtarmsinfl ammation två år efter 
sin hemkomst till Sverige. Bilen sål-
des till två eller tre personer, bl. a. till 
ersnäsbon Odal Marklund.

När jag ser Norrbottensgården i 
Bränslan tänker jag ofta på de unga 
pojkarna som gav sig iväg på 1800-
talet. Vilka känslor och drömmar hade 
de? De kunde knappast föreställa sig 
hur lång resan skulle bli.

Inga kända släktingar fi nns efter de 
fyra bröderna.

Alf Larsson

Författaren är född i Bränslan, och 
växte upp på det som nu är Ersnäs-
vägen 44. Här i Bränslan spelades år 
2006 in en del scener för TV-serien 
”Möbelhandlarens dotter”.

    Troligen Nils Petter     Lars Johan           Gustav   Alfred
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Kent Bäckström, Bo Axhammar, Hilding Lindbäck, Elaine Blomqvist, Krister 
Öhman, fem ersnäsbor som har en sak gemensamt. De har alla fem blivit 

utsedda till ”Årets Ersnäsare”.
Öhman, fem ersnäsbor som har en sak gemensamt. De har alla fem blivit 

utsedda till ”Årets Ersnäsare”.
Öhman, fem ersnäsbor som har en sak gemensamt. De har alla fem blivit 

Det var 2007 denna utmärkelse instiftades. Den går till en person som genom 
ideellt arbete verkat/verkar för att Ersnäs ska vara en attraktiv by att leva i.
Bybor och utsocknes – alla är välkomna att föreslå kandidater. En jury beslutar 
om vem som  lördagen den 7 juli (Ersnäsdagen) kommer att ta emot denna 
hedersbetygelse. Juryn består av Rose-Mari Bäckström  0920 310 58, Karl-
Gustav Pettersson K-G@brevet.se och Sven Persson persson.sven@telia.com. 
Ditt förslag lämnar Du till någon av dessa tre senast den 27 juni.  

Årets Ersnäsare

Sedan 2009  har föreningarna sam-
ordnat sina medlemsavgifter. Det 

förenklar livet både för oss medbor-
gare i Ersnäs by och för kassörerna 
i bya-, idrotts- och hembygdsfören-
ingarna.  Egentligen ska inte den här 
slanten ses som en avgift till den ena 
eller andra föreningen utan ett ut-
tryck för att vi tillhör en gemenskap 
som heter Ersnäs. Visst vore det en 
fantastisk känsla om alla byns 270 
hushåll upplevde gemenskapen i byn 
och lät det ta sig uttryck i en inbetal-
ning av - detta må vi väl medge -  rätt 
begränsade penningbelopp.

I skrivande stund (mitten av maj) har 
vi kunnat registrera 139 inbetalningar 
varav 17 från utsocknes. Det innebär 
att 45 procent av byns hushåll deltar i 
denna medborgarmanifestation.

Årets Ersnäsdag går av stapeln den 7 
juli. På Torget kommer det att fi nnas 
en liten informationsdisk. Där erbjuds 
möjligheten att omvandla denna mi-
noritet till en majoritet ty det är lätt 
att glömma. Osäkra kan här även få 
veta om inbetalning redan skett.

För säkerhets skull upprepar vi gång-
en. Avgiften är 175 kronor för familj 
och 100 kronor för ensamstående. 
Beloppet sätts in på Ersnäs IFs plusgi-
rokonto 654 72-3 eller bankgirokonto 
5970-5996. Glöm inte ange avsända-
re. Infl utna avgifter delas lika mellan 
de tre föreningarna. 

Det gör det möjligt att genomföra yt-
terligare insatser till glädje och nytta 
för alla som bor i Ersnäs.

Ersnäsbornas uppbackning

På första sidan av detta nummer 
fi nns en bild av paltmåltiden i An-

karet den 25 april. Fullsatt och delta-
garrekord. Hela 94 paltälskare fl ocka-
des runt borden. De närvarande fi ck 
även ta del av ”andlig” spis i form av 
information från Trafi kverket om årets 
viktigaste beslut för vår by: byggan-
det av den planfria korsningen.

Någon månad tidigare hade vi också 
fått lov att notera ett rekord men den 
gången av mindre positivt slag. Så 
få ersnäsbor i nederluleåstafettspå-
ren som detta år har vi inte haft på 
mycket länge. Antalet inskränkte sig 
till sju: Mats Gustavsson, Hans Blom-
qvist, Björn Samuelsson, Thomas Jo-
hansson, Lars-Göran Rosenberg, Kent 
Bäckström och Sven Persson. Inte en 
enda kvinna!

Vår bys kvinnor beter sig därmed 
inte som medsystrarna i andra delar 
av kommunen. En mycket glädjande 
förändring inträffade nämligen i år 
när vi ser på NLS-arrangemanget som 
helhet. Vanligtvis utgör antalet delta-
gande kvinnor ungefär 25 procent av 
samtliga deltagare. I år steg den siff-
ran till hela 40 procent. Sex av de del-
tagande 36 lagen var rena kvinnolag 
medan ytterligare fyra hade kvinnlig 
majoritet. 

På grund av svag konkurrens från de 
övriga av kommunens 40 byar kun-
de Ersnäs trots allt erövra den tredje 
platsen i tävlingen om Luleå kommuns 
aktivitetspris. Detta tillför Byafören-
ingen 1.000 kronor. Guldet och 3.000 
kronor gick till Smedsbyn medan Ant-
näs blev tvåa och kunde därmed kam-
ma hem 2.000 kronor.

Resultatlistan från Nederluleåstafet-
ten fi nns utlagd på www.ersnas.se 
under menyvalet Stafetten. 

Rekord av olika slag

En lördag i mars stod 27 ersnäsbor på 
startlinjen i Gläntan. Det handlade om 
EIFs klubbmästerskap på skidor. Elva 
av deltagarna var seniorer varav noll 
kvinnor. 

Byns främste längdskidåkare, Jonas 
Persson, tog inte helt oväntat hem se-
gern. Jonas blev ersnäsbo i fjol. Ett 
annat - och kan vi väl medge - än mer 
imponerande resultat än att bli klubb-
mästare i Ersnäs är det förhållandet 
att Jonas i årets stora Vasalopp kom 

på plats 253 med tiden 4 tim 15 min 
på den 90 km långa sträckan.

Jonas framför via Ersnäsbladet sin 
uppskattning av spårmästare Willy 
Sundvalls arbete under den gångna 
skidsäsongen. En person som vet hur 
preparerade skidspår ska se ut säger: 
Kanonspår!

Resultatlistan från klubbmästerskapet 
fi nns utlagd på www.ersnas.se under 
menyvalet Rapporter.

Mästare

Prisutdelningen på Klubbmästerskapet 2012

Om vår historia

På Ersnäs hemsida fi nns menyvalet 
Historia. Den sidan är rätt så livaktig, 
Ersnäsbor skickar in berättelser från 
gamla tider i Ersnäs. Surfa gärna dit  
och läs om händelserna!

De senaste är  Evakueringen, om  
fi nländare som kom till byn under kri-
get, om Branden uti Leonards samt 
om Isupptagning i Ersnäs. Där 
fi nns också berättelsen Ersnäs för 
67 år sedan, om gravida Esteri som 
evakuerades från Finland 1944. Även 
Drömmen om Amerika från detta nr 
av Ersnäsbladet fi nns där.

Skicka gärna in din ”historiska” berät-
telse till Krister Öhman, fvb till Ersnäs-
sidan, www.ersnas.se
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www.ersnas.se

Branden på Hemberget upptäcktes vid lunchtid av Ulf Omnell, som var ute på 
en motionsrunda utefter Hembergsleden. Dagen var den 10 augusti 2006, en 
fi n sommardag. Branden hade startat vid ledens grillplats.

Bilden som berättar: Branden på Hemberget

Det är gott om träningsvilliga i Ankaret varje måndagskväll.
Vad är det bästa med att träna i byn?

      Camilla Lindbäck:  Åsa Lundström:  Gabriella Andersson:
      Det är nära och   Nära, och inte för Nära och bra när
      enkelt!    avancerade rörelser. man har småbarn.

Den 27 april startade vi från Ersnäs 
mot Bålsta för att fi ra valborg och 

1 maj. Valborgsmässoafton och 1 maj-
tåg är avklarade, vi ställer in GPS;en 
på Novéant-sur-Moselle i nordöstra 
Frankrike, övernattar i norra Tyskland, 
för att nästa dag köra till Novéant.

Vi är framme vid sjutiden och får 
ett hjärtligt mottagande hos famil-
jen Bitton, som vi ska bo hos några 
dagar. Vi åker runt bl.a. till Verdun, 
slaget vid Verdun var ett stort slag, 
som pågick 10 månader 1916, under 
första världskriget. Vi besökte i Metz, 
St. Stephen´s Catehedralen med sin 
enorma yta av glasmålningar och Po-
midou-Metz motsvarighet till vårat 
Kulturens hus. Vi har även besökt en 
marknad där man visar dom gamla 
hantverken, fårklippning, vävning, 
kolmila, hembränning, öltillverkning 
m. m.

Första söndagen i maj är det ”lop-
pismarknad” i Novéant, ett besök var 
ju ett måste, där träffade vi några av 
dom som var på Sverigebesöket 2011, 
samma söndag var det val i Frankrike, 
även i Novéant, vem som vann valet 
med några procent har väl inte und-
gått någon ( F. Hollande).

Måndag gick vi upp på höjderna och 
såg på den fantastiska utsikten, där 
Mosel ringlar sej fram, senare på 
eftermiddagen åkte vi till Pont-á-
Mousson,där vi promenerade runt, 
besökte en stor kyrka och andra bygg-
nader. Efter en promenad i Novéant så 
hade vi bokat tid med Borgmästaren 
Patrick Messein, i stadshuset, och där 
blev det fotografering. Efter besöket i 
stadshuset gick vi hem till värdfamil-
jen och åt en god middag.

Så kom dagen när vi skulle åka hem, 
det var en vacker morgon, + 20°, ef-
ter frukost packade vi bilen och tog 
avsked, och lovade varandra att nästa 
sommar är det deras tur att besöka 
oss i Ersnäs. Efter en timmes bilkör-
ning från Novéant, gjorde vi ett  be-
sök vid Maginot Linjen Hackenberg vid 
Veckring i norra Frankrike. Sen bar det 
iväg hemåt via Tyskland till Sverige. 
En sammanfattning av en helt fantas-
tisk resa.

Elaine Blomqvist

Besök i Novéant-sur-Moselle maj 2012.

Man hinner med nästan så 
mycket som helst, om man inte 

gör sig någon brådska

I stadshuset:

Stig och Elaine 
Blomqvist poserar 
tillsammans med 
borgmästaren Pa-
trick Messein fram-
för den älgkrona 
som Antnäs jakt-
klubb skänkte till 
Novéant augusti 
2011.


