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et var tre år sedan Ersnäs
IF arrangerade majbrasan på Valborgsmässoafton.
Trots att återvinningsstationen inte är den kanske
mest perfekta platsen kom
det mycket folk som äntligen
kunde träffas under normala
förhållanden.

KOMMANDE EVENEMANG

Idrottsföreningen bjöd på
grillkorven som med van
hand halstrades över grill
eldarna.

Midsommar på Torget

Nationaldagen 6 juni
Firas på Torget kl. 12.00-14.00
Flagghissning kl. 12.15,
våffelförsäljning.
Arr: Ersnäs IF

Kl. 12.00-14.00
Midsommarstången kläs, reses,
därefter dans. Vi inbjuder barnfam
att ta med ängsblommor till stången, björkris finns.
Fika säljs
EIF medlemslotteri kl. 13.00 med
åkgräsklippare som högsta vinst.
Arr: Byaföreningen

Förutom korv så var det fika
och lotterier, de yngre kunde
pröva på lyckan vid fiskdammen. Nu har vi eldat ut de
sista resterna av vintern och
hälsar sommaren och värmen välkommen.

Ersnäsdagen 9 juli

Ersnäs IF

Torget kl. 11.00-15.00
Marknad, Strömmingsklådda,
Hamburgare, Fika.
Årets Ersnäsare utses
Lotterier och Ringkastning.
Loppis efter Ersnäsvägen
Arr: Ersnäs IF och Byaföreningen

Nominera Årets
Ersnäsbo

S

om traditionen bjuder utser Byaföreningen
”Årets Ersnäsbo” på Ersnäsdagen den 9 juli.

Till den/de som gjort något bra för vår by.
Byaföreningen vill ha in nomineringar. Skicka ditt förslag till
rosabackstrom@live.se senast den 30 juni.

Ralph Lundstengården
kl. 11.00-15.00
Restaurang och Café
Alviks blandade kör underhåller,
kl.12.00, ca 45 min.
Arr: Ralph Lundstengården

Pubafton 9 juli på
Ralph Lundstengården

Logen kl. 21.00-01.00
Liveband Rooster. Entré 100 kr

Loppis i Ersnäs
Söndag 7 augusti

Öppet hus i Ankaret

Lördagen 13 augusti kl. 11.0014.00 har vi nyinvigning av byalokalen Ankaret. Vi visar lokalerna
och bjuder på fika för stora och
små. Dessutom roliga överraskningar för barn och ungdomar.
Välkomna!
Arr: Ankaretgruppen

Vårfåglar i Alvik 25 april

Foto Elaine Blomqvist

www.ersnas.se
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en ena dagen är aldrig den andra
lik. Ser vi över en längre tidsperiod kan vi tala om en ny värld.
I detta nummer medverkar jag med
en beskrivning av ett område som heter Maran. För 150 år sedan genomfördes där ett projekt som med ett
nutida begrepp var en infrastrukturell investering av betydelse för byns
utveckling. Ett antal män (förmodligen enbart män) var engagerade i
ett mycket tungt arbete. Om dessa
personer skulle göra en tidsresa och
hamna i Ersnäs by 2022 skulle de inte
tro sina ögon.
I den aktuella litteraturen finns en
genre som brukar benämnas Norrland Noire (noire är svart på franska).
Skildringarna handlar om nergångna byar som befolkas av nergångna människor. Ljuspunkterna är få.
Människans mörka sidor dominerar.
Denna litteratur har fått stor spridning i landet och läses därför på
många håll. Vi har lätt för generaliseringar. Det förenklar tillvaron. Många
svenskar har aldrig besökt Norrland,
dvs. Sverige norr om Dalälven. Frånvaron av egna erfarenheter, egna intryck, lämnar fältet fritt för bristfällig
och snedvriden information. Fördomar får chansen. Risken är stor att
Norrland Noire bestämmer bilden av
Norrland hos läsarna.
Detta är en bild av den del av Sverige där Ersnäs ligger. Den andra bilden
är den rakt motsatta. I norra Sverige
pågår en ekonomisk utveckling, baserad på ny teknik, som är av största
betydelse inte enbart för denna del
av Sverige utan för hela landet och
även internationellt. Redan har provtillverkning av det fossilfria stålet ägt

Nu krävs det skärpning!
Vår Återvinningsstation den 12 maj.
I ena påsen fanns det löv och i den andra ”lite av varje” d.v.s. osorterat.
Detta hör inte hemma här utan ska
transporteras till Återvinningen i Antnäs.

Då och nu
rum.
”LKAB bedömer att det finns tillräckligt mycket fosfor i området för att
EU skulle kunna fasa ut all
rysk import av fosformalm
för konstgödsel…” Denna
import svarar för drygt 25
procent av EU:s konstgödselbehov. Dessa rader
är hämtade från en artikel
om fyndigheter i Kiruna
nyligen i en av rikstidningarna. Bilden av Norrbotten
förändras tack vare sådan
information men det kommer säkerligen inte att ske
över en natt.
Verkligheten i norr befinner sig sålunda långt ifrån Norrland Noire. Men
denna kollision mellan fördom och
verklighet är i sig intressant och kan
stimulera hjärnverksamheten hos
dem som möter denna motsägelse.

Arbetarna på Maran på 1860-talet var
säkerligen övertygade om att de var
på väg att skapa en bättre tillvaro för
sig och sina familjer. Men
att deras avkomma i byn
Ersnäs skulle vara en del
av ett land som i många
avseenden tillhör världens
mest utvecklade, stabila,
välmående, detta var säkerligen inte något som de
ens kunde drömma om.
Är Du, läsare, intresserad av att få beviset för
det som sägs i föregående mening? Gå då in på
www.ersnas.se I menyn
till vänster finns rubriken
Författare. Klicka och en av rubrikerna är ”Norden i världen”. Där finner
Du beviset.
Sven Persson

Familjenytt
Födda
Rakel och Nils Töyrä på Axel Mårds väg 32 har fått en son, Johannes, 27
december 2021. Vikten var 3865 g och längden 52 cm. Glada storasystrar
är Olivia, Astrid och Märta.
Den 1 mars fick Sandra Enström och Mathias Blom dottern Ella Enström.
Hon var 51,5 cm lång och vägde 3580 g. Treåriga storasyster Annie och
”storebror” hunden Pato är förtjusta i familjetillskottet på Klubbvägen 136.
Den 10 mars föddes Viola, vikt 3345 g längd 49,5 cm. Erik och Robin är
hennes storebröder. Lyckliga föräldrar är Jessica och Edvin Rohdin. Familjen
bor på Ersnäsvägen 73.
Inflyttade
Annica Erixson med barnen Jonah och Tilde Erixson samt Elias Wikström har
i februari flyttat in på Ersnäsvägen 29.
Jenny Sundvall är nya ägaren av Klubbvägen 25 och flyttade in under våren.
Avlidna
Viktor Sandström
* 31/10 1926 † 6/5 2022
Christina Ögren
* 27/5 1944
† 5/3 2022
Ivan Masole Kakena
* 27/10 1970 † 2/3 2022
				
vid Husbrand vid Klubbvägen 26 B
Har du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se
Vi behöver hjälp med att få in uppgifter!

Det är BARA förpackningar av glas, papper, plast
och metall samt tidningar som ska lämnas här.

Bokbussen våren 2022.
För allmänheten.

Ulla Isaksson-Axhammar

Böcker kan lånas via www.bibblo.se och hämtas på bibliotek eller bokbussen. 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!
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Byaloppis 7 augusti

Torget
Bagarstugan öppnade den 15 maj.
Boka baktid med Elaine Blomqvist på
076-645 12 01

Föreningarnas årsmöten
ANEA

(vänortssamarbetet)

Söndag 22 maj kl. 18.00 i Torpet
vid Torget

Ersnäs Hembygdsförening
Städkväll tisdag 31 maj kl. 18.00.

T

raditionen med årliga byaloppisen
fortsätter. Jessica Rohdin är loppisgeneral även i år. Vi ser fram emot
en folkfest då många köpsugna besöker säljarna på de olika gårdarna.

Krattning av gräsmattor samt boulebanan. I händelse av regn/snö denna
kväll får vi i så fall återkomma med
nytt datum.
Vi bjuder på kaffe med dopp.
Ta gärna med egen kratta. Välkomna!

Naturligtvis bjuds vi på sol och grannväder första söndagen i augusti.

Tisdag 24 maj kl. 19.00
i Ankaret.

Ersnäs Byaförening
Tisdag 7 juni kl. 19.00 i Ankaret.
Årsmöten m.m. finns även i
Kalendern på www.ersnas.se

Medlemsavgiften
till våra föreningar.

Flagga för att vi bor i
ett fritt land

Familj: 225 kr
Enskild: 150 kr
Bankgiro: 5970-5996
SWISH: 123 264 83 68
Läs om detta på
www.ersnas.se

Ni som har flaggstång och flagga.
Varför inte gå ut och hissa vår flagga
den 6 juni, Nationaldagen - som symbol för att vi lever i en demokrati.
I dessa dagar av oro ska vi uppskatta
det!
Redaktionen för Ersnäsbladet
Den som griper till våld visar att
hans argument är slut.
Kinesiskt ordspråk

Här nedanför, i Redaktionsrutan,
kan du läsa av manusdag och räkna fram utdelningsdag för Ersnäsbladet under hela året.
Hjälp till Torgetgruppen
Vill du vara med och stötta under en
vecka i sommar? Det gäller gräsklippning en gång och vattna blommorna.
Mer info finns på www.ersnas.se och
där Torget. Kontakta då Elaine Blomqvist på 076-645 12 01.
Ulla Isaksson-Axhammar
Torgetgruppen

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 2022 är måndagarna 17 jan, 9 maj, 8 aug och
31 okt och utdelning fredag 11 dagar
efteråt.
I redaktionen:
Krister Öhman, tel. 070-635 67 74
E-post krister@krivision.se

Recept
Sillsallad (Pitesallat)

Elaine Blomqvist, tel. 076-645 12 01
E-post: smejob45@lulea.st

10-12 st kokta äggstora skalade potatisar.
Tärnas i små bitar (äggskäraren).

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

Tre saltsillfileér, (BD-fisk) som har legat
i vatten några timmar. Skäres i små tärningar.

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

Finhacka en medelstor gul lök.
Mortla en knapp matsked kryddpeppar.
Lägg alla ingredienserna i en skål och
blanda väl, låt stå några timmar.
När du äter sillsalladen kan du dekorera
med ett kokt ägg och rödbetor och även
med grädde/gräddmjölk, (ungefär en

matsked) som du ringlar över
sillsalladen.
Bon Apetit. Elaine Blomqvist

Redaktionsmedlem emeritus:
Sven Persson, tel. 070-691 53 96
E-post: sven@snowkids.se
Ersnäsbladet
finns att läsa/hämta
från byns hemsida www.ersnas.se
Där finns även alla tidigare nummer.
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Kärleken till gamla ting ledde Johan till sitt yrkesval och rätt in i ”finrummet”

ohan Strandberg växte upp i Ers
näs, närmare bestämt på Ersnäsvägen 77. (För övrigt har detta hus
hyst både Ersnäs post- och telefonstation.) Redan i tidiga år följde han
med sin pappa på loppisar,
antikaffärer, auktioner och
museer. Mest troligt tändes
lågan för gamla ting där och
då. Idag jobbar Johan som
expert och värderare inom
området ”Antika möbler och
Konsthantverk” på det välrenommerade Stockholms
Auktionsverk som vi, tillsammans med Bukowskis, kan kalla
de gamla tingens ”finrum”.
Från plåtleksaker till norrländskt
silver.
Som barn började jag samla på äldre
plåtleksaker och mynt berättar Johan.
Under tidiga tonåren falnade intresset
för leksaker och Johan blev fascinerad
av norrländskt silver, samiska föremål
och originalmålade föremål från Norrbotten. Somliga föremål så gamla
som från 1700-talet. Med dessa intressen kom också nyfikenheten på
historia.

Vägen till yrket.
Kunskap om Historia, Konsthistoria
och Konstvetenskap är baskunskaper
för att kunna värdera föremål. Men
också att ha stor nyfikenhet och vilja
att hålla sig uppdaterad vad
som är intressant och gångbart på antikmarknaden och
därmed prisbilden.
Idag
sker arbetet, förutom via
Fine Art-auktioner mycket
via on-line-försäljning.
Johan har läst till föremåls
antikvarie på Gotland samt
konstvetenskap på Stockholms Universitet. Det gav honom
bl.a. kunskap om byggnadsvård, materialhistoria och olika byggtekniker
vilket kommer väl till pass i yrket.
En livsstil och hobby.
Arbetet är inte bara jobb utan också
en livsstil och hobby. Att förmedla och
ta vara på det materiella kulturarvet
kombinerat med att göra affärer är
det som Johan tycker är så roligt med
jobbet.
Antikrundan-effekt?
Jag tänker att idag är vi många som

Kontakt: Karin Sandlund Nareus, tel.
0920-26 48 60, Marianne Marklund,
tel. 0920-27 70 63
Utrustningslista: Bekväma kläder och
skor, regnställ, matsäck, frukt, bestick, vattenflaska, termos med varm
dryck och en kåsa.
Vandringen kräver vana att gå i skog
och mark. Marken är kuperad och kan
vara blöt.
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Carin Sundén

Hembygdsföreningens Årsmöte
tisdag 24 maj kl. 19 i Ankaret.

Lördag 13 augusti.

Samling kl. 09.00 vid Ralph Lundstengården. Vi avslutar ca. kl.15.00
Anmälan: Senast 10 augusti till församlingsexpeditionen, 0920-26 48
60 eller luleadomkyrko.bokning@
svenskakyrkan.se Begränsat antal
deltagare. Igen kostnad.

Våga ”sticka ut”.
I mina frågor till Johan önskar jag att
få litet tips vad som kan vara intressant för framtiden. Vad skall vi titta
på om vi vill ha något unikt till vårt
hem. Johan svarar att fortfarande
är 1960- och -70-talet hett. Furumöblerna från 70-talet tipsar Johan
om. En annan uppstickare kan vara
de robusta 1800-talsmöblerna. Kvalitet rakt igenom och billigare än de
flesta IKEA-möbler. Varför inte köpa
nu? Kvalitet lönar sig alltid! Sista
hälsningen till Ersnäsbladets läsare
från Johan är just att våga sticka ut.
Han slutar ”Att inreda blandat med
nya och gamla möbler och föremål
gör hemmet mycket mer intressant”.

Föreningar förenas

Pilgrimsvandring
Hembergsleden
Att pilgrimsvandra
är både en yttre och
en inre upplevelse.
Vi vandrar tillsammans i tystnad och
stannar upp vid
några tillfällen för reflektion och bön.
Vi tar också en paus för att äta vår
medhavda matsäck. I slutet av vandringen firar vi en enkel gudstjänst i
det fria.

söker personliga saker på loppisar
och auktioner. Kunskapen hos gemene man har kanske också blivit större
pga. det populära programmet Antikrundan. I Ersnäs har vi ju, i ett antal
år, haft en mycket välbesökt byaloppis under sommaren. Att återanvända
saker ligger också helt rätt i tiden.

Föreningens
upplösning/sammanslagning med Ersnäs byaförening
kommer att behandlas på årsmötet.

Digital vänortsträff

Vi bjuder på kaffe med dopp.

en 6 maj hölls ett ANEA-vänortsmöte med Novéant via Teams. 21
deltagare träffades och tillfälle gavs
att berätta om hur livet ser ut idag.

Varmt Välkomna, Styrelsen.

D

Senaste gruppresan gjordes av oss
till Frankrike sommaren 2018, och de
franska vännerna kommer att besöka
oss i augusti 2023. Innan dess kommer digitala träffar att ske regelbundet för att ”hålla lågan vid liv”. Mötena kan ha varierat tema, till exempel
matlagning. Tekniken underlättar
umgänget tills gruppresor återupptas
till respektive land.
Ingegerd Skoglind Öhman

När telefonen satt fast i väggen
var vi fria.
Nu när telefonen är fri är vi fast!!!

- Men varför tror du att det är
Ernst som spridit ut ryktet att du
är en tjuv?
- Han var den ende som såg mig!

Byaföreningens Årsmöte
Välkomna till Ersnäs Byaförenings
årsmöte, tisdag 7 juni kl. 19.00 i Ankaret.
På dagordningen §17 presenteras
förslaget till sammanslagningen av
Ersnäs Byaförening och Ersnäs Hembygdsförening.
Vi bjuder på kaffe med dopp.
Varmt Välkomna, Styrelsen.
Info om föreningssammanslagningen
hittas så här:
På Ersnäs hemsida www.ersnas.se
välj antingen Byafören eller Hembygdsfören i föreningsraden högt
upp. På föreningssidan du valde, se
uppe till höger, länken nedan:

Även i Kalendern på hemsidan finns
en länk vid vardera Årsmöte.

Ersnäs gratulerar 2
SM-vinnare i år!
I år kan vi skicka varma gratulationer
till inte mindre än tre (3) bybor som
vunnit SM:
Mikael Forsberg och hans suveräna
LHF/MSSK hockey-damer som tog ett
välförtjänt SM-guld i hockey.

Guldlaget i Pimpel-SM 2022
Laget: Annika Seger, Elin Seger och
Tina Nilsson, Sportfiskeklubben i Luleå.
Plats: Norsjö 9-10 april 2022.
Deltagare: ca 450 deltagare per dag,
representerande Sveriges tävlingselit.
9 april individuell tävling och 10 april
lagtävling.
Söndagen den 10 april gick lagtävlingen i Pimpel-SM av stapeln på Norsjön i Västerbottens län.
Ersnäsbon Annika Seger, hennes dotter Elin Seger och lagkamraten Tina
Nilsson var laddade inför dagens
tävling.

Lika stort grattis till Annika och Elin
Seger som knep SM i lag-pimpling.
Läs om pimplingskonsten här intill.
Ersnäs by säger ett stort GRATTIS!

Utsikt från fågeltornet
En morgon i maj månad besöker
medlemmar från Norrbottens ornitologiska förening fågeltornet i
Svartskatan. I år skedde det söndagen 8 maj som var en kylig men vacker
morgon.
Fördelen med att klättra upp i tornet
när ornitologerna är där är att man
får kika i deras tubkikare.

att man var tvungen att borra precis
där fiskarna befann sig. Nappade det
inte inom 30 sek -1 min var det bara
att förflytta sig och borra nytt hål.
Detta innebar att tjejerna borrade ca
60 hål var.
De letade större abborre och fann
dem till slut. När tävlingen avslutades gick de med en skön känsla i
kroppen och tung ryggsäck (skrylla)
tillbaka för invägning. Då hade de
max 45 min på sig att ta sig tillbaka,
de som inte hinner i mål inom den tiden blir diskvalificerade.

Enligt tävlingsreglerna gäller 30
min utgång på isen (innan startskottet) vilket tjejerna använde
väl. Pga det kraftiga snöovädret
under fredagen, låg ett tjockt
täcke med nysnö på isen. De
kämpade sig fram genom djupsnön ca 4 km tills de hittade
deras strategiskt valda platser.
Startskottet ljöd, ett intensivt
borrande hördes och en fyra timmars tävling började.
Alla måste borra sina egna hål,
de med särskilda tillstånd får ha
skruvdragare till hjälp.
Tjejerna valde att arbeta tillsammans
(inom 200 m radie) så de kunde observera och kommunicera med varandra. Tillåtet närmast avstånd mellan
pimplare är fem meter. Det var ett
trögt fiske, mkt pga det ostadiga vädret. Fiskarna var inte så rörliga utan
höll sig stilla, vilket iglarna som satt
på fiskarna bekräftade. Detta krävde

Samt att de berättar om fåglarna vi ser och hör. Jag lärde mej att
pilgrimsfalken som vi såg har ”polisonger” som kännetecken. Lätet som
påminde om en cirkelsåg kom från
bergfinken.

Annika, Tina och Elin
Det var en spännande väntan innan
prisceremonin. Luleålaget visste att
de hade fått rätt bra men hade inte
så bra koll på vad de andra damseniorlagen hade fått. Det visade sig
att tjejernas totala vikt räckte till guld
och det skilde endast 30 gram till silverlaget från Piteå.
Glädjetjut och kramkalas när medaljörerna steg upp på prispallen.
-Vi kämpade och fiskade som ett lag
(varje fisk räknas), vi gjorde helt rätt
och vi blev bäst. Jag hade en bra
känsla om att vi skulle ta guld idag
och det gjorde vi, säger Elin.
Att tillägga: Tina Nilsson och Elin Seger placerade sig bra på den individuella tävlingen, 4:e och 5:e plats. Detta innebär att de får tillsammans med
en Piteådam tävla i Landslaget och
representera Sverige under de Nordiska mästerskapen i Finland 2023.

Gun Hellström Dahlberg

Annika Seger

Boktips från Bokmalarna ARV
VUXENBOK

BOK FÖR BARN 0-3 år

Renegades
Born in the USA

Hönan och ägget
Hanna Albrektson

Här är en fantastisk bok
om en (kanske) oväntad
vänskap. Bruce och Barack. Här kan du läsa,
bläddra,
grunna
och
glädjas åt fina foton och
berättelser i en klassisk
coffee table book, om
något viktigt.

En höna ruvar på ett ägg. Hon
ruvar natt och dag. En dag kommer bonden och vill norpa ägget!
Det går ju inte. Hönan fortsätter
att ruva, och plötsligt händer något! Boken är ett minidrama för de
minsta, och handlar om att vänta och längta på den man älskar
mest.
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Byalokalen Ankaret

V

år byalokal Ankaret finns i källarplanet i Ersnäs skola. Här har
flera av oss under många år skrattat
och njutit av bl.a. Ersnäs Amatörteater och Ronny Eriksson. I Byalokalen
finns en stor Aula som rymmer ca 90
sittande personer, ett mötesrum för
ca 15 personer, takmonterad bildprojektor/duk, ljudanläggning, akustiskt
piano, hörslinga, fullt utrustat kök,
toaletter, städ mm.
Ansvar, drift och uthyrning
Allt sedan vi, dvs föreningarna i byn,
övertog ansvaret och driften av lokalen hösten 2018 från kommunen,
inleddes ett omfattande renoveringsoch förbättringsarbete. Ankaret drivs
och underhålls av Ankaretgruppen
som består av frivilliga medlemmar
från respektive föreningar.
Hyresintäkterna och delar av den årliga ”gemensamma föreningsavgiften”
(25 kr per medlem) har stor betydelse eftersom de tillsammans bekostar
driften/skötseln och den årliga hyran
som vi betalar till kommunen.
När vi tog över lokalerna var de i stort
behov av uppfräschning – ytskikt, utrustning och städning. Detta har vi nu

jobbat med - till och från - under ca 2
års tid (pandemin kom emellan) och
vi fortsätter undan för undan när orken, pengarna och tiden tillåter. Kommunen har bidragit med färg samt
sett till att golvet i Aulan blivit slipat
och lackat.
Byalokalen är tillgänglig för alla och
kan hyras för en billig penning för
möten, fester, dop, barnkalas mm. Är
man dessutom medlem i byns ”gemensamma föreningar” får man ytterligare hyresrabatt. Gör slag i saken
och boka en trevlig samvaro med nära
och kära i Ankaret. Bokar gör man via
Elaine Blomqvist 070-645 12 01 eller
e-post smejob45@lulea.st
Övriga gruppmedlemmar förutom
Elaine är:
Carin Sunden, Hembygdsföreningen
070-623 66 67
Bengt Sundling, Byaföreningen
070-606 29 70
Siw Hansson, Byaföreningen
070-303 84 13 (kassör)
Ulla Isaksson-Axhammar, EIF
(sammankallande) 070-238 58 47

Öppet hus
Till hösten, 13 augusti, kommer vi att
ordna en liten nyinvigning där vi visar lokalerna och samtidigt bjuder på
fika. Ett fika som redan är sponsrat
av en privatperson som har sina känningar i byn men som sedan många
år bor i Göteborg. Ett stort tack till
Bernt I Dybern.
Egen sida
Vi har även en egen sida under Ersnäs
hemsida - Ankaret. Där har vi lagt
upp en del bilder samt all nödvändig
information vad gäller hyra, utrustning och kontaktpersoner. Hör gärna
av er till oss ifall ni undrar över något.
Ulla Isaksson- Axhammar
Ankaretgruppen

Bilderna,
från vänster:
1. Aulan
2. Förrum wc
3. Mötesrummet

Det nya Norrland
På samma sätt som Sveriges säkerhetspolitik skakas om av det blivande natomedlemskapet, ritas Sveriges
ekonomiska karta om som en följd av
klimatomställningen.
Detta uppmärksammas mer och mer
av media. Ett exempel är en programserie i radions P 1 som inleds
den 16 maj. Programrubriken: ”Det
nya Norrland”. Håll utkik!

Nyvalda styrelser i föreningar
Självinsikt?
Söndagen den 11 september går vi
till val. Redan nu kan Du på basis av
30 sakfrågor få klart för Dig var Du
hör hemma politiskt. Redskapet är
Svenska Dagbladets valbarometer.
Gå in på SvD.se/EaelVA

Sommarpryo i Ersnäs
I år har vi Sommarpryo 2:a perioden
d.v.s. 27 juni-15 juli.
Önskemål om jobb som kan utföras
lämnas till:
Anders Vikberg 070-686 84 76 eller
Bo Axhammar 073-021 50 58.
Ersnäs IF
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Ersnäs Idrottsförening
Ordf. Rickard Engström, 070-325 43 38
Sekr. Bo Axhammar, 073-021 50 58
Kassör Anders Vikberg, 070-686 84 76
Från vä: Anders, Rickard och Bo
Svartskatan-Ersnäs Jaktklubb
Ordf. Mikael Eriksson, 070-661 44 81
Sekr. Germund Beckenäs, 070-337 71 20
Kassör Susanna Andersson, 070-2209949
Från vä: Mikael, Susanna och Germund
Viltvårdsgruppen i Ersnäs
Jonas Seger, 070-37 333 03
På bilden: Jonas
Ersnäs Samfällighetsförening
Ordf. Hans Å Strandberg, 070-586 79 33
Sekr. Kristina Holmberg 070-393 25 53
Kassör Anne-Lie Ottosson 0920-310 24

Vår hemsida
www.ersnas.se
innehåller bl.a.
information om
föreningarna
och kompletta
styrelser.

Vi återkommer med nyvalda styrelser i ANEA och den sammanslagna Byaföreningen och Hembygdsföreningen i nästa nr.

Maran

K

artor är en källa till kunskap.
Namn på bebyggelse, vattendrag,
berg och åkermarker berättar om
bygden som kartan avbildar. I förra numret skrev jag om Tranmyran.
Denna gång tar jag fasta på ett område med ett namn som väcker vår
fantasi. Tre kilometer väster om trafikplatsen E 4 finner vi namnen Maran
och Marakölen.
Mara går tillbaka till nordisk folktro.
Det avsåg ett övernaturligt väsen
som störde folks nattsömn. Ordet
mardröm har att göra med detta ord.
Men hur kommer det sig då att ett
område i närheten av vår by har fått
detta namn? Jag vänder mig till några
sakkunniga i byn men någon klarhet
går inte att få. Kanske förklaringen
står att finna i hur det här området
användes av byns jordbrukare. Ordet
Maran kan kanske också vara dialektalt, hänga ihop med ersnäsbondskan. Om någon har tips rörande detta namn, kontakta redaktionen.
Leif Lundström, byns framstående
bygdeforskare, studerade för några
år sedan byasamfällighetens arkiv.
Där stötte han på en handling som
bl.a. berörde Maran.
Åkermarkerna runt byn användes
främst för att odla vinterfoder. Men
det som där kunde skördas, räckte
inte för att föda de djurbesättningar
som fanns på gårdarna. Det var därför vanligt att ta tillvara det gräs som
kunde hämtas på närliggande myrar. Myrslåttern från bl.a. Maran var
en viktig del av djurens vinterfoder.
Men marken var vattendränkt vilket
försvårade användningen. Det gällde också andra myrslåtterområden i
byns närhet.

Byasamfällighet i mitten av 1860-talet
en lantbruksingenjör, Henrik Magnét,
från södra Sverige som fick uppdraget
att ta fram en plan för hur dessa marker kunde förbättras. Han studerade
tio områden varav det mest löftesrika var just Maran. Magnét tog fram
mycket detaljerade beskrivningar av
hur området kunde förbättras genom
utdikning. Maran är platt med liten
naturlig lutning. Därför måste dikena
ges en sådan utformning så att avrinning kunde ske. I lantbruksingenjörens rapport beskrivs denna teknik
mycket noggrant.
Omräknat i nutida penningvärde
skulle kostnaden för utdikningen uppgå till närmare 2 mkr. En sådan stor
summa pengar hade inte Byasamfälligheten tillgång till. Därför avfattades
en skrivelse, adresserad till Kungl
Maj:t (regeringen) med begäran om
ekonomiskt stöd. Sådant beviljades
också. Hur stort stödet blev, framgår
dock inte av handlingarna.
På nutida kartor finns flera vattendrag
markerade som skär genom Maran.
Ett av dessa har namnet Marakanalen. Detta dikessystem utmynnar i
Mårtisbäcken, ett biflöde till Alån. Den
sammanlagda längden på dessa diken, grävda långt före grävskopornas
tid, uppgår till flera kilometer.

Projektet blev framgångsrikt. Byns
åkermarker blev större. Delar av de
nyvunna områdena skördades ända
in på 1950-talet. Det var för övrigt
Leif Lundströms familj som var de
allra sista brukarna. Skördandet upphörde. Björken tog över.

De allra flesta ladorna på Maren
har rivits eller ruttnat ner.
Någon enstaka finns kvar och
vittnar om det hopp man en gång
hade.
I söder avgränsas Maran av Marakölen som höjer sig några meter över
den omgivande terrängen. I närheten
finns också en skogsväg, Maravägen
som naturligtvis fått sitt namn av detta forna myrslåtterområde.
Sven Persson

Av den anledningen anlitade Ersnäs

Inflyttade
till Ersnäs

K

jell Engström och
kompisen
Elvis
har för ett par månader sedan flyttat från
Axel Mårds väg 87 till
Ersnäsvägen 146. Här
har de liksom på hemgården närhet till natur och djur, och kunde vid tiden för vårt
besök njuta av vårfåglar inpå knutarna.

N

ya ägare av Ersnäsvägen 71 är Joakim Lundberg
och Sara Wall. De flyttade in den 25 april från lägenhet på Varvet, Luleå. Sonen Adrian kommer att gå
sommarfritids i byn, innan han börjar i första klass på
skolan.
Joakim är uppvuxen på Ostibyvägen, och bor nu ”några
stenkast” från föräldrahemmet. Sara har sitt ursprung
i Kalix. Joakim är projektledare på Grepit, ett företag
som utvecklar och bygger produkter inom industriell
elektronik. Sara är skadereglerare på Folksam. Familjen
trivs i huset och ser fram emot att nu bo i fina Ersnäs.
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Inflyttade till Ersnäs

J

osefina Kostet och Patrik Myrestam flyttade i december
in på Ersnäsvägen 58 tillsammans med barnen Matilda
9 år, Viktor 7 år, Seline 5 år och Edvin 3 år. Josefina har
sitt ursprung i Pajala, och Patrik i Lillpite. Familjen har
bott i Lillpite, men valde Ersnäs eftersom de då bor mittemellan sina arbetsorter. Patrik är ingenjör och arbetar
på Svalson i Öjebyn och Josefina är utbildad jurist och
arbetar på Pensionsmyndigheten i Luleå. De prioriterar
boende på landet och frihet för barnen, och trivs i byn.

H

östen -21 flyttade Rasmus Lindal Rosén och Gabriella Zachari till Svartskatavägen 475. De bodde på
Skurholmen och längtade till landet. Totalrenovering av
huset pågår, och paret kan nu se framtiden an efter att i
januari fått vattnet inkopplat och avloppet nu närmar sig.
Rasmus arbetar på Jiab Hyrcenter och är även hockeyledare- och tränare. Gabriella studerar till sjuksköterska
på LTU, och tar examen om ungefär ett år. Paret gillar
friluftsliv och har draghundarna Saga och Leja. Rasmus
brukar cykla längs Hembergsleden med dem.
Att åldras är som att bestiga ett berg. Man blir lite andfådd men man får mycket bättre utsikt. Ingrid Bergman

M

onica och Dirk Schots med dottern Tess, 9 månader,
har bott på Ersnäsvägen 61 sedan augusti 2021, då
de flyttade från Holland till Sverige. Paret har dessförinnan arbetat i omgångar hos Svedjekojan Huskyfarm
i Tranuträsk. Det började med att Monica gjorde praktik där vintern 2017, varefter hon återkom varje vinter.
2019 bodde Monica och Dirk ett halvår i Långträsk och
båda arbetade då i Tranuträsk. Nu har Monica praktikjobb på Grahns lantbruksskola och arbetar även med
hundarna.

S

tina och Peter Engström, samt sonen Milo 11 år och
dottern Nova 13 år, är sedan 17 december -21 de
nya invånarna på Ostibyvägen 151. Stina har, efter ett
antal år i Kiruna flyttat hem till gården som är hennes
föräldrahem. I familjen finns även en hund av rasen
cockerpoo. Stina arbetar på Scania i Luleå och Peter är
LKAB-anställd i Kiruna. Milo och Nova är skolungdomar.
Familjen stortrivs i byn.
Ersnäsbladets och byaföreningens utsända hälsar familjerna varmt välkomna till byn och dess
föreningsliv och aktivitetsmöjligheter.
De nyinflyttade välkomnas med en gåva i form av en
reflexväst. Den kan vara värdefull vid promenader i
vintermörkret.

Ersnäsbladets manus- och utgivningsdagar finns i Redaktionsrutan
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www.ersnas.se

