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Eldsjälar på löparskidor

Barnen i Ersnäs IF:s rödsvarta trä-
ningsdräkter stakar in i Gläntan 

efter ett träningspass. Ledaren Jo-
nas sammanfattar träningen och på-
minner om att inte ploga bort farten 
i nedförsbackarna. ”Kom ihåg att stå 
på!” avslutar han medan adepterna 
försvinner hemåt. De tre ledarna Mats 
Gustavsson, Björn Samuelsson och 
Jonas Persson har genom sitt brinnan-
de skidintresse möjliggjort att det se-
dan några år tillbaka finns skidträning 
för byns unga. En levande förening 
bygger på eldsjälarnas engagemang, 
men också att det finns entusiastiska 
deltagare som vill utöva aktiviteten.

EB: Berätta om er skidbakgrund.
Mats skidkarriär var enligt egen upp-
gift inte lång och ägde rum i mitten 
av 70-talet; dock flerfaldig klubbmäs-
tare tills Jonas flyttade hit och blev en 
tuff konkurrent på tävlingarna. Jonas 
har tävlat varje år sedan 1980, med 
lite olika ambitionsnivå genom åren. 
Björn tog sina första stavtag på 60-ta-
let för att göra en paus under studie-
tiden. Därefter vaknade intresset till 
liv igen.

EB: Varför ska man åka skidor 
egentligen?
Det är skonsamt för kroppen säger 
Mats och en skidåkare är aldrig ska-
dad som en fotbollsspelare. Mats dött-
rar Lea och Helga inflikar att det är så 
kul! Björn tycker att det är behagligt 
för själen. Skidåkning är en färdighet 
som man kan ha glädje av i många 
sammanhang säger Jonas, inte minst 

i fjällen. Det är ett av våra stora kul-
turarv helt enkelt.

EB: Hur är det att träna barn och 
ungdomar? 
Skidklubben för barnen startades upp 
igen 2008 efter flera års uppehåll. 
Detta är det tredje året som grup-
pen är delad i en träningsgrupp och 
en grupp med skidkul för de yngsta 
berättar ledarna.

Skidledargänget säger att det är ro-
ligt att träna barn och ungdomar. När 
stämningen är god och positiv så är 
det värt jättemycket att vara ledare! 

Att kunna erbjuda 
något för de som 
inte spelar hockey 
känns också fint, 
det blir ett alterna-
tiv som kan komma 
många till godo.

EB: Vilka är hin-
dren och resurser-
na för skidverk-
samheten?
Hinder för skidverk-
samheten är enligt 
ledarna att det inte 
finns någon rolig 
backe att träna i på 
nära håll, de minsta 
har svårt att hinna till 

backarna på träningspasset. På plus-
kontot är närheten till elljusspåret, att 
det finns ledare, barn som kommer på 
passen samt att det finns spår. Många 
svettiga timmars slit med skoter och 
spårsladd ligger bakom de fina spåren 
vi har. Värda att färdas runt på för alla 
med skidor på fötterna!

EB: Vilka är era visioner?
Visst vore det kul om klubben kunde 
fostra fram talanger säger trion, men 
det viktigaste är att skidverksamheten 
lever vidare, få nya unga som börjar 
åka samt att ha en breddvision. Med 
andra ord: att hålla glöden vid liv!

Den 9 mars är det zontävling i Glän-
tan, med hopp om bättre skidföre än 
förra året, och i slutet av mars väntar 
ett klubbmästerskap för alla som är 
sugna på att pröva lyckan i spåret.

KOMMANDE EVENEMANG

Zontävling på skidor
9 mars, första start kl. 17.30, på 
Skidstadion, Gläntan. EIF

Nederluleåstafetten
Lördagen 14 mars i Antnäs. Ge-
mensam start för samtliga lag sker 
kl. 10.00, upprop kl. 09.50

EIF KM på skidor
22 mars, anmälan från kl. 11.00, 
första start kl 12.00, på Skidsta-
dion, Gläntan. EIF

Paltmiddag i april
Inbjudan kommer senare via 
www.ersnas.se samt din postlåda.
Ersnäs hembygdsförening

Majbrasa
Onsdag 30 april vid E 4:an.
Ersnäs IF

Föreningarnas årsmöten
Ersnäs Samfällighetsfören.
höll sitt årsmöte Måndag 16 fe-
bruari. 

Ersnäs Hembygdsförening
Måndag 23 februari kl. 19.00 i 
skolans matsal. Föreningen bjuder 
på fika och alla hälsas välkomna!

ANEA     (vänortssamarbetet)
Onsdag 25 februari kl. 19.00 hålls 
årsmötet i Ankaret, Ersnäs. Sam-
mankomsten avslutas med en li-
ten fransk buffé till priset 75 kr. 
Anmälan om deltagande senast 
lördagen den 21 februari till Elaine 
Blomqvist på tel 0920-310 52 el-
ler E-post smejob45@lulea.st.

Ersnäs Byaförening
Torsdag 26 februari kl. 19.00 i An-
karet. Föreningen bjuder på fika. 
Alla hälsas välkomna.

Ersnäs Idrottsförening
Onsdag 4 mars kl. 19.00 i Anka-
ret. EIF bjuder på fika. Alla med-
lemmar välkomna.

Björn, Jonas och Mats med flickorna Helga och Lea



Inflyttade
Henrik Sundvall har flyttat in på Ersnäsvägen 25, barnen Max 7 år och Meja 
4 år bor också där varannan vecka.

Magnus Larsson, Therese Kristofferson och Rasmus Kristoffersson, 5år, bor 
sedan den 27 december på Ersnäsvägen 9.

Avliden  
Hilding Lindbäck          * 10/1 1945     † 8/2 2015
       

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

Vinter igen

Nu är det vinter igen, naturligtvis. 
Den kommer dessutom ofta nu-

mera. När det blir riktigt kallt så är det 
inte särskilt mycket rörelse på byn,och 
bilarna minskar i antal. De där ”inte så 
nödvändiga” resorna till staden ställs 
troligen in.

Jag, eller egentligen 
min fru Ingegerd, har 
en kompis från Colom-
bia. Vi skulle introdu-
cera honom i skidåk-
ningens enkla konst, 
eftersom han aldrig 
hade provat det.

Vi befann oss i Kiruna 
och temperaturen låg 
kring -25 grader. Men 
det var enda dagen vi 
hade möjlighet att visa 
”hur det går till”. Vi höll 
bra koll på hans klädsel 
tyckte vi. Så bar det iväg, ingen vall-
ning behövdes. Efter 10-15 minuter 

och någon kilometer klagade han, han 
frös ordentligt om fötterna. Det var en 
pärs för honom att ta sig tillbaka till 
huset och fortfarande någon timme 
efteråt. Det visade sig att han hade 
alldeles för många strumpor i skorna. 

Han hade planerat för 
god isolering. Kylan 
leddes istället igenom 
de väl sammanpres-
sade strumporna. Men 
han hade känt sig sä-
ker på att inte behöva 
frysa om fötterna med 
alla dessa strumpor.

Denna skidtur satte 
sina spår i honom. Han 
doktorerade senare vid 
LTU med en avhandling 
om ”Arbete i sträng 
kyla i inomhusmiljö 
(alltså i frysrum)”.

Vi har mycket av is, snö, kyla, mör-
ker och ibland norrsken. Många från 

sydligare ställen på jorden är nyfikna 
på dessa naturens fenomen. I tu-
rismkretsar talar man om Attraktions-
kraft. Attraktionskraften ökar om man 
kan servera de nordliga fenomen på 
ett genomtänkt och intressant sätt till 
de som besöker oss, turisterna. Och 
de kommer till Norrbotten, fler och 
fler.

Man talar också om Exportvärdet i tu-
ristbranchen – kort sagt de pengar ut-
ländska turister lägger ner i Sverige. 
År 2012 konsumerade dessa för 106,5 
miljarder kr. Därav gick 22,4 miljarder 
till ”Kultur/rekreation” och ”Tjänster”. 
Övriga poster var Resor, Hotell, Res-
taurang och Inköp. En del av allt detta 
hamnade naturligtvis i Norrbotten. 

Så vintern har sitt värde. Och vintern 
är något som vi verkligen kan glädjas 
åt.

Krister Öhman

Nederluleåstafetten

Den 14 mars är det åter dags för 
den årligt återkommande skidsta-

fetten i Antnäs, ja nästan för i fjol så 
ställdes tävlingen in för första gången 
pga snöbrist. I år lär vi förmodligen 
inte lida brist på den varan. 

Du behöver ett lag som består av 6 st 
deltagare och ingen deltagare får vara 
yngre än 13 år, sedan så får man vara 
precis hur gammal som helst. Läng-
den på sträckorna är 10 km, 7,5 km, 
två på 4 km och två på 5 km och de 
sistnämnda är fri stil. Mer info finns 
på Ersnäs och Antnäs BK hemsidor. 
Och du! Det räcker om man vet bak 
och fram på skidorna, svårare än så 
är det inte…..

NORRBOTTENSTEATERN
Ny säsong med nya skratt! Boka 
biljetter billigare via Gun Hellström 
Dahlberg och roa dej på teatern.
070-6071270

Medarbetare
Redaktionen för Ersnäsbladet vill gär-
na knyta ytterligare en medarbetare 
till sig. Är Du intresserad, kontakta
persson.sven@telia.com

Bagarstugan
Elaine Blomqvist meddelar att Bagar-
stugan öppnas för bakning 1 maj.

Ring Elaine för info och bokning på
076-645 12 01 eller 0920-310 52
E-post: smejob45@lulea.st

Mera skidor

Nu har våra skidgrabbar även dra-
git upp anslutningsspåret mellan 

Ralph Lundstengården (Hääsch-kur-
van) och elljusspåret.

Och elljusspåret är ju numera draget 
för både klassisk åkning och skate.

Du hittar aktuell spårstatus via www.
ersnas.se och några länkar ”bortåt”.

Eller direkt:
http://www.skidspar.se/Norrbotten/
lulea/glantan#rapporter

Eldsjälar

Två personer av stor betydelse för 
vår by har lämnat oss.

Hilding Lindbäck avled den 8 februari. 
I 45 år har Hilding engagerat sig på 
en rad olika områden som gjort Ers-
näs till en mer aktiv och attraktiv plats 
att bo på. De av Hildings alla insatser 
som tilldragit sig mest uppmärksam-
het utanför vår by är Ersnäsrevyn. I 
förra numret av Ersnäsbladet (num-
mer 84) finns en utförlig intervju med 
eldsjälen Hilding Lindbäck. Den finns 
också att läsa på www.ersnas.se

Folke Larsson lämnade oss den 1 de-
cember 2014. Flertalet läsare har sä-
kerligen besökt Torget och även gått 
in i en av byggnaderna där, Soldattor-
pet. Folke är en av dem som medver-
kat vid tillkomsten av den byggnaden. 
Folke har också på andra sätt och i 
olika former lagt ned mycken tid och 
kraft på att bevara byns traditioner.

Hilding Lindbäck erhöll utmärkelsen 
Årets Ersnäsare 2010 medan Folke 
Larsson mottog samma utmärkelse 
2013. 
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Det krävs ett nytt sätt att tänka 
för att lösa de problem vi skapat 
med det gamla sättet att tänka.

Einstein

Året var 2014

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 un-
der 2015 är 19 jan, 11 maj, 17 aug 
och 2 nov och utdelning fredag ca 2 
veckor efteråt. 

I redaktionen: 
Sven Persson, 311 80 med E-post 
persson.sven@telia.com

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

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

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

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

Ny huvudtränare för den Röda Ma-
skinen är Urban Isaksson från 

Alvik. Urban har tidigare både spelat 
och varit tränare för EIF.

Som ass. tränare till Urban fungerar 
vår spelande lagkapten André Lind-
fors (moderklubb Svartskatans IF).

Denna säsong spelar vi i div.5 men 
tanken är att denna sejour bara ska 
vara ettårig så målsättningen är att 
kröna året med en serieseger.

Väl mött till en ” het ” fotbollssommar 
på Arena Pålbacka.
 
”We are back”, årets Valborgsmässo-
firande kommer att vara tillbaka vid 
E:4 an, mer info i flygblad under vår-
vintern.
 
Vi har nu anslutits oss till Svenska 
Spels kampanj ”Gräsroten”, där man 
delar ut 50 mkr till ungdomsidrotten.  

Så nästa gång ni spelar hos Svenska 
Spel med spelkortet så anger man 
Ersnäs IF som favoritförening så går 
bonusen oavkortat till EIF:s skidung-
domar. Även här kommer vi med ett 
infoblad i postlådorna inom kort.
 
Kommande arrangemang från EIF: 
4/3 Årsmöte, 9/3 Zontävling skidor, 
14/3 Nederluleåstafetten och 21/3 KM 
på skidor, se även Kalender på www.
ersnas.se
 
Avslutningsvis vill vi skänka en tack-
samhetstanke i dessa snöiga tider till 
Jonas o Björn som fixar elljusspåret 
samt Joakim Erikssons snöskottarar-
me som sköter om hockeyrinken.
 
Med Ersnäs IF mot
”ljusare tider”.

Anders Vikberg, EIF

Ersnäs IF informerar

Ett nytt år och vi kan summera 
2014. Detta var några av de hän-

delser som under det gånga året hade 
betydelse för vår by.

Enligt noteringarna i Ersnäsbladet 
föddes under året tre barn (2013: sju 
barn). Åtta familjer flyttade till Ersnäs 
(samma antal som 2013). Fem perso-
ner avslutade sin stund på jorden.

Årets Ersnäsare blev Gunnel Wester-
berg ”för att under många år med 
hängivenhet och på ideell grund med-
verkat till att göra Ersnäs till en aktiv 
plats att leva på”.

Byns östra och västra del förenas med 
en bro över E 4. En fullödig – och 
vacker – trafikplats färdigställs. Dess-
utom en gång- och cykelled som för-
binder Ersnäs och Antnäs. 

Alvik/Ersnäs utgör ett valdistrikt. Re-
sultatet för de tre största partierna i 
detta valdistrikt blev i riksdagsvalet 
(riksresultatet inom parentes): 
socialdemokraterna 45 % (31),
moderaterna 17 % (23),
sverigedemokraterna 10 % (13).

Vänortskommittén ANEA har tagit 
emot två franska volontärer Juliette 
Leuner, Antoine Fleckenstein och till 
Novéant sänt en volontär Julia Sten-
lund.

Ett tiotal arrangemang av gemensam 
karaktär genomförs.

En sann historia
” Det är ju så att Sverige i dag inrym-
mer andra nationer. Vi har ju till ex-
empel den samiska nationen. De är 
svenska medborgare, men tillhör den 
samiska nationen. Vi har också torne-
dalsfinnar och så vidare. Vi accepterar 
dem. Men om det blir för många na-
tioner i nationalstaten – då kan det bli 
problem.”

Dessa ord, formulerade av Björn Sö-
der, sverigedemokraternas avgående 
partisekreterare, i en intervju i Da-
gens Nyheter, för tankarna till en hän-
delse som Ragnar Lassinantti brukade 
berätta om.

Ragnar Lassinantti, denne legendaris-
ke tornedaling, landshövding i Norr-
bottens län 1966 - 1982, var en ofta 
anlitad föredragshållare. Vid ett tillfäl-
le besökte han av det skälet Malmö. 
Då man på den tiden checkade in på 
ett hotell, fick man fylla i en blankett 
med diverse personuppgifter bl a fö-
delseort. Pello var Lassinanttis födel-
seort. Den unga receptionisten tittade 
på den ifyllda blanketten. ”Pello”, frå-
gar hon gästen, ”ligger det i Sverige?” 
Lassinantti svarar med sin myndiga 
röst och tornedalsaccent: ”Pello är en 
plats som har tillhört Sverige betydligt 
längre än Malmö”. Det dunkelt sagda, 
är det dunkelt tänkta. Måhända kan 
detta vara något för vår vice talman 
Söder att tänka på.

Årets insats för ett ännu 
bättre Ersnäs

Säkerligen känner många läsare 
igen den text som nu följer. Den 

har i olika former dykt upp i vårt bya-
blad sedan 2009. Det var året då byns 
hembygds-, idrotts- och byaförening 
kom överens om att införa en gemen-
sam årsavgift. Den enkla anledningen 
var att det förenklade livet både för 
byborna och föreningarnas kassörer.

Sedan fanns också förhoppningen att 
denna renodling av att stödja insat-
ser, som främjar byn, skulle få alla 
att ställa upp och därmed också t ex 
bidra till att finansiera utgivningen 
av den skrift som Du just nu håller i 
handen.

Visst är det mer sympatiskt med op-
timistiska människor än motsatsen. 
Här har vi ett exempel på optimism. 
Vi trodde nog att en klar majoritet av 
byns hushåll skulle ställa upp. Detta 
har emellertid ännu inte blivit fallet. 
Under de sex år som denna gemen-
samma medlemsavgift existerat är 
det ungefär hälften av byns hushåll 
som på det här sättet stöder byn. Men 
vi som håller i detta, förblir optimis-
ter. Den stora förändringen kommer 
just i år, eller hur?

Flertalet använder sig av Internet vid 
betalningar. Men den bifogade inbetal-
ningsavin blir en fysisk påminnelse av 
den här insatsen som Du nu kommer 
att göra. Årsavgiften är 175 konor för 
familj, 100 kronor för enskild. Inbe-
talningen görs till Idrottsföreningens 
bankgiro 5979-5996. De inbetalade 
medlen delas sedan i tre lika delar 
som tillförs de tre föreningarna.

Vet Du vem som skottar snön 
vid din postlåda?
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Lejanvägen

Även om vår by inte är överväldi-
gande stor, finns här ett antal vä-

gar med hithörande namn. I tidigare 
nummer av EB har vi berättat om åtta 
av dessa vägar och deras vägnamn. 
Ett par återstår. Lejanvägen, som an-
sluter till Ersnäsvägen ett 50-tal me-
ter från Torget, blir nu föremål för vår 
uppmärksamhet. Här har vi byns kor-
taste namngivna väg, cirka 200 meter 
lång.

Varför det heter Lejanvägen kan sys-
konen Olle och Britta berätta om. De 
båda tillhör en gammal ersnässläkt 
Olsson. Tillsammans med ytterligare 
nio syskon växte de upp på den gård 
som gett vägen dess namn, nämligen 
gården Lejans.

Det var sannolikt Olles och Brittas far-
fars far som förvärvade den fastighet 
som har gårdsbeteckningen Lejans 

och som numera är Ersnäsvägen nr 
40. Tidigare ägdes fastigheten av en 
soldat Lejon och där har vi sålunda 
förklaringen till namnet. I samband 
med laga skifte under 1800-talets för-
ra hälft bildades denna fastighet. På 
bilden ser vi i bakgrunden gården Le-
jans såsom den såg ut fram till 1945. 
Då revs dessa båda byggnader och 
ersattes av ett det moderna hus som 
vi idag kan se på denna plats, alltså 
Ersnäsvägen.

Fotot är förmodligen taget någon 
gång på 1930-talet.  På den tiden gick 
E 4-föregångaren Riks 13 rakt genom 
byn. Nuvarande Ersnäsvägen var då 
en del av riksvägen vilket var fallet till 
slutet av 1950-talet.

Skidtävling i byn och en del av spåret 
använde sig av riksvägen. Tävlingen 
gick säkerligen på en söndag och den 
dagen tog folk fram de bättre klä-
derna. Det kan vi se på åskådaren till 
höger, iklädd vinterrock och persian-
mössa. Nya erfarenheter

Ju mer aktiva vi är (både fysiskt och 
mentalt), desto längre får vi njuta 

av livet och dessutom av ett beri-
kande liv. Här kommer en möjlighet 
för medborgare som varit med ett tag 
nämligen sådana som klarat av fem-
tioårskalaset.

I kontakterna med vår vänort Nové-
ant lanserar vi ett projekt som vi kort 
och gott har döpt till 50+. Fyra per-
soner härifrån erbjuds möjligheten 
att vistas där nere under två septem-
berveckor detta år. Bl a blir det aktu-
ellt att delta i vinskörden men även 
att engagera sig i olika slags arbets-
uppgifter av ideellt slag. De fyra re-
ser inte samtidigt utan delas upp två 
och två. Man bor hos familjer och den 
nödvändiga kostnaden inskränker sig 
därför till det som handlar om själva 
resan. Men vi har ansökt om medel 
från några bidragsgivande källor och 
eventuellt kan därför även ett resebi-
drag komma ifråga.
 Var inte rädd för språket. I Novéant 
finns det entusiaster som redan har 
lärt sig en hel del svenska. Och vi 
vet av erfarenhet: Du kommer att bli 
mycket väl omhändertagen.

Vill Du ha mer information, vänd Dig 
till Kristina Strandberg med E-post 
solol@tele2.se eller tel 0920-304 98. 

Kristina Strandberg, Antnäs, och Tord 
Marklund, Ersnäs, företräder Vänorts-
föreningen ANEA i det här projektet.

Pejling
Hur går det för Luleå Hockey i SHL, går de till slutspel?

Vår uppfattning om
 verkligheten

Trots tillgången på information 
är det inte alltid så att vi har det 

korrekta underlaget för att bilda oss 
uppfattningar på det ena eller andra 
området. Då kan det inträffa att vi får 
en skev inställning. Vi dömer innan vi 
vet. Vi har fördomar med andra ord.

Är Du intresserad av att göra ett litet 
prov av det här slaget. Läs då vidare.

Här följer fyra frågor. Vad tror Du är 
det rätta svaret? Anteckna och när Du 
är klar, gå till sidan 7. Där finns facit.

1. Hur stor andel av Sveriges befolk-
ning är invandrare?
2. Hur stor andel av befolkning är 
muslimer?
3. Hur många i arbetsför ålder är ar-
betssökande?
4. Hur många procent av flickor i åld-
rarna 15-19 år föder barn?

Lena Engstrand.
Går inte på hockey, men 
hoppas ändå att dom går 
till slutspel. Jag har träf-
fat Ledin på kräftfiske i 
södra Prästholm. 

Willy Sundvall.
Länge sen jag var på 
hockey, ser matcherna 
på tv. Men nog går Luleå 
till slutspel.

Birger Johansson
Luleå Hockey går till 
slutspel, och dom går till 
final. Ser hockey på tv.
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En Trisslott

Inom några dagar når min Europiska 
Volontärtjänst sitt slut. Det blir nu 

fyra månader som jag har bott i Sveri-
ge. Allt har gått så fort! Jag har träffat 
så mycket folk, från olika familjer. Det 
har varit en underbar upplevelse, som 
jag aldrig kommer att glömma. Ni 
svenskar är så trevliga och gästvän-
liga att jag till och med har bestämt 
mig för att stanna (vilket inte direkt 
gläder mina föräldrar).

Jag har fått jobb på Ebbenjarka vid 
Antnästräsket.  Jag älskar det stäl-
let. Mina chefer är verkligen toppen, 
precis som kollegorna. Just nu är det 
enormt mycket fransmän som kom-
mer för att köra bil på isen, jag kan 
alltså prata mitt ”blabla” som vissa 
svenskar som inte förstår franskans 
skönhet skulle säga! Stämningen är 
verkligen annorlunda jämfört med 
vad jag fått uppleva när jag arbetade 
i Frankrike. Här är de anställda och 
cheferna på samma nivå. Man känner 
inte av de olika hierarkinivåerna som 
i Frankrike.

Jag kommer att fortsätta arbeta med 
vänortsprojektet mellan Novéant, 
Antnäs, Alvik och Ersnäs eftersom 
min svenska vän Julia är i Frankrike 
ända till i april, och alltså har vi fort-
farande tid att utveckla en del idéer. 
Dessutom, i februari kommer några 
av lärarna som jag hade på högstadiet 
att tillbringa några dagar här för att 
organisera utbytet mellan elever på 
skolorna i Moselle och Luleå kommun.

Aldrig skulle jag ha trott - några må-
nader innan jag reste hit - om någon 
hade  sagt mig att jag skulle åka till 
norra Sverige. Jag ville bara göra en 
paus i mina studier för att kunna resa 
och finna mig själv. Sverige fanns inte 
med i mina destinationsplaner men 
någon pratade om denna Europeiska 
Volontärtjänst knuten till vänortspro-
jektet och jag tog vara på möjlighe-
ten. Trots allt är det ju alltid bra att 
upptäcka nya horisonter och jag kän-
de inte till någoting alls om norra Eu-
ropa. Genom att komma hit ville jag 

Dagen i dag är morgondagen
 du drömde om i går

absolut hitta min egen väg.

Det var konstigt för mig att inte ha 
någon skolstart i september i fjol, ef-
ter att ha varit med om detta varje 
år de senaste 15 åren. Jag vet fort-
farande inte riktigt vad jag vill göra 
senare men fortsättningsvis ser jag 
annorlunda på livet. Och jag har för-
stått att i Sverige har folk en tendens 
att ta en paus efter gymnasiet för att 
arbeta och resa innan de börjar på 
universitet. Denna vana är inte lika 
förankrad i den franska mentaliteten. 
Tvärtom tänker folk att om man reser 
innan man börjar studera på universi-
tet, kommer man aldrig någonsin mer 
att vara kapabel till att börja studera 
för man har förlorat vanan att sitta i 
skolbänken. Detta tankesätt tycker 
jag är fullständigt absurt. Ibland är 
det så mycket mer givande att upp-
täcka världen och dess invånare än 
att sitta still och lära sig vad som står 
skrivet i böcker.

Jag vet inte hur mitt äventyr kommer 
att fortsätta  men jag skulle verkligen 
vilja tacka alla som har låtit mig bo 
hos dem och alla som har hjälpt mig 
sedan jag satte min fot i Sverige.

Juliette Leuner

Översättning: Julia Stenlund

Från floden Mosel till Antnästräsket

Är det alltid självklart hur vi agerar 
om vi hamnar i en situation där 

vi får lov att pröva vår moral, våra 
grundläggande värderingar; vad som 
är rätt och vad som är fel? Här kom-
mer ett exempel hämtat ur den nya 
och mycket läsvärda tidskriften ”Mo-
dern filosofi”. Exemplet som följer är 
utarbetat av Ann Lagerström, en fri-
lansande medarbetare i tidskriften. 
Gå gärna in på hennes hemsida www.
lagerstrom.nu

Och här kommer exemplet.

Du hittar en trisslott på gatan. Hem-
kommen skrapar Du den och ser att 
Du har vunnit drygt en miljon kro-
nor. Är det självklart, hur Du gör i det 
läget?  Du kan få vara med i TV 4:s 
morgonprogram och vinna 10 000 
kronor i månaden under tio år! Det 
finns i vilket fall som helst alternativ 
för hur Du handlar i det här läget. Här 
kommer tre möjligheter:

1. Jag tar kontakt med spelbolaget 
och gör allt för att hitta den rätte 
ägaren. Därför att det alltid är fel att 
stjäla.

2. Jag deltar i morgonprogrammet, 
skrapar och skänker pengarna varje 
månad till välgörande ändamål. Vad 
som är rätt eller fel i den uppkomna 
situationen är vad man gör med peng-
arna.

3. Jag skrapar i TV, gläds åt pengarna 
och njuter av det månatliga kassatill-
skottet. Hade inte jag hittat lotten, 
hade någon annan gjort det.

Har ni samma uppfattning i familjen 
eller går meningarna isär? Det senare 
kan säkert leda till en intressant dis-
kussion runt köksbordet.

Det går inte att enkelt konstatera att 
ett av de tre alternativen är det enda 
och rätta. Åtminstone finns det inom 
filosofin argument för alla tre. Vilket 
man väljer, beror på ens värderingar. 
Sedan Du själv här har gjort Ditt val, 
gå till sidan 7. Där finns en del kom-
mentarer.

De fem kvinnorna är franska lärare som besökt bl a Ersnäs för någon vecka 
sedan. Från vänster den sammanhållande kraften från fransk sida i vårt vän-
ortssamarbete Dominique Lorrette, sedan Delphine Wolfer, Valérie Oget, Sylvie 
Mohr, Gwenaelle Cuny, Elisabeth Pirlot.
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När detta nummer av EB 
distribueras, har VM på 

skidor just kommit igång i Fa-
lun. Vi är många som kommer 
att följa vad som där händer. 
Två ersnäsbor kommer alldeles 
särskilt att följa sändningarna: 
Britt och Anders Gustavsson på 
Axel Mårds väg. Deras dotter-
dotter Jennie Öberg ingår i det 
svenska VM-laget. Jennie är 
uppvuxen i Kalix men är ofta på 
besök hos sin mormor och mor-
far. Inte nog med det. Jennies 
sambo är Calle Halfvarsson, en 
av de stora svenska hoppen i 
Falun.

Ersnäsbladet, som alltid är med 
på noterna, besöker en snörik 
dag Britt och Anders för en in-
tervju.

EB: Jennie har verkligen gjort bra 
ifrån sig denna säsong.
Britt/Anders (BA): Ja, så är det. 
Jennie tog sin första världscupseger 
för några veckor sedan. Det var i Ry-
binsk i Ryssland och det handlade om 
skate sprint. Och vid SM i Örebro blev 
hon guldmedaljör i stafett tillsam-

Koppling Ersnäs
till hennes barn. Den här spor-
ten ligger i släktens gener kan 
vi säga. Att Jennies pappa, Lars 
Öberg, delar detta intresse har 
självklart också betydelse. (Lars 
Ö är f.d. ledare för det svenska 
skidlanslaget. EBs anm).

EB: Hur kommer det sig att Jen-
nie blivit så framgångsrik i skid-
spåren?
BA: Envishet. När hon har satt 
upp ett mål, gör hon allt för att 
nå det. Hon är armstark och gil-
lar tuffa banor.

EB: Nu blir det några spännande 
dagar.
Britt: Verkligen! För min del blir 
det ibland alltför spännande. Jag 
lämnar TV-rummet men kan ju 
ändå inte låta bli att på lite av-

stånd följa vad som händer.

Efter att ha lyckönskat Britt och An-
ders till att ha bidragit till landets ski-
delit spänner Ersnäsbladets utsände 
reporter på sig skidorna och återvän-
der till redaktionen.

mans med Charlotte Kalla och Mag-
dalena Pajala. Jennie tävlar för Piteå 
men hon bor numera i Falun.

EB: Vilken roll har ni spelat i Jennies 
skidåkarliv?
BA: Vi båda har alltid gillat skidåkning 
och detta överfördes till vår dotter 
Eva och intresset har vandrat vidare 

Vid ett par tillfällen har vi i dessa 
spalter valt ett ord ur vårt språk 

och funderat på dess innebörd. Nu 
ska vi följa det spåret i rätt så många 
nummer framöver till dess att hela al-
fabetet är avverkat. Ibland blir det ord 
som har en positiv klang. Andra gång-
er blir det ord med negativ klang. Det 
kan nog också bli ord som är neutrala.
Vi har i ett par tidigare nummer kla-
rat av bokstäverna H och O. I fort-
sättningen tar vi orden i alfabetisk 
ordning. Den här gången handlar det 
därför om bokstaven A och valet faller 
på ett ord med negativ innebörd.

Avund. ”Känsla av olust över att inte 
vara delaktig av någon annans för-
mån.” (Källa: NEs ordbok.) Detta ord 
har sitt ursprung i fornsvenskan. Att 
människan kan gripas av avund är 
med andra ord inte något nytt. Det 
är mycket möjligt att denna känsla 
var lika vanlig för tusen år sedan som 
den är idag. Å ena sidan innebär da-
gens materiella rikedom att det finns 
mycket som kan väcka avund. Å an-
dra sidan är flertalet av oss väl för-
sedda med materiella begivenheter. 
Det senare skulle tala för att ju mer 
jämlikt ett samhälle är, desto mindre 
av avund finns där.

Ofta kan vi höra att Jantelagen gäller: 
”Du ska inte tro att du är något.” Den 
här ”lagen” beskrivs som tendensen 
hos ett kollektiv att nedvärdera den 

som i något avseende lyckats bättre 
än andra. Detta vore, om den var all-
män, en trist mänsklig egenskap och 
verkligen ett uttryck för avund. Mitt 
bestämda intryck är att Jantelagen 
alls inte är så vanligt förekommande 
som det ibland påstås. En god mänsk-
lig egenskap är att vi kan glädja oss 
åt andras framgång. Att det sedan 
är mindre tilltalande att någon fram-
häver sin egen förträfflighet och att 
omgivningen inte i någon högre grad 
uppskattar den sortens självhävdelse, 
det har ingenting med Jantelagen att 
göra.

Som sagt, i nästa nummer ska vi ha 
en liten betraktelse över ett ord som 
börjar på B. Hör av er till mig med för-
slag om vilket ord som då ska väljas.

Sven Persson

persson.sven@telia.com

Ordet

Var inte 
rädd för att 
ändra dig - 
kanske är 
du klokare 
idag än igår

Grannbyarnas hemsidor
Kanske några  av våra läsare är intresserade av vad 
som sker i våra grannbyar. Därför listar vi här adres-
serna till deras sajter:

www.albuf.nu (Alvik)
www.antnäs.nu
https://sv-se.facebook.com/MattsundsAnslagstavla
 
Klöverträsk har ännu inte presenterat sig i cybervärl-
den.

Var är bilden tagen?
E-posta till krister@krivision.se var du 
tror bilden är tagen. Bland de rätta 
svaren lottar vi ut vinsten - Ett med-
lemsskap i byns tre största föreningar 
för år 2015.   



7

Vår uppfattning om
 verkligheten

Dessa frågor har ställts till ett repre-
sentativt urval av Sveriges befolk-
ning. Här följer fråga för fråga två 
siffror: den första anger det verkliga 
förhållandet, den andra anger vad det 
representativa urvalet tror. Var ham-
nade Du?

 1. 16 resp 23 procent
 2. 5 resp 17 procent
 3. 8 resp 24 procent
 4. 0,7 resp 8 procent.

Stora skillnader. Vi kan emellertid 
trösta oss med att folk i de åtta andra 
europeiska länder, som ingick i under-
sökningen, är än mer fördomsfulla.

Svaren på frågorna

En trisslott
1. Det är alltid fel att stjäla. Det 
grundläggande är att vi själva alltid 
ska handla som vi vill att alla andra 
ska handla. Hur skulle det kännas 
om det var Du som tappat lotten och 
någon annan fick njuta av de 10 000 
kronorna i månaden?

2. Rätt eller fel beror på vad man gör 
med pengarna. Det är effekten av 
handlingen som räknas. Jag tar själv 
hand om pengarna, kan kosta på mig 
den senaste snöskotermodellen och 
dessutom göra några extra resor till 
Thailand. All nytta till en enda person. 
Alternativet är att använda pengarna 
för att borra brunnar i Senegal, po-
liosprutor till Etiopen, plantera träd 
i Kenya, få igång en utveckling i en 
romsk by i Rumänien.  För 10 000/
månad kan livskvaliteten höjas för 
många människor i stället för en enda 
person, nämligen mig själv. Naturligt-
vis ser jag till att pengarna används 
för att maximera nyttan av dem dvs 
att pengarna kommer många till del.

Hola! Jag heter Linnea Harila Blomqvist, 
och går just nu Humanistiska Program-

met år 2 på gymnasieskolan här i Luleå. Vi 
studerar mycket språk, för tillfället är det 
fem; svenska, engelska, spanska, tyska 
och latin. Under en vecka i februari har vi 
haft en spansk klass på besök här i Luleå. 
De har kommit hit för att träna sin eng-
elska och för att lära sig om våran kultur. 
Vi har varit på hockeymatchen där Luleå 
vann Europaguld, lyssnat på ”ice-music” på 
Gültzaudden, fått guidning på stadshuset, 
besökt isbrytaren Oden, och så fick de vara 
med om Luleås snörekord. En hel del helt 
enkelt!

Aleix heter han som bodde hos mig och han 
är väldigt imponerad av Sverige. Han sa, 
som några andra av spanjorerna, att han 
var avundsjuk på vårat system. I Spanien 
betalar dom skatt, men trots det kostar 
det pengar att gå i skolan, det finns ingen 
skollunch utan dom tar oftast med sig en 
macka, och den fria sjukvården har en jät-
telång väntetid.

De tycker också det är väldigt lyxigt att vi 
inte behöver betala för våra egna skolresor, 
vilket de måste göra.

Han tyckte det var jätteroligt att vara här, 
och dagen innan hemresa ville han inte åka 
ifrån detta snötäckta land.

I april sker nästa del av utbytet, då ska min 
klass åka till deras stad Mataró, som ligger 
i Katalonien, norra Spanien. Adiós!

Vi har inte bara franskt i byn.

3. Hade inte jag hittat lotten, hade 
någon annan gjort det. Livet går ut på 
att vi ska tillfredsställa våra behov av 
njutning och rikedom. Här har jag min 
chans och naturligtvis tar jag den. 

Linnea och Aleix
 på sparken

På Torget finns tre byggnader. I ett 
tidigare nummer av EB har vi presen-
terat Soldattorpet.

Bagarstugan
Landets olika delar hade tidigare sina 
egna brödtraditioner. För Norrlands 
del är det tunnbrödet – eller som det 
också kallas kornbröd – som var det 
utmärkande.

Genom gräddningen avlägsnades all 
vätska. Brödet blev mycket torrt och 
kunde därför lagras under längre tid. 
Många gårdar hade egen bagarstuga, 
utrustad med den stora ugn tunn-
brödsbaket krävde. Som regel ba-
kades det höst och vår. Tunnbrödet 
kunde sålunda utan problem lagras 
halvårsvis t o m under sommarhalv-
året.

Denna bagarstuga uppfördes av Ers-
näs Husmodersförening 1977. Driv-
krafterna var Ebba och Halvdan Nils-
son. Den förvaltas numera av Ersnäs 
Hembygdsförening.

Vid ett 30-tal tillfällen per år hyrs Ba-
garstugan av bybor och utsocknes. 
Här kavlas och gräddas det. Vid da-
gens slut fraktar nöjda brödhantver-
kare hem resultatet av dagens möda: 
tunnbrödet som, torrt förvarat, kan 
avnjutas under kommande månader.

Brandstationen
Beredskapen för att bekämpa bränder 
är av gammalt datum. Länge bygg-
de brandförsvaret på frivillighetens 
grund.

I Ersnäs fanns en frivilligbrandkår. Så 
sent som 1952 förbättrades brand-
försvaret i byn. Då uppfördes denna 
byggnad som utrustades med en 
brandpump, en brandbil, slangar och 
annat tillbehör. Inne i byggnaden 
fanns en vattenfylld bassäng att an-
vändas vid bränder i brandstationens 
närhet.

Byggnaden var försedd med en si-
ren. Om elden kom lös, var den första 
åtgärden att slå på sirenen. Det var 
signalen till byborna att skynda sig till 
brandplatsen för att hjälpa till.

Ett av byns missionshus var utrustad 
med en klocka. Det sägs att före sire-
nens tid, ringdes det i denna klocka 
då brandbekämparna kallades sam-
man. 

Kommunens brandförsvar omorgani-
serades 1968. Brandstationen i Ers-
näs lades ner. Sedan dess har denna 
byggnad fungerat som bilverkstad, 
persiennfabrik och potatislager.

Torgets byggnader
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www.ersnas.se

Den 8 november var det dags för 
den årliga klappjakten på räv här 

i byn.

Som vanligt var intresset stort, vi 
hade ett tak på 50 jägare som fylldes 
upp snabbt. Glädjande var att många 
ungdomar följde med sina föräldrar 
för att få uppleva lite av jaktens spän-
ning.

Vi hann med att köra fyra drev under 
dagen och den obligatoriska korvgrill-
ningen vid jaktstugan. De tre första 
dreven gav endast synobservationer 
på älgar, rådjur, en massa orrar och 
någon hare. Roligt att se skogsfågelns 
framfart i Ersnässkogen, tidigare år 
har fåglarna varit få men i år ser man 
en tydlig ökning av både tjäder och 
orre. 

Efter Blomqvistdrevet som normalt är 
ett av de rävtätaste områdena, börja-
de nog alla misströsta något då ingen 
räv visade sig.
Nu hängde allt på det sista drevet 
som var vid hägnan mellan Mörövä-
gen och fjärden. Skyttar ställdes ut på 
isen, efter vägen och på kända gryt. 
Fanns det räv i området skulle de inte 
ha en chans att smita ut. Själv tog 

dan efter några minuter ser jag en 
räv i full fart som tagit sikte på en 
av grytets ingångar. I skottet tum-
lar räven runt, men kommer på be-
nen och försvinner mot passkedjan. 
Mycket riktigt så smäller det också 
två snabba skott från passarna och 
den räven ligger. Några sekunder se-
nare smäller det igen och ytterligare 
en räv har lämnat jordelivet för de 
sälla jaktmarkerna. Skyttarna Håkan 
Bergström och Urban Isaksson kan 
stoltsera med två mycket granna väl-
pälsade Ersnäsrävar.

jag och två tjejer 
från Skellefteå pass 
på det största gry-
tet i området, ifall 
räven ville smita in 
där. Plötsligt smäl-
ler ett skott från 
passkedjan innan vi 
ens blåst igång dre-
vet. På radion hör vi 
Lennart Andersson 
säga att han skju-
tit en räv som kom 
smygandes, Vilken 
start! Drevet blåses 
igång och drevked-
jan som utgick från 
Dålakajen hördes 
hojta i fjärran. Re-

Inflyttade till Ersnäs

Skyttarna från vänster: Håkan Bergström,
Urban Isaksson och Lennart Andersson

Klappjakten 2014

Henrik Sundvall har flyttat in på Ersnäsvägen 25, bar-
nen Max 7 år och Meja 4 år bor också där varannan 

vecka.

Henrik är uppväxt i Ersnäs, men flyttade till Luleå och 
bodde där ungefär tio år, han jobbar på Nordiska Bil som 
montör.

När hans farmors hus blev ledigt, då tyckte Henrik att 
det var läge att bli Ersnäsbo.

Ersnäsbladet hälsar familjen välkommen.

Vilken succé, tre fina rävar i drevet 
kan inte någon av jägarna vara miss-
nöjd med. Till dagen i ära som för öv-
rigt var ett 10-årsjubileum för klappen 
var jakttidningen Jaktjournalen på 
plats. Ett reportage med massa bilder 
kan ses i tidningens februarinummer.

Stort tack till alla som ställde upp, 
nästa höst kör vi igen.

Jonas Seger
Viltvårdsgruppen.

Magnus Larsson, Therese Kristofferson och Rasmus Kri-
stoffersson, 5 år, bor sedan den 27 december 2014 på 

Ersnäsvägen 9. 

När familjen inte är hemma i sitt fina hus jobbar Therese 
inom äldrevården medan Magnus är teknisk officer och 
Rasmus berättar att han just nu går på förskolan på av-
delningen Rödbläran i Sunderbyn. Rasmus har ett tydligt 
önskemål till fotografen: ”barnet i mitten”! Bildkomposi-
tionen blev i slutet en annan. 

Varmt välkomna till byn och alla föreningar!


