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Barnteater i byn

Surströmmingsmiddag i Ankaret

Föreningarna i byn har som tradition att varje höst bjuda barnen på någon 
form av upplevelse. Denna gång, söndag 30 oktober, blev eventet en barn-

teater som Ersnäs amatörteater och Ersnäs If bjöd på. Pjäsen som spelades 
var Kråkan och Grodan skriven av Håkan Rudehill och på scen bjöd Ulla-Britt 
Tjärnkvist och Lena Jakobsson på kalas.

KOMMANDE EVENEMANG

Julmarknad på Ralph 
Lundstengården

lördag 19 november
Marknaden pågår kl. 11-16 i Sten-
ladugården, övre plan. På nedre 
plan serveras risgrynsgröt och 
skinksmörgås. Kaffe och hembakat 
kaffebröd.

I Norrbottensgården finns butiken 
”Antikt och Unikt”, med gammalt 
och nytt.

I Gårdsbutiken Bagarstugan finns 
presenter, julbonader o.s.v.

Gården bjuder på glögg och pep-
parkakor

Julbord på Ralph 
Lundstengården

Årets julbord startar den 28 no-
vember. Nytt för i år är att jul-
bordet serveras i den genuina 
stenladugården från 1750. De me-
tertjocka stenväggarna skapar en 
genuin stämning och skuggorna 
från alla ljusen ger rummet en ma-
gisk atmosfär. En trappa upp ligger 
höloftet som kan bokas för konfe-
rens eller om man som grupp vill 
sitta avskilt.

Välkommen att boka årets julbord!

Träffa tomten i Torpet
söndag 6 december kl. 15 - 17.
Barnen har tillfälle att träffa och ge 
Tomten från Hemberget sina öns-
kelistor.

Vi säljer kaffe/te/saft och julkaka 
och kanske en och annan lott.
Ersnäs IF och Ersnäs Amatörteater Höstens surströmmingsmiddag den 

17 oktober i Ankaret med Hem-
bygdsföreningen som värd, blev en 
trevlig samvaro. Med god aptit åt vi 
strömmingen med tillbehör, sedan 
blev det kaffe och kaka. Vi sålde lot-
ter, där prisbordet bestod av älgkött.
 
Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb 
skänkte köttet som lottades ut. Rolf 
Nilsson och Tord Marklund har bidra-
git med mera mark till jaktklubben, 

Se nu till att ni ALLA har reflexerna på 
er när ni går ut på byn i mörkret. 

Och tänk dessutom på att Du som är 
svartklädd inte syns, det svarta re-
flekterer inget ljus.  

därmed större tilldelning, som vi i byn 
har fått ta del av.  Ett stort, stort TACK 
till jaktklubben för detta initiativ, det 
är pengar som kommer väl till pass 
bl.a. till Torget, där både Byaförening-
en och Hembygdsföreningen hjälps åt 
med underhåll. Och alla bybor får ta 
del av detta. Tack till alla som bidrog 
till en trevlig middag.

Elaine Blomqvist,
Hembygdsföreningen

Tillsammans bränner vi det gamla året och 
värmer oss inför det nya. Brasa vid Skoter-

stugan på Hemberget, nyårsafton kl. 15.00.

Jan Skoglund och Stefan Lidström



Inflyttade
Michelle Lundström med dottern Michaella har flyttat till Clas Lundström 
på Zackes väg 3 B. Och så finns lilla Alexandra i familjen sedan två måna-
der.

Sven-Åke Bruhn har flyttat till Zackes väg 3.

Felix och Friederike Schneider med flickorna Svea, Moa och Lova har flyt-
tat till Ersnäskammen 48.

Erik och Maria Sundén med barnen Magda, Malin och Viktor har flyttat in 
på Vidmansvägen 25.

Avliden
Margareta Englund  * 3/10 1917     † 11/10 2016

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

Vinter

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!

Bokbussen hösten 2016/våren 2017

För allmänheten:

Nu har vintern gjort sitt intåg. Vi 
har ställt tillbaka klockan och 

ställt in trädgårdsmöblerna, och öv-
riga utesysslor är avklarade.

Sommaren och hösten har varit bra, 
vädermässigt, blåbärssäsongen var 
bra, sen kom lingonsäsongen som har 
varit fantastiskt bra. Svampskörden 
har också varit god. 

Undertecknad med make har gjort en 
del resor bl.a. till Nordnorge och till 
Lofoten, det har varit fantastiskt fina 
resor, även andra resor har gjorts un-
der året, med många intryck och så 
blev det ju en hel del bilder.

Det finns ju även tid över för annat 
bl.a. tevetittande, där man kan kon-
statera att vi har det allt bra i Sverige, 
vi rör oss fritt och har det tryggt, jäm-
fört med många andra länder. 

Vi har ett bra föreningsliv här i byn, 
jag tänker i första hand på idrottsför-
eningen, som på ett så fint sätt tar 
hand om den uppväxande generatio-
nen, ett stort Tack ska ni ha alla som 
jobbar med det. Andra föreningar som 
bl.a. ser till att vi har ett fint Torg i 
byn, Torpet och Bagarstugan där man 
kan hyra både för nytta och nöje. Till 
första advent lyser granen på Torget, 
som sätts upp av ideella krafter, så 

har det också varit med 
klippning och vattning 
under sommaren.

När du läser detta är det 
fem veckor till dess ljuset 
återvänder, så det finns 
hopp.

Under vinter och den kalla perioden behöver man 
fetare mat, tror man, men det stämmer inte rik-
tigt, det är lika skadligt under vinter som sommar. 

Kylan kräver lite energi. Tekniskt sett behöver 
kroppen faktiskt använda lite mer energi för att 
hålla värmen i kylan. Men det gäller främst när vi 
fryser så mycket att vi skakar och den lilla extra 
energin som kroppen behöver omfattas genom ett 
normalt intag av föda. Forskarna tror att eftersom 
vintern innebar mindre föda förr i tiden så var det 
klokt att lagra fett i kroppen. Men det är helt onö-
digt i västvärlden nuförtiden, eftersom det finns 
ett överflöd av mat hela året. Det finns alltså ingen 
anledning att äta mer på vintern. 

Med detta får jag önska alla läsare en God jul och 
Ett Gott Nytt 2017. 

Elaine Blomqvist

Information från Ersnäs IF

Från fotbollssidan kan nämnas att Urban Isaksson fort-
sätter som huvudtränare. Vi hälsar även Patrik Johans-

son välkommen tillbaka i den röda tröjan. Patrik kommer 
att vara assisterande/spelande tränare. Förutom dessa två 
gentleman så kommer Tomas Gustavsson att förstärka trä-
narduon som matchcoach vid våra matcher. Vi vill även
passa på att tacka André Lindfors för åren som tränare/
ledare i EIF. André kommer nu att kunna satsa fullt ut för 
att bli ”Länets bästa mittback”. Nästa säsong kommer vi
att spela i div.4 södra vilket  kommer att innehålla två 
”Heta derbyn” mot vår grannby Alvik.
 
Söndag 4/12, andra advent, kommer vi att upprepa fjolår-
ets succe på Torpet med besök av jultomten och advents-
fika. Mer info kommer senare.
 
Tisdag 13/12, på Luciadagen, kör vi dragningen på årets 
supporterlotteri.
 
Elljusspåret och hockeyrinken kommer att köra 
igång när kung Bore tagit ett fast grepp (myck-
et snö och många minusgrader) över byn.
  
Anders Vikberg, Ersnäs IF

Hyresledigt i Ersnäs

Lägenhet på 40 m2 uthyres möblerad/
omöblerad på Klubbvägen 26. Egen 
ingång. Tvättmaskin, kyl och frys 
finns. 

Astrid Norberg och Torbjörn Backman, 
tel. 0920-80 262

Patriotism hänför sig till kärlek och lojalitet med 
en plats, en hembygd med respekt för den andre. 
Medan nationalismens ideal är överlägsenhet och 
strävan efter maktövertagande.

George Orwell 



            Manhattan                Ersnäs
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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 2017 är 16 jan, 
15 maj, 14 aug och 6 nov och utdel-
ning fredag ca 2 veckor efteråt. 

I redaktionen: 
Sven Persson, tel. 0920-311 80,
E-post persson.sven@telia.com

Krister Öhman, tel. 070-635 67 74,
E-post krister@krivision.se

Elaine Blomqvist, tel. 0920-310 52, 
E-post smejob45@lulea.st

Karolina Svärd, tel. 0920-312 13,
E-post svrd.karolina@gmail.com

Ersnäsbladet  finns att läsa/hämta 
från byns hemsida www.ersnas.se
Där finns även tidigare nummer.

Var är bilden tagen?
E-posta till krister@krivision.se var du 
tror bilden är tagen. De som svarar 
rätt listas i Ersnäsbladet nästa num-
mer.   

Föregående bild: Trappan ner till 
Alån vid gamla E 4-bron. Där tvätta-
des det mattor förr i tiden.

Första rätta svar från:
Roland Hansson, han har varit där och 
tvättat mattor med sin mor när han 
var barn. Fler med rätt svar:
Leif Lundström, Rickard Engström, 
Kent Lindblad och Marjatta Samuels-
son.

Alviks blandade kör (ABK) gjorde en 
körresa till Kroatien 2016-09-25--

10-02 inför sitt 40-årsjubileum 2017.

Kören har 5 medlemmar boende i 
Ersnäs: Lilian Nilsson, Hans och Carin 
Sundén, Kristina Johansson och Vanja 
Lindbäck.

Vi fick genom vår researrangör möj-
ligheten att framträda i S:t Marcus 
katedral, en katolsk kyrka på torget 
i Makarska.

Vi delande konserten med en kroatisk 
kvinnokör som var helt fantastisk. 
Många svenskar turister hade hör-
sammat vår inbjudan och kom för att 
lyssna. Bl.a. kom två par från Stock-

holm som naturligtvis betonade Alvik 
fel. När vi väl rett ut begreppen och 
förklarat att Alvik ligger 2 mil söder 
om Luleå var isen bruten.

Vi sammanfattar veckan med några 
korta ord:
- Trevlig gemenskap
- Historielektioner
- Mycket spontansång
- God mat till överkomliga priser
- Rent och snyggt
- Fina stränder trots avsaknad av sand
- Kort flygresa

Hit återvänder vi gärna.

Hans Sundén

Körresa till Kroatien

En halv procent av alla unga ameri-
kanskor säger sig ägna sig åt jung-

frufödsel. I en enkät som publiceras i 
ansedda British Medical Journal (BMJ) 
hävdar var 200:e tillfrågad kvinna att 
de blivit gravida utan vare sig samlag 
eller provrörsbefruktning.

I studien, publicerad inför julens fi-
rande av historiens mest kända jung-

frufödsel, har 7 870 kvinnor deltagit. 
45 av dessa säger sig ha blivit gravida 
på okänt sätt.

Forskaren Amy Herring vid Universi-
ty of North Carolina säger att rönen 
väcker intressanta frågor kring både 
sexualutbildning och hur folk svarar i 
enkäter och opinionsmätningar.

Jungfrufödslar

Det är där han för närvarande bor 
– på Manhattan – världens snart 

mäktigaste person, Mr Trump. Han 
känner inte till att det finns en by som 
heter Ersnäs och ligger strax söder 
om Polcirkeln i konungariket Sverige. 
Alla ersnäsbor vet vem Trump är. Men 
behöver vi bry oss? Så kanske vi tän-
ker ibland.

Detta påminner mig om en kväll på 
luckan (den värnpliktiges boning) 
på T 1 i Linköping. Det var i oktober 
1956. Jag och mina luckkompisar lyss-
nade spänt på radion för att veta vad 
som just då hände i Ungern. Ungern-
revolten mot sovjetiskt styre. Klockan 
hade passerat 22. Nattvaktshavande 
furir inträder. Stäng av radion!! Men..
(protester). Ungerns affärer berör 
inte oss var domen. Radion tystnade.

Redan då var detta fel. Detta visade 
sig snart då vi bl a tog emot mängder 
av ungerska flyktingar. Idag hänger 
hela världen samman i ett ännu myck-
et tätare nätverk, inte minst det nät-
verk som spänner över Atlanten. Vad 
Trump gör, kommer att få konsekven-
ser även för en liten svensk ort strax 
söder om Polcirkeln. Vill vi följa med 
vad som händer i Sverige, får vi också 
hålla ett öga på Washington D.C.

Sven Persson 
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Trots internet och e-mejl lever yt-
posten vidare i olika former. Det 

betyder att också postlådorna lever 
vidare.

På Klubbenvägen har ett initiativ ta-
gits som gör vår by vackrare. Säker-
ligen är flertalet av oss bybor tillta-
lade av en välordnad uppsättning 
postlådor (se bilden). De som ligger 
bakom denna försköning är Kjell-Åke 
Lundberg, Leif Lundström och Gunnar 
Lauritz. I det här fallet pryds dess-
utom platsen av ett vackert utformat 
mjölkbord som en påminnelse av den 
epok då nära nog varje gård var ett 
jordbruk. Annika Lundberg har desig-
nat det hela.

Fråga gärna brevbärare och tidnings-
distributörer om deras uppfattning 
om den här typen av brevlådor. Sva-
ret blir ett omedelbart och kraftigt 

Tummen Upp. Den här lådmodellen är 
utan jämförelse den mest arbetsmil-
jövänliga. 

Tio hushåll på Klubbvägen har visat 
vägen. Ett efterföljansvärt exempel 
tycker redaktionen.

Ofta ser vi på USA som individualis-
mens hemort på jorden. Samtidigt ser 
vi på oss själva som motsatsen till det 
individuella – vi gör som alla andra. 
I det här fallet - ja, liksom i många 
andra fall - är det precis tvärtom. Det 
amerikanska postverket, Postmaster 
General, har tydligen stor makt. Alla 
som beskådat amerikanska filmer har 
någon gång sett den här typen av 
brevlådor som är densamma överallt 
i villaområden och på landsbygden 
över hela kontinenten. Den finns ock-
så i ett exemplar i Ersnäs (se bilden). 

När skönheten kom till byn

Den gamla vägen mot Sjulsmark, 
som ibland kallas för Kärlekssti-

gen, vägen sträcker sig från Klubbvä-
gen till Kammen.

När man står vid bron kan man dröm-
ma sig tillbaka till 50/60-talet, höra 
hur järnhjulen från hästvagnen och 
körkarlen manar på sin häst, när han 
går över bron.

Någon gång på 1960-talet kunde man 
börja använda den väg som används 
idag. Tidigare var det en träbro över 
bäcken, men tidens tand har gjort 
att den har blivit utbytt till ett hållba-
rare material. Vägen är numera bara 
gångväg.

Om man en sommarkväll vill vandra 
Kärleksstigen med sin älskade, glöm 
inte myggmedel.

Kärleksstigen

Årets julgran har kom-
mit på plats, det är 

en ung gran ca 30 år som 
har fått växa på samfälld 
mark vid f.d. gamla sop-
tippen, vi tackar för den.

Vi har satt upp lamporna 
på självaste Fars Dag, 
det var en handfull tapp-
ra pappor vid uppsätt-
ningen.

Inne i granen finns ett 
fågelbo, som för tillfället 
är hyresledigt. Den 25 
november på eftermid-
dagen ska granen börja 
sprida sitt sken över byn. 

Tack till ni som var med 
vid uppsättningen och en 
God Julgransjul till er. 

Elaine Blomqvist, 
Torggruppen

1984

Byns eminente litteraturvetare, 
herr Bo Axhammar, upptäckte 

omedelbart vid läsningen av  num-
mer 90 av Ersnäsbladet ett allvarligt 
fel som med dessa rader korrigeras. I 
artikeln med rubriken ”Storebror ser 
Dig” påstår jag –  fullkomligt felaktigt 
– att författaren till romanen ”1984” 
är Aldous Huxleys. Som stora delar 
av världens befolkning känner till, var 
det engelsmannen George Orwell som 
är författaren till ”1984”. Visserligen 
sysslade även Huxley med deprime-
rande beskrivningar av den framtid 
som väntar mänskligheten men hans 
mest kända verk i den genren heter 
”Du sköna, nya värld”. Eftersom vi nu 
är inne på detta ämne passar jag på 
att också nämna ett svenskt bidrag till 
nedslående framtidsskildringar. Redan 
1940 kom Kain Boye med ”Kolocain”.

Sven Persson

Det finns två bestående saker vi 
kan skänka våra barn. Det ena är 
rötter, det andra är vingar.

Kaj Grander

Även en tusenmilaresa börjar med 
ett steg.

Begränsa inte dina utmaningar,
utmana dina begränsningar.
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Ett populärt arrangemang som 
återkom även i år var naturorien-

teringen i Ersnäs.

Genom att delta i denna kommer man 
till platser som många i Ersnäs kan-
ske aldrig besökt. Att hitta alla under 
samma dag är nog inte att rekommen-
dera ens för den inbitne orienteraren 
då de är vitt spridda i byn. Samtidigt 
som man får mängder av motion och 
frisk luft lär man sig också en del om 
Ersnäs med omnejder. Har i år bland 
annat hittat mängder av rullstensåsar 
vilket jag personligen tycker är ett in-
tressant inslag i naturen.

Med stor entusiasm sökte Helena och 
jag upp kontroll efter kontroll och hit-
tade också den sista innan man plock-
ade in dom. I slutet av vårt oriente-
rande hade vi också turen att hitta en 

del lingon. En del av de fina blåbär 
vi såg stoppade vi i magen som för-
stärkningskost.

Utrymme till förbättringar inför kom-
mande år är en teckenförklaring för 
oss amatörer som inte förstår oriente-
rarnas symboler. Jag förstår att detta 
är ett stort arrangemang av frivilliga 
krafter men det vore uppskattat att 
få ett slutdatum då kontrollerna tas 
in och vi måste vara färdiga. Då vi 
är rätt envisa kan man i annat fall få 
skicka både räddningshelikopter och 
skallgångskedja efter oss.

Tack för ett trevligt och uppskattat ar-
rangemang som vi räknar med kom-
mer tillbaks nästa år.

Thomas Jonsson och
Helena Strandberg, Ersnäs

Naturorientering i Ersnäs

En rasande vacker höstdag står 
EB:s utsända i Häärskurvan och 

väntar på att borda bokbussen för för-
sta gången när en grupp trogna lånta-
gare kommer vandrande efter Ersnäs-
vägen med välmatade bokkassar. Ett 
småprat kring förtjänsterna med mo-
bilt bibliotek uppstår: bra lånetid på 
böckerna och praktiskt att biblioteket 
kommer till byn för den som är hem-
mavid av olika anledningar. Sedan 
dundrar bussen in med en besättning 
bestående av Anna-Lena Lüddeckens 
och Ulf Klintarp. Att jobba som biblio-
tekarie på bokbussen kräver bussfö-
rarexamen, vilket EB tycker är en cool 
mix av yrken. När Anna-Lena och Ulf 
inte rattar bokbussen jobbar de även 
på vanliga bibliotek.

EB: Vad är skillnaden mellan ett mo-
bilt bibliotek och ett stationärt, och 
hur mycket böcker finns egentligen 
ombord på bussen undrar EB?

I bussen finns 1500-2000 medier; en 
blandning av böcker, tidskrifter och 
ljudböcker. För vissa läsare passar det 
bättre att ta del av en text i ljudfilfor-
mat medan en annan hellre hungrigt 
vill sluka boksidorna med ögonen. Jo, 
säger Anna-Lena, förutom det i an-
tal begränsade utbudet så är det på 
bokbussen återkommande låntagare 
som märks på ett annat sätt än på ett 

vanligt bibliotek, här är det stammis-
ar med modifikation. Hardcorelånta-
gare säger Anna-Lena med värme, de 
kommer troget i ur och skur om det så 
regnar småspik eller är snöstorm. De 
är verkligen tappra låntagare!

EB: Och vad rekommenderas att läsa 
i höst?

Anna-Lena tipsar om ”Handbok för 
städerskor” av Lucia Berlin, paret 
Keplers deckare för den som söker 
spänning och Tove Alsterdal för läsa-
ren som vill ha norrbottnisk anknyt-
ning.

EB: Nobelpriset då, hur påverkar det 
låntagarnas litteraturval?

När intervjun görs är det ännu hem-
ligt att det är Bob Dylan som fått No-
bels litteraturpris 2016, och det är i 
skrivandets stund en hemlighet om 
han dansar en glädjedans över ut-
märkelsen eller ej. Enligt Anna-Lena 
brukar det vara huggsexa om aktuell 
nobelpristagares litteratur när vinna-
ren blivit avslöjad. Huruvida det blir 
kamp om vem som ska få låna något 
av Mr Dylans verk nästa gång bokbus-
sen kommer till Ersnäs återstår att se! 

EB: Långtradarchaufförer sägs lyssna 
på country, men vad lyssnar ni på 

medan ni kuskar runt efter länsvä-
garna?

Ulf som under EB:s besök har fullt upp 
med att registrera lån säger att det är 
P1 och P4 som gäller vid färd, dessa 
kanaler är lugnast när man kör, men 
tyvärr är mottagningen i bussen inte 
den bästa.

När EB kliver ur bussen med en fet 
biografi i nävarna väcks tanken om att 
ett bibliotek på hjul kan ta med läsa-
ren på litterära äventyr men också få 
människor att komma närmare varan-
dra i det direkta trepartsmötet mellan 
läsare, medie och levande personal på 
liten yta. Att få dela en läsupplevelse 
i ett direkt möte kan inte underskat-
tas. Detta ger en annan typ av närhet 
än på ett stationärt bibliotek där man 
kan vara mer anonym på gott och 
ont. Bokbussen ger personlig och di-
rekt service vilket känns ganska lyxigt 
i dagens samhälle där många tjänster 
utförs av oss själva som kunder med 
scanner i hand.

Vill du själv botanisera i utbudet på 
bokbussen, kom till Fotbollsplanen 
23/11 ca 18.55, eller till Ralph Lund-
stengården 14/12 ca. 13.15!

Bokbussens turlista finns på sidan 2.

Bokbussen kommer!
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En stad är en stor by där männis-
kor är ensamma tillsammans.

Helmer Diktonius

För andra året i rad anordnade Jä-
gareförbundet i Luleå en andjakt 

för ungdomar på Trundön. Tidigt på 
morgonen den 16 oktober träffa-
des 8 förväntansfulla ungdomar med 
faddrar. Därefter blev vi guidade ut till 
diverse holmar, uddar och skär en bit 
ut mot havsbandet. Jag och min pojk-
vän Sebastian samt pappa blev utpla-
cerade på en udde där änderna bru-
kar sträcka. Ett tjugotal vettar lades 
ut, gömslen byggdes och väntan på 
änderna började. Till en början hände 
det inte speciellt mycket. Änderna vi 
såg flög för långt ut och var inte det 
mista intresserad av våra lockande 
vettar.

Kylan gjorde sig påmind så en varm 
kopp choklad gjorde susen för kropp 
och själ. Plötsligt svepte det in en 
flock sjöfåglar, jag och Sebastian 
ställde oss upp och tryckte av sam-
tidigt. En av de tre fåglarna föll till 
vattnet. Jag och Sebastian bytte nöj-
da blickar. Pappa rodde ut och häm-
tade den vackra anden medan jag 

och Sebastian fortsatte att vänta på 
mer änder. Efter ytterligare en stund 
kom en ensam and in och landade vid 
våra vettar. Samma sak upprepades. 
Jag och Sebastian sköt och anden föll 
till vattnet. En stund senare avsluta-
des jakten och jägarna samlandes vid 
kajen för korvgrillning. Alla ungdomar 
hade chans på fågel och sammanlagt 
sköts det ett tiotal.

Jag tycker det är roligt och behövligt 
att det satsas på den yngre genera-
tionen inom jakt. Viltvårdsgruppen i 
Ersnäs kommer tillsammans med Jä-
gareförbundet i Luleå att anordna en 
klappjakt på räv för ungdomar och 
nyblivna jägare. Datum för jakten är 
söndag den 20:de november då vi 
träffas vid Ersnässkolan 08:00. Jag 
hoppas att det kommer många unga 
jägare, det är en mycket rolig jakt-
form där man får se mycket vilt!

Elin Seger, Ersnäs

(Bilden något ihopklippt - Red)

Andjakt på Trundön

Hembergsutmaningen

Sjunde upplagan av Hembergsut-
maningen samlade något färre 

deltagare än den närmast föregående 
åren. Förutsättningarna vare de allra 
bästa denna septembersöndag: en 
strålande sol, ljummen luft, vindstilla, 
torrt i markerna. Kanske dessa tuffa 
terränglöpare kräver regn, blåst och 
kyla för att verkligen ta itu med en 
rejäl utmaning och att detta är en för-
klaring till det lägre deltagandet.

Deltagare och publik hade härliga tim-
mar uppe i Gläntan. En som hade en 
alldeles särskild anledning att njuta 
var fjortonåriga Hanna Lundberg OK 
Renen. Hon vann i överlägsen stil 
damklassen. Med sina vinnande långa 
steg behövde hon bara 25 minuter 
och 4 sekunder för att avverka den 
sex km långa sträckan. Ersnäsbladets 
utsände fanns naturligtvis på plats 
och fick ta del av Hannas uppskattan-
de ord av banan dvs Hembergsleden: 
variationsrik terräng och utmanande, 
en bana som utmärkt passade Hanna. 
Segern i Ersnäs hamnar nog ändå i 
skuggan av hennes stora framgång 
denna säsong. Hanna vann sin klass i 
årets femdagarsorientering.

Upphittat
En pannlampa upphittad efter Ers-
näsvägen.

Återfås hos upphittaren Olle Olsson 
på Zackes Väg 2.

Ledarskap är att ge människor en 
roll i ett sammanhang som är stör-
re än de själva.
Ingmar Bergman
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Nej, lite längre västerut, i Arjeplog, 
orten där man har nära till allt; 

bolaget, järnaffären, klädaffären, för-
skolan, skolan. Lägg märke till den be-
stämda formen singularis. Det gör att 
man slipper välja och känna sig lurad 
vilket i sin tur sänker pulsslagen någ-
ra enheter, synnerligen hälsobefräm-
jande. Arjeplog är också orten där du 
får det största livsrummet. Med en yta 
på 13000 km² + en hel del vatten så 
bor det idag 0,23 invånare per km². 
Det är faktiskt bäst i Sverige.

Jag ska passa på att ge några tips till 
er som har tänkt besöka denna fan-
tastiska kommun. För er som åker hit 
sommartid och gillar båtliv så rekom-
menderar jag sjön Uddjaur. Det finns 
ett antal betongramper där du enkelt 
sjösätter, och du som har digitalt sjö-
kort har förmodligen redan Uddjaur i 
din plotter. Sjökortet är en nödvändig-
het här. Sjön är en skärgård i miniatyr 
och med ett fiske i absolut toppklass.

Kommer du hit på hösten så ska du bo 
på hotell i tätorten och här gäller inte 
bestämd form singularis eftersom det 
finns gott om hotell på grund av bil-
testnäringen. På dagarna ska du göra 
dagsturer upp på de närliggande låg-
fjällen Akkelis, Välbmabouda och Gal-
tispouda. De erbjuder både en lättare 
pulshöjning samt en utsikt utöver det 

vanliga.

Mitt sista tips gäller vinterfiske. Istäl-
let för att bege er upp till de nyckfulla 
fjällsjöarna så ska ni stanna i Arjeplog 
och åka upp en bit efter Hornavan. 
Där på 15-30 meters djup står hugg-
villig röding och bara väntar på just 
din krok. Jag ska inte lägga ut några 
bilder på detta fiske för det 
skulle bli alltför vulgärt.

Vem är då jag? Jag he-
ter Erik Sundén och jag 
är född och uppvuxen i 
Ersnäs i en tid då det var 
nära till allt, längdåkning, 
bra orrmarker och Siv 
Nilssons livsmedelsaffär. I 
höst överger vi delvis Ar-
jeplog och flyttar till Ers-
näs igen för att få nära till 
allt, men nu handlar det 
om skola och fritidsintres-
sen för barnen och närhet 
till den äldre generatio-
nen, plus lite till.

Vi är utöver mig själv; min fru Maria 
och våra ungdomar Magda, Malin och 
Viktor. Förutom att arbeta och gå i 
skola så sysslar vi med musik, längd-
åkning, jakt och friluftsliv.

För er som lockas av Arjeplog så är 

ni välkomna att höra av er till oss. Vi 
tipsar om allt förutom bra fågelmar-
ker, hjortronmyrar och kantarellslutt-
ningar.

För övrigt, som passionerad längdå-
kare så lyfter jag på hatten för årets 
Ersnäsare Björn, Emil, Jonas, Karolina 
och Mats.

När jag hädanefter besöker Arjeplog 
lär väl den givna frågan där bli. Få se 
var det i Antnäs du bodde….. Vi syns 
efter byavägen.

Erik Sundén, numera Ersnäs

Få se, var det i Arvidsjaur du bodde?

Säkert har redan många hem-
bergsvandrare uppmärksammat 

en viktig förändring på denna höjd. 
Skoterstugan, som ligger på Hem-
bergets nordöstra del i närheten av 
stenbrottet, har genomgått en rejäl 
förändring. Där har en ansiktslyftning 
ägt rum. Stugan är ordentligt renove-
rad och har blivit en mycket tilltalande 
del av det utbud Hemberget har att 
erbjuda.

Ersnäsbladets utsände (EB) gjorde 
ett besök hos en av de personer som 
åstadkommit denna omvandling, Tor-
björn Fredriksson (TF) boende på Axel 
Mårds väg.

EB: Vem är Du och varför denna in-
sats?
TF: Ersnäsbo sedan sju år tillbaka och 
kontaktperson här i byn för Fyrklö-
verns Skoter- och Fritidsförening. För-
eningens stuga på Hemberget hade 
sett bättre dagar. Den hade blivit ett 
mindre attraktivt utflyktsmål bl a som 
resultat av diverse mindre tilltalande 
ingrepp av mindre omtänksamma 
personer. Här krävs en arbetsinsats i 
form av ett antal arbetstimmar, kom 
vi fram till.

EB: Vilka vi?

TF: Camilla och Johan Bäckström, 
min egen familj, Rose-Marie och Kjell 
Bäckström och vår uppbackare från 
sydligare nejder, göteborgaren Jari 
Skoglund.

EB: Vad har gjorts?
TF: Målning in- och utvändigt, delvis 
förnyad inredning, reparation av ka-
min, röjning av skog på sluttning. Här 
vill jag tacka markägaren Stefan Lid-
ström för hans tillmötesgående. Jari 

Lyftet på berget
höll i motorsågen. Resultatet är en 
vidunderlig utsikt. 

EB: Är stugan enbart till för fören-
ingsmedlemmar?
TF: Nej, nej! Alla är välkomna, som-
mar som vinter.

EB: Önskemål?
TF: Alla besökare ser till att stugan 
förblir i det utmärkta skick som den 
i dag befinner sig i. Vi har tagit bort 
sopbehållarna. Alla tar med sig sina 
sopor. Det går åt en hel del ved. 
Skogsägare är välkomna med att 
bättra på vedförrådet.

EB: Med vintern i antågande. Hur 
sköts skoterleden?
TF: Det är Ronny Leijon och jag som 
preparerar den. Vårt ansvarsområde 
är från gränsen mot Piteå och fram 
till Måttsund. Låt mig också tillägga 
att det går utmärkt att bli medlem i 
vår förening. Årsavgiften är helt över-
komlig: 200 kronor. Pluskontot 85 64 
06 4 och glöm inte ange namn och 
adress.

----*----
Ersnäsbladets utsände tackar för kaf-
fe med dopp och gläder sig åt att bya-
engagemang ger resultat.  
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Nyinflyttade till Ersnäs

Hej hopp i galopp! På hästryggen balanserar systrarna Svea 6 
år, och Moa snart 4 år medan Lova 1,5 år tryggt är i mamma 

Friederikes famn. Pappa Felix som står bakom hästen är precis 
som sin fru yrkesverksam som tandläkare. Paret kommer från 
södra Tyskland, och har bott i Kiruna och Luleå centrum innan de 
slog sig ner på Ersnäskammen 48 den 9 augusti. Här finns gott om 
lekutrymme jämfört med ytorna inne i stan där barnen fortfarande 
går på förskola. Gänget har hunnit varit uppe i Gläntan och njutit 
av skogen, och det är mycket möjligt att Hembergsutmaningen får 
fler deltagare genom familjen Schneider nästa höst!

Nu är det färdigpendlat för familjen Lundström! 
I april 2016 flyttade Michelle Lundström med 

dottern Michaella 9 år från Filippinerna till Clas 
Lundström på Zackes väg 3 b. I soffan myser ock-
så nytillskottet Alexandra, 2 månader. På varda-
garna är Michelle föräldraledig, Clas jobbar som 
anläggningsarbetare åt Skanska, Michaella går i 
Ersnässkolan och leker med kompisar. Och lilla 
Alexandra ägnar dagarna åt att växa så det kna-
kar!

Ett antal flyttlass med växter från den prun-
kande trädgården i Alvik-Långnäs har det bli-

vit för Sven-Åke Bruhn, men nu är han bosatt på 
Zackes väg 3 sedan 1 oktober. På frågan om hur 
det känns för en fd. alvikare att flytta till Ersnäs 
svarar han ”det är ju samma odlingszon”. Det tor-
de vara ett gott betyg för byn. Förutom brinnande 
trädgårdsintresse är kockkunskaperna stora upp-
ger säker källa på samma adress även om sill och 
potatis enligt Sven-Åke är ett tryggt måltidstips!

Mängden rullskidor och stavar ute på förstubron på Vidmans-
vägen 25 vittnar om ett aktiv skidåkarliv! Här bor familjen 

Sundén som flyttat tillbaka till Eriks rötter efter 20 år i Arjeplog. 
Nu har de alltså enligt egen utsago blivit ”snölängtande kustbor”. 
Vorstehn Stikken som ligger på kökssoffan och halvsover under 
besöket drömmer kanske också om snö… Erik jobbar som mellan-
stadielärare i Rosvik och Maria är kyrkomusiker på Porsön. Barnen 
Magda, Malin och Viktor pluggar på gymnasiet och högstadiet.

Välkomna till byn och föreningsliv önskar EB er allesammans!

Ersnäskammen 48Zackes väg 3 B

Zackes väg 3 Vidmansvägen 25

I Gallejaur finns mycket av det förgångna beva-
rat. Gamla hus bland artrika ängar och inra-

mat av en skog som imponerar i både ålder och 
storlek. Här finns lappmarkens kulturhistoria bok-
stavligt talat inpå knutarna. Byn har över 50 be-
varade knuttimringar.

Systrarna Greta, Lisa och Ebba Karlsson var sista 
generationen bofasta på gården. Nu förs kulturar-
vet vidare av stiftelsen som bär deras namn och 
som har att vårda allt från robusta timmerhus till 
vackra pelargoner.

Byn är numera kulturreservat och den tillhörande 
skogen skyddad som naturreservat. Ängs- och 
betesmarkerna med sin unika och rika flora ingår 
i ett europeiskt nätverk av värdefulla naturmiljöer 
som kallas natura 2000. 

Titta gärna in på www.gallejaur.com

Kvartalsbilden - Ett hus i Gallejaur


