
                                        Kammen 

                             Ersnäs nr 12 

Peter Englund förvärvar år 1867 halva Holmhemmanet 53/512 mantal 
av sin far Johan Englund. Smeden Lars Åström från Mörön blir ägare 
till den andra halvan på Holmen år 1872 och flyttar in med sin familj 
ett år senare. Peter gifter sig 1873 med Margareta Sofia Olofsdotter 
från Antnäs. Dottern Beda Maria föds 1888. Hon dör 1893. 

Laga skifte infördes mellan åren 1880-1885. Peter Englund blev ”Enligt 
Md 53/512 NO 12 skyldigkänd att utflytta till Kammen, får i 
gårdsskifte full åker samt betydlig äng och större delen skog, fyllnad 
i äng på Maran och något skog samt ett skogsskifte på Timmeråsen, 
tillhopa 3 skiften” 

Där får de bygga upp ett nytt hem. Han är 55 år och det föds inte fler 
barn i familjen. Åren går. För Peter och Margareta har det varit 
arbetsamma år. De säljer sitt hemman 1904-05-20 till Andreas 
Johansson och Maria Karlsdotter från Porsnäs som flyttar 1905 till 
Ersnäs med sina fyra barn. I familjen föds ytterligare fem barn. Peter 
och Maria står som födorådstagare och blir kvar på gården. Peter dör 
1910 av hjärtförlamning. Margareta dör 1928 av ålderdom, då på ett 
annat boende.  

Andreas Johansson, en trevlig och social person som för byborna helt 
enkelt kom att bli Änders Johanscha. Sex år i folkskolan räckte för 
att han i perioder under c:a 40 år skulle klara av och hinna med att 
vara;  

Chef och ordförande för mejeriet i Ersnäs, Engagerad i byns 
tjurförening, cyklade omkring och avläste elmätare i byn samt var 
ordförande för Bondeförbundet i Ersnäs. Utöver detta satt han i 
styrelsen för Sikfors kraftverk, åkte runt i byarna och sålde 
försäkringar (kanske knutna till jordbruket), hade politiska uppdrag i 



Nederluleå kommun och var nämndeman. Många från byn och från 
andra byar fick hjälp av honom vid kontakter med olika myndigheter. 

Jordbruket var ett av det största i byn med 12-13 kor. Andreas avled 
omkring 1950. Bakom denne man stod en hustru, en stark kvinna som 
orkade med hemmet, jordbruket och nio barn. Hans olika uppdrag tog 
honom bort från hemmet och tog även hans tid i hemmet. 

Yngsta sonen Hugo född 1917-10-30 inträdde som ny ägare till 
hemmanet år 1949. Före det så hade han studerat på Grans 
lantmannaskola, hunnit med att arbeta i södra delen av Sverige på ett 
större jordbruk. Han gifte sig med finlandssvenska Aina Jutback. Som 
egen bonde drev Hugo ett gammeldags jordbruk. Det gick inte så bra. 
Jordbruket lades ner 1970. Familjen flyttade till en lägenhet på 
Bergviken i Luleå. Efter en tid med annat arbete fick han anställning 
på NJA i Luleå, där han trivdes, var respekterad och omtyckt. Hugo 
avled 2010-12-01.  

På Kammen stod allt stilla i många år. Hugo och Aina säljer 1990 sitt 
hemman. Lantbruksnämnden tog jord och skog. Brorsonen Georg 
Johansson tog förutom byggnaderna en avstyckning på 5000 
kvadratmeter. Han rev de gamla husen som inte var i bra skick och 
byggde både ett sommarhus och garage. Nu byggs det fler hus på 
tomten.  

Sommaren 2021 flyttar Georgs dotter Camilla Aspviken dit med sin 
familj för att permanent bosätta sig på Kammen 12. Morfar och 
mormor får ett eget litet sommarhus. Det blir tredje generationen 
efter Andreas och Maria Johansson. 

Elsy Vikström Öjebyn 

 

Leif Lundström och Georg Johansson har bidragit med upplysningar 
om Andreas Johansson och hans familj på Kammen. 



 

 

Bilden har Leif Lundström skickat till mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


