Eliasleden

Visste ni att
...Eliasleden är döpt efterstortjuven Elias som under 1800-talet härjade i
Infjärden och var Piteås svar på Robin Hood. Elias fick enligt folktraditionen
sina tjuvaktiga anlag redan då han som liten vaggades på en stulen kudde.
Elias gäckade under en lång tid befolkningen runt Infjärden med sina natt
liga stöldturnéer. Han var dock en underlig tjuv som inte tycktes stjäla för
egen vinning.
Många historier berättar om hur han stulit från rika bönder för att sedan om
natten lämna stöldgodset framför någon fattig torpares dörr.
Elias var dessutom skicklig på att förbli oupptäckt. Efter en stöldturné i
Öjebyn lär han ha gått baklänges över Svensbyfjärdens is iförd ett par damskor - allt för att förvirra sina förföljare.
Början till slutet för Elias karriär kom när en gammal tant var ute och
plockade lingon på Högberget. När hon närmade sig Eliasgrottan, tjuvens
bostad och tjuvgömma, fick hon syn på Elias som satt på en stubbe och
lappade sina byxor.
Gumman tog sig snabbt ner tillbaka till byn och berättade vad hon hade sett.
Länsman och en grupp karska män från Svensbyn tog sig upp på Högberget
för att fånga in stortjuven. Elias som just satt igång en stor paltgryta, blev
helt tagen på sängen när männen stormade in i grottan. För att försvara sig
mot uppbådet kastade han sina glödheta paltar mot männen.
På detta sätt höll han stånd mot uppbådet en bra stund. Men snart var
paltarna slut och Elias kunde efter diverse handgemäng gripas.
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- Piteås längsta vandringsled!
I Svensbyn, vid vägen till Bodsjön startar kommunens längsta vandringsled,
döpt efter stortjuven Elias. Leden löper genom en mycket varierad terräng
med områden av gammal skog, frodiga våtmarker och lättgågna häll- och
bergsområden. De många utkikspunkterna bjuder på storslagna vyer och längs
leden finns gott om rastplatser att stanna till vid. Informationsskyltar finns
utplacerade längs leden på vilka man kan läsa om ledens dragning, områdets
geologi, flora och fauna.
Leden utgår från Svensbyn vid vägen till Bodsjön och leder upp mot Elias
grottan vid Högberget och leder sedan via Mjösjön, Rörmyrberget, Vitsjön,
Djuptjärn tillbaka till Högberget igen, en slinga på 9,4 km. Uppe på Lars
sonsberget och Rörmyrberget liksom vid fiskesjöarna Djuptjärn och Vitsjön
finns vindskydd uppställda. Vid Vitsjön finns även en lappkåta lämplig för
övernattning.
Vid Vitsjön finns möjlighet till två avstickare. Den ena är 9 km lång och tar er
till det pittoreska kronobygget ”Nötmyrbodarna” med restaurerad
skogskoja, stall och tjärdal. Den andra mäter 6 km och tar
er upp på kalottberget Kalahatten i Kalamark, 240 m ö h.
En tredje avstickare leder från Djuptjärn till Björn
berget vid Bodsjön, en sträcka på 1,5 km.
Leden är sammantaget 26 km lång och blir därför en
utmaning även för den vane vandraren. Stor valfrihet
ges dock på olika vägval och biltransport är möjlig
till flera platser längs leden. Vandringen kan med
fördel fördelas på två dagar med övernattning
förslagsvis vid kåtan vid Vitsjön eller
skogskojan vid Nötmyrbodarna.
God Tur!
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