AV och AN
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Välkommen till ännu ett nummer av AV och
AN. Gästskribenter är Kristina Hillar, som
skriver om sin nya kärlek och K-G Nordström
som gör ett inlägg i energidebatten med ”Elvis
och EL-grisen”.
HÖSLAGET

För elfte året på raken var det fint väder under
Höslaget. Avan hade mycket att bjuda på och
publiktillströmningen var den största hittills.
Lisbeth Lindström och hennes medarbetare
hade bäddat för en innehållsrik dag. Vid ett
stort antal marknadsstånd erbjöds varor av
allehanda slag. Serveringar fanns i rad efter
Avans Byaväg och på en promenad genom
byn kunde man se på konst- och fotoutställningar, ta en titt på basketmatcher och naturligtvis bese höbärgning, Höslaget, vid Lindströms smedja. Hos familjen Norberg vid
PellPers fanns veteranbilar utställda. Vid en
omröstning om vackraste bilen fick Bernt
Öhlunds A-ford från 1931 flest röster.
Buskspel
Hos Pär Stenelund vid Nykall hölls spelmansstämma i dagarna tre. Spelmän kom från
långväga trakter, inte minst en man från
Helsingfors, som hittat evenemanget på Internet, kastat in dragspelet i bakluckan och ställt
färden till Avan. En grandios, tre och en halv
timme lång avslutning hölls under söndagen
med Alf och Jan Hågedal från Västergötland
som främsta dragplåster.
Årets avabo
För första gången utsågs årets avabo. Det blev
Pär Stenelund. Man kan hoppas att detta blir
en återkommande aktivitet vid Höslaget. Det
finns många duktiga personer i Avan.
Teater
Ett mycket uppskatta inslag var bygdelustspelet ”Innan kvällsfukten drar in”, skrivet av
Bruno Ökvist och framfört av ett tiotal aktörer.
Pubkväll
Dagen avslutades med en välbesökt Pubkväll
i Föreningshuset med underhållning av
ACNE, Avans Country and Nothern Ensamble, och Rickard Magnussons från Bälinge.

Utgivare: Avans Intresseförening

Årets Avabo
Pär Stenelund
Det må finnas många duktiga personer i vår by som kunde utses till
Årets avabo, men det blev en verklig fullträff när Pär Stenelund nu
valdes som första innehavare av
hederstiteln. Han är en väl känd
bybo som vågar vara sig själv och
som är kunnig i många saker och
inte minst har satt Avan på kartan
med Buskspel och spelmansstämmorna.
Pär har precis passerat 40-sträcket
och redan hunnit sätta ett ordentligt
avtryck i byn. Ändå har han tiden för
sig att fortsatt utveckla sina verksamheter och kanske hitta på nya
”hyss”. För litet av en Emil är han
nog, det finns ingen rädsla för att
hitta på nya lösningar. Detta märks
inte minst i hans yrke som smed,
som han utövar i en verkstad på föräldrarnas gård. Pär renoverar också
gamla järnspisar och är specialist på
skorstensarbeten. Ute i skärgården är
han ofta efterfrågad.
Lite mer finmotorik behövs vid
renovering av gamla dragspel. Han
har själv flera tjugotal spel, men hinner också med att hjälpa andra med
deras. Själv är han också en skicklig
dragspelare som spelar femradigt
knappspel och tvåradigt durspel, det
senare en konst för sig. Egna låtar
skriver han också.
I november äger den 17:e dragspelsstämman i ordningen rum hemma

hos Pär. Stämman har blivit känd
över landet och det är inte ovanligt
att någon av landets stora dragspellister dyker upp när det drar ihop
sig i Avan. Buskspel med spel i
dagar tre arrangerades i augusti i
samband med Höslaget för fjärde
gången och är redan en given
succé.

KULTURSTIPENDIUM TILL
PÄR

Pär bor i en släktgård som heter
Nykall och som byggdes 1854.
Gården har ett fantastiskt läge mot
Åkerbäcken och odlingsområdena.
Huset är litet ovanligt på så vis att
det har två våningar och fler rum än
en vanlig Norrbottensgård. Det är
med andra ord synnerligen lämpat
för spelmansstämmor, där man delar upp sig och spelar i olika grupper. En annan sak är att huset inte
precis har några moderniteter. ”Här
skall inget ändras”, säger Pär om
man för saken på tal. Men så har
han också ett hus med atmosfär.

Stiftelsen Emma och Karl Olsons
minnesfond
Stiftelsen instiftades 1990 av före
detta luleåbon Elsa Nygren. Hennes önskan var att genom årlig utdelning stötta något kulturellt ändamål som kommer luleåbor till
godo. Stipendiet utdelas i år för
sextonde gången och totalt har
över en halv miljon kronor fördelats ut.

”Nu blev jag mäkta överpaff”, sa
Pär Stenelund när han i slutet av
september fick ta emot ett kulturstipendium på 25.000 kr för sitt
engagemang i Buskspel i Norr.
Luleå Kommuns kultursekreterare,
Marianne Bröms, hade ringt och
bett att få komma hem till Pär. När
han tittar ut på avtalad tid svänger
fyra bilar ned i allén och bland
dessa finns både NSD och NK. Pär
hade blivit utsedd till årets stipendiat för Stiftelsen Emma och Karl
Olssons minnesfond för konst och
kultur i Luleå.
”En klockren stipendiat”, tyckte
Marianne Bröms. Hon och Karin
Wennerström, som representerar
stiftelsen, hoppas att pengarna kan
bidra till att ytterligare utveckla
Buskspel och understryker att det
Pär gör är en ren kulturgärning.

Buskspel i Norr
Buskspel i Norr är en förening som
startades 2004 av Pär Stenelund,
Per Landfors, Henry Willman,
Kristina Bergström och älvsbybon
Magnus Olofsson. Medlemsantalet
ligger runt 60 personer. I år arrangerade föreningen buskspel i samband med Höslaget för fjärde året i
rad. Pär är ordförande i föreningen.
Spelmansstämman
I år kommer spelmansstämman i
november att arrangeras för sjuttonde gången hemma hos Pär i
Nykall. Stämman är nu väl känd
över landet och drar ofta till sig
några av landets bästa dragspelare.

Om min nya kärlek
av Kristina Hillar.

Helgen efter midsommar
kände jag helt plötsligt, att nu
får det vara nog.
Nu måste här ske en förändring!
Jag sökte på Internet, hade
inte riktigt klart för mig exakt
vad jag sökte men det skulle
nog visa sig. Efter 1 veckas
sökande, hittade jag honom!
Han fanns i Skåne och stod
inför en separation. Tyvärr var
jag inte den första i hans liv.
Gnistan tändes i telefonen och
efter 1 vecka kom han upp till
Avan.
Ögonblicklig kärlek uppstod
och vi flyttade ihop direkt.
Sen dess har inget varit sig
likt.
Nu startade några dagars intensivt umgänge för att vi
skulle lära känna varandra.
Vi besökte alla byar i närheten
innan det var dags att presentera honom för mina vänner,
men först en rejäl uppfräschning med hjälp av olika produkter.
Nu var det spännande! Vad
skulle de tycka?
Gänget skulle göra en utflykt
till Rosfors och vi skulle med
för första gången.
Hans närvaro väckte ett visst
intresse och jag gratulerades
till mitt val och att jag äntligen tagit beslutet om förändring. Man undrade över om det
inte var en HON?
-Va, har någon sett mig
grensla en kvinna?!
Sedan dess har vi haft många
lyckliga stunder både för oss

själva och tillsammans med
gänget. Varför hade jag inte
gjort detta tidigare? Vilken
frihet och en enorm livskvalitet.
Nu skulle vi köra
”Septemberrundan”, som är
Majrundan baklänges, dvs Fyrkanten runt. Det var en underbar dag. Vi var ungefär 180 st.
Solen sken och vädret visade
sig från sin allra bästa sida.
Alla höstens färger var förförande vackra.
Det blev bara 23 mil så vi tog
en extra sväng på 9 mil till innan vi for hem.
Kunde det bli en bättre avslutning på säsongen, som inte vädermässigt varit den allra
bästa?
Så efter 2,5 mån och 330 mil
så är det dags för honom att
gå i ide över vintern.
Nåja, nog ska han bli lite ompysslad under vintern i varmgaraget.
Jag drar kapellet över min
vackra röda Yamaha DragStar
Classic.
Tack för all glädje och njutning du har gett mig hittills.

ÄLGFEST
Boka upp lördag den 17 november! Då kommer årets älgfest att
hållas i Föreningshuset.
Anslag kommer att sättas upp på
byns anslagstavlor. Håll utkik!

Vägnamn i Avan
En del av vägarna i centrala byn
har ju namnsatts, men det har inte
alltid blivit de namn som folket
tidigare har använt. Det beror dels
på Posten och dels på Räddningsverket, man vill inte bädda för förväxlingar. Så till exempel har byavägen mellan Föreningshuset och
Färjstället kallats Färjställsvägen,
men det kunde förväxlas med Färjvägen i Bergnäset. Så nu heter det
Avans Byaväg, samma namn som
genom byn. Jahansvägen kallades
tidigare för Laxfisksvägen, men
det är ändå ett bra namn. Det har
funnits en Jahansgård på vänster
sida som flyttades till Stenudden
och på höger sida byggde JahanAxel på 30-talet en gård av timret
från Fällkvarn. Nyströmsvägen har
fått namn efter Alfred Nyström,
som var fosterson till Nils Johan
”Loma” Eriksson i gården längst
ned mot älven. Alfred dog i början
på 1950-talet. Flodströmsvägen är
efter en skicklig klensmed vid Selets Bruk, som fick fastigheten vid
älven efter rekommendation av
Bergsmästaren. Han bodde där i
cirka 10 år.
Dalvägen heter så, eftersom den
går ner till Dalbacken där det fanns
tjärdalar. Dessa flyttades med tiden
ut från byn på grund av brandfaran. Området längst ned kallas senare för Gustavbacken efter Gustav Sundström, som köpte huset på
branten 1910. Baronsvägen har i
byn kallats Perersavägen, men det
finns en Perorshaväg med postadress Boden. Lite för likt tyckte
Posten. Ett bra namn kunde ha varit Norrigårdsvägen.. Men nu fick
Hermelin i stället bli hågkommen i
byn. Fabriciusvägen är inte helt
lyckat, även om där finns två Fabriciusgårdar. Gammelkall och Nykall. Kallvägen hade kanske passsat bättre då ”Fabricius” är den
stora gården på Kläppen. Vägen
har kallats Nordströmsvägen tidigare.

Ny adress för
Avans hemsida
www.avansby.se

Nyperers

Nyperers är den kanske vackraste
gårdsbildningen i Avan med sitt
bostadshus, bagarstugan, ladugården, logen och häbret. Alla byggnader har en egen stil och till detta
finns många vackra, väl placerade
träd på gårdsplanen och en fin utsikt över älven. Siri och Per Olof
Kastberg bor på gården, som ligger
ned mot älven bortom Kläppen på
gränsen till Storsvedjan.
Hemmanet, Avan 9, är avstyckat
från (gammel)Perers och delades
omkring 1850 mellan bröderna Johan Erik Ersson född 1820 och
Jöns Petter Ersson född 1829. Den
yngre brodern Petter flyttade ut och
nyperersarna kom fortsättningsvis
att ha Pettersson efter Petter som
efternamn medan gammelperersarna kom att heta Johansson efter
Johan.
Petter gifte sig 1854 med Johanna
Lovisa Johansdotter från Bensbyn.
Sonen Herman föddes 1859 och tog
med tiden över gården. Han gifte
sig 1889 med Johanna Fabricius
från byn och de fick sex barn, varav
fem hela sitt liv bodde kvar på fastigheten. Det var Sven f. 1890,
Hugo f. 1894, Anna f. 1896, Hilma
f. 1898 och på sladden Ellen f.
1907. Den som flyttade ut var Per
Joel f. 1892. Han arbetade vid Järnvägen och fick barnen Siri f. 1929
och Jan-Erik f. 1944. När Sven och
Hugo ville pensionera sig 1965
överlät de fastigheten till syskonbarnen. Jan-Erik som bodde söderut
löstes ut av Siri, som var ensam

ägare fram till 1982, varefter hon
och P-O samägde fram till 1999.
Från 2000 ägs Nyperes av deras
äldste son Jan-Olof, som har lovat
att bli avabo vid sin pensionering.
Timringen till bostadshuset blev
klar 1853. När ladugården byggdes
kom den att bli modern för sin tid,
men ett gödselrum som låg under
kobåsen, dyngan tippades på något

vis ned i gödselrummet. Det fanns
också en stenlagd gång som gick
ned under byggnaden, för att man
lätt skulle kunna hämta gödseln och
köra ut den på åkrarna.
Nyperers är ett ett stort hemman
på 171 hektar, varav 19 åkermark
och 145 produktiv skogsmark.
Skogsuttaget var mycket litet och
det fanns gott om gammelskog på
ägorna. Jordbruket var välskött så
länge karlarna var i arbetsför ålder
och det var Sven som höll i tömmarna. Det var också han som på
mitten av 30-talet planterade alla
fina träd, både nere vid huvudgården och uppe vid gamla kaféet.
Hugo var mycket barnkär, han
hörde dåligt, men var ändå den som
kunde berätta om gården och om
gamla tider i byn. Anna och Hilma
drev något årtionde gamla kaféet
(se nästa sida) och Ellen var lärare.
Men alla förblev ogifta och bodde
på gården.

Sittande: Johanna, Hermans mamma Johanna, Ellen, Herman
Stående: Hilma, Anna, Hugo, Sven, Per Joel

Gamla kaféet
Det har genom åren funnits flera
kaféer i Avan, men den första riktigt stora satsningen gjordes av Nyperersarna. De lät bygga ett hus
uppe vid byavägen där två av syskonen, Hilma och Anna, startade
kafé. Huset byggdes 1930 av Hjalmar Eklund, som var född på Sandnäsgården. Han var en skicklig
byggnadssnickare och bodde hos
sin syster Elina Fabricius på Kläppen. Hjalmar hade varit i USA och
deltagit i första världskriget.
Hilma och Anna ägde huset, som
enbart användes till rörelsen och
inte som bostad. Ingången var från
vägen, kafélokalen låg till höger,
till vänster fanns disken för försäljning och rakt fram kundtoaletten.
Mot gården fanns köket och ytterliggare ett rum samt en trappa ned
till källaren, där bakugnen hade
placerats. Med en liten varuhiss
sände man upp bakverken till
kaféet. Övervåningen var oinredd.
Systrarna drev kaféet från cirka
1931 och förmodligen fram till kriget. Då kom under en kort tid ett
kafé hos Hälls, som hade bageri.
Någon utifrån drev detta, men det
blev inte långlivat.
Östen Bokvist
Istället startade Östen och Estrid
Bokvist rörelse i nyperersahuset.
De gifte sig 1939 och Estrid hade
haft bageri i Piteå tillsammans med
sin syster Serafia och där också
Lars Holmströms mamma, Alida,
arbetade. Karin Lundmark (gift
med Erik Lindström) arbetade hos
Östen och Estrid liksom Elma
Åkerlund (gift med Folke Lundberg). Karin berättar att man hade
många militärer som kunder. Befälen fick använda rummet in mot
gården och slapp beblanda sig med
manskapet. Karin kommer ihåg att
officerarna hade en knapp i uniformen, som nötte på stolen. Östen var
mycket idrottsintresserad och omtalad är den skidtävling han anordnade från kaféet vintern 1941/42,
Under 1942 flyttade han verksamheten till Ölunds ( nu Rytting) vid

Föreningshuset och drev där samtidigt kafé/bageri, smedja och cykelverkstad. Därtill var han en mycket
driftig idrottsledare i sportklubben.

Familjen Widgren. August och
Tilda med barnen Ingvar f 1910
och Nancy f 1912. Senare föddes
Gunnar f 1920 och Louise f 1924
Widgrens
Det var mycket folk i byn under
kriget, bland annat sådana som
byggde flygfältet mot Unbyn. Det
troliga är att Gamla kaféet från
1942 åtminstone periodvis hyrdes
ut som bostad. Med säkerhet hyrde
i varje fall under de sista krigsåren
en fotbollsmålvakt ett rum där. Han

hette Arngrip och hade värvats från
Umeå och hade för övrigt sällskap
med en flicka från Engelmarks.1945 sålde August Widgren
sitt hemman i Brännlandet och flyttade med fru Tilda till nyperersahuset, som under en tid kom att kallas
Widgrens. August var en av tre bröder Fjellström, som hade bondgård
i Brännlandet. Hans gård stod
längst upp och finns inte kvar nu.
August dog i mitten av 50-talet medan Tilda bodde kvar och levde till
sommaren 1963. Under dessa sista
år disponerade hon enbart det högra
rummet, det som varit kafélokal
samt det som varit kundtoaletten.
Häll-Ivar
Under några år bodde Ivar och
Berta Nilsson i den övriga delen av
huset. Sedan stod det tomt från
1963 till 1965 då tre kvarvarande
syskon Pettersson flyttade in, Sven,
Hugo och Ellen. I samband med
detta inreddes övervåningen, där
Ellen kom att bo. Hon blev över 90
år gammal och dog 1997. Då köptes huset av familjen Zakrisson,
men de blev inte långvariga. De
efterträddes av familjen Anders
Eklund, som bor där nu.
Huset byggdes för 77 år sedan av
en Eklund och bebos nu av en
Eklund. Det är som om säcken knutits till.

Inlägg i energidebatten av
KG Nordström

Smått och Gott
Fiskare missnöjda
När man står vid färjstället på norra
och tittar uppefter älven, så är det
en grann syn. Det ser ut som en stor
sjö med de ståtliga Blyberget och
Bjässberget som tronar i bakgrunden. Som en insjö, men stillastående, beskrivs också älven ur fiskerisynpunkt. Det lönar sig inte att
lägga ut nät. De ser ut som en hässja vid upptagning och utbytet är
magert. Nedgången gäller i första
hand sik, men även fisk som harr,
gädda, abborre har försvunnit. Och
det, säger fiskrättshavarna, har med
vattenföringen att göra, älvsträckan
spolas inte längre ren av vår- och
fjällfloder. Och det beror på kraftverken.
Ett tusental fastighetsägare med
fiskerätt efter Lule älv och skärgård
kräver Vattenfall på många tiotals
miljoner i skadestånd för spolierat
fiske. Under hösten har Miljödomstolen besökt bland annat Avan för
att bilda sig en uppfattning om sakernas tillstånd. Målet sträcker sig
tillbaka från bygget av Laxede
kraftstation 1960. Det behöver
kanske inte sägas att parterna står
långt från varandra i skadeståndsfrågan.

Ordförande för Ishockeysektionen är Tommy Andersson, för basketen Bernt Anttila och för ridsporten Elisabet Sandin. Motionssektionen har nio ledamöter, men ännu
ingen utsedd ordförande. Sportklubben har 644 medlemmar, i
runda tal dubbelt så många som det
finns invånare i byn.
Vid årsmötet tilldelades Per-Erik
Rautio Jubileumspokalen för sitt
långsiktiga arbete inom basketen
och Ungdomspokalen delades mellan Jonna Boqvist och Oskar Kyräs.
Några ungdomar premierades för
att de hjälpt till med träning. Det
var Hanna Oja, Lina Heijmdahl,
Stina Andersson, Henny Hägglund,
Viktoria Wiklund, Jonna Boqvist,
Simon Eliasson, Svante Karlsson
och Jonathan Rautio.

Berguv Nord

När Kata Dahlström
kom till Avan
Kata Dahlström, känd i historien
som socialistagitator, var i början
av 20-talet i Luleå och skulle sedan
vidare till gruvarbetarna i Kiruna.
Elof Sandström från Bränslan och
Hildur Sundström från Hultet lyckades övertala henne att hålla föredrag i Avan. Byn var högerdominerad och något tillträde till Föreningshuset blev det inte. I stället
upplät K-A och Justina Nordström
salen i sitt hus. Det kom mycket
folk. Hela salen och farstun fylldes
av intresserade. Kata hade en lång
vargskinnspäls på sig. Efter mötet
vill hon träffa frun i huset och blev
då förevisad en skohöstol, som hon
blev mycket intresserad av. Genial
förvarningsplats för skohö och
strumpor och utmärkt ställe för katten att föda sina ungar i.

Projektet Berguv Nord startade
1983 i Norrbotten. Uppdraget var
att återställa uvstammen i det skick
den var på 1940-talet. Naturligtvis
var Avan inblandat. Inge Isaksson i
Heohålle var en av uppfödarna och
hos honom släpptes en uv fri för 20
år sedan, den 25 augusti 1987. Det
var den första av fem som släpptes
detta år.

Postnummerändring

Årsmöte
Vid Sportklubbens årsmöte i september blev det omval på nästan
alla poster. Kassören Leif Lindström avgick dock efter många år i
styrelsen. Esa Vourinen valdes till
ordförande, Tommy Andersson
vice ordförande, Marika Vesterberg
sekreterare och Jan-Erik Nordström
kassör. Övriga i huvudstyrelsen är
Mats Fabricius, Elisabet Sandin,
Joel Karlsson, Anna-Karin Sundkvist och Roger Andersson.

Under slutet av oktober kommer
landsbygdsutvecklare Jenny Björk
och postchefen i Luleå Anders Andersson att träffa företrädare för
Avan. De vill då diskutera ändring
av vårt postnummer från Boden till
Luleå. Kommunen kommer att finansiera detta med undantag av
eftersändningsavgiften, som hushållen själva får stå för. Förändringen kommer att ske i mars
2008 , men vi kommer redan i höst
att få veta vilket det nya postnumret
blir.

När hon kom till Kiruna skrädde
hon inte orden: ”Om ni inte slutar
supa, spela kort och uppföra er
ociviliserat kommer arbetsgivarna
aldrig att respektera er!”. Ord och
inga visor.
Kata Dahlström (1858—1923)
författarinna och agitator för
Socialdemokratiska partiet.
Hon gjorde också stora insatser
för folkbildning och nykterhet.
Kata kom under sina sista år att
tillhöra Kommunistpartiet.

Höslaget

Försäljare av fårskinn
Höräfsning

Konstutställning i det fria. Verk av
Britt-Louise Landfors.

Bagerska
Major Dunder

TITUS
När jag som liten valp kom till
Avan bestämde matte och husse att
jag inte skulle få sova i deras säng,
att jag inte skulle få vara i den vita
22.000-kronorssoffan och att jag
inte skulle utfordras med något
annat än hundmat. Det tog jag
snabbt ur dem. Jag vägrar äta om
inte maten är toppad med diverse
godbitar, soffan är min kungatron
och hela nätterna ligger jag som
det anstår en ”gårdis”, varmt och
skönt under sängtäcket.
Ibland bråkar matte och husse.
För att vara mer exakt så händer
det varje gång de handlat på IKEA
och skall montera. Då höjs tonläget väsentligt. Det slutar alltid på
samma vis. Jag skulle kunna uttrycka det så här: husse är inget
tekniskt geni. I nederlagets stund
kommer han då till mig och söker
tröst och sedan är det bra igen.
Tills nästa gång de åker till Haparanda för att handla. Då får jag
trösta igen.
Det finns värre saker än att tvista
om vad som är upp och ned på en
skåpdörr. Jag tänker då på alla krig
som pågår ute i världen. Det är
synd att de andra länderna inte antagit den svenska modellen, som
går ut på att så fort man kommer i
konflikt med någon så sjukskriver
man sig i stället för att starta krig.
Problemet är väl att Försäkringskassan inte finns i så särskilt
många länder. En enklare väg vore
att utropa 2000-talet till Hundens
Århundrade under devisen. ”En
hund åt varje människa”. Då skulle
det vara frid på jorden och ingen
skulle längre vara ensam och ledsen. Och om någon inte håller sig i
skinnet kan vi återföra dem till
ordningen med ett litet nafs i baken.
Titus

