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MARIA OMVALD SOM
ORDFÖRANDE
Vid Intresseföreningens årsmöte
omvaldes Maria Andreasson som
ordförande. Sven-Ove Engelmark
avgick och i hans ställe valdes Jan
Rytting in. I övrigt består styrelsen
som tidigare av AnneMarie Granbrant, Gunnar Nilsson, Jan-Erik
Norberg, Björn Sundström och JanErik Nordström. Mycket livaktiga
ersättare är Mats Isaksson och Leif
Sundström.

Sommarcafé
Det blir sommarcafé i Föreningshuset från Midsommar till Höslaget
efter samma recept som förra året.
Intresserade personer i byn delar på
uppgiften.
Det är nu 20 år sedan Föreningshuset rustades upp, vilket betyder
att en annan pinal måste repareras
eller bytas ut. Bland annat skall
ytter- och innerfarstu få en upplyftning.
BYAUTVECKLINGSGRUPPEN
Gruppen är sammansatt av personer
från olika föreningar i Avan. Lisbeth Lindström håller ihop en verksamhet som är minst sagt omfattande. Utöver Höslaget finns bland
annat ett samarbete med Unbyn,
där man förra året lyckades få till
stånd ett möte med de båda kommunalråden, Olle Lindström för
Boden och Karl Pedersen för Luleå.
Ett samarbete mellan byarna/
kommunerna i skol- och idrottsfrågor är av stort intresse.

Utgivare: Avans Intresseförening

PRO SÖDRA
Kjell Sundström från Stenudden
trodde att han hade skaffat sig en
skyddad position som valberedningens ordförande i PRO-Södra,
men se, han fick ändå vid årsmötet ta över ordförandeklubban efter Sune Bokvist, Lövnäset. Kjell
har varit med förr och kommer att
klara uppgiften bra. Med förr har
också Sune varit. Åtta år som ordförande i PRO, 32 år som ordförande i Sportklubbben och 18 år
som ordförande i Nederluleå
Sockens Trädgårdssällskap tyder
på en viss samarbetsförmåga.
PRO NORRA
Henasch Anderssons Ainas Inger
(Nilsson) valdes till ny ordförande
i PRO norr om Luleälven med
sina nära 900 medlemmar. Hon
avlöste Göran Ahlkvist som trappade ned efter 16 år. Göran är liksom Inger född i Avan, där han
finns under somrarna i stugan i
Bränslan.
PÄR FICK LIVSTID
Vid musikföreningen Buskpels
årsmöte i Föreningshuset omvaldes
inte bara Pär Stenelund som ordförande, han blev också utnämnd till
hedersmedlem på livstid. Sekreterare i föreningen är Ivar Johansson,
Piteå, kassör Johnny Eriksson,
Vistbäcken och ledamöter Henry
Willman från Avan och Magnus
Olofsson från Älvsbyn. Årsmöteskvällen avslutades med middag och
musik.

975 94
Ja, så är vi då lulebor rakt igenom.
Utom möjligen i brottning sedan
Ida-Therese Nerell från BK Snar i
Boden tagit ännu en internationell
titel, då hon i början av april blev
Europamästarinna igen. Men annars. En fyraårig ”kamp” har resulterat i att Kommunen och Posten
villfar vår önskan.
Vid ett möte i Föreningshuset den
26 februari informerade Anders
Andersson från Posten om vad som
gäller. Kommunen tar kostnaden
för eftersändning om någon använder det gamla postnumret och det
gäller ett år. Efter det begriper datamaskinen ingenting och breven
går till Kiruna, Postens detektivavdelning. Men på ett år skall man
väl ha hunnit ändra postadressen
till vänner, kravbrev oräknade. Paket hämtas på Preem i Mjölkudden,
eller efter begäran kommer de med
postbilen. Som nu.
Lantbrevbärning och stadsbrevbäring
En konsekvens av att vi fick ändrat
postnummer, är att även Norra
Sunderbyn skulle få det. För deras
del skulle detta innebära, att de inte
får lantbrevbäring utan stadsbrevbäring. Det betyder att de
måste hämta sina paket själva i
Gammelstad. Folket på Norra var
mäkta upprörda och Posten har
efter moget övervägande beslutat
att de skall få tillbaka sitt gamla
Boden-nummer. De sju hushållen i
Selet har däremot hakat på och är
med på vagnen.
……………………..
KASTBERG I SPF
P-O Kastberg, Nyperers har valts
som ordförande i Nederluleå SPFförening. Det vill säga Sveriges
Pensionärers Riksförbund till skillnad från SPRF, vilket skall uttydas
Sveriges Stadspensionärers Riksförbund.

Profilen
PENTTI
Avan är en stabil by med släkter
som funnits här i flera hundra år.
Men det är också viktigt att människor utifrån flyttar in i byn och
ger nya impulser. En sådan person är Pentti Makkonen, han har
gjort ett stort avtryck i Avan.
Pentti skickades som barn hit två
gånger på flykt undan kriget i
Finland och blev sedan kvar i
byn. Nu bor han och hustrun Siw
i en villa efter Färjställsvägen,
men det var till Ruben och Mia
Nilsson i Tälltjärn han en gång
kom.
Pentti är född långt in i Karlen, faktiskt på norra sidan om Ladoga.
Under hösten 1939 startade vinterkriget mor ryssarna och Penttis familj både hörde och såg kanonernas
muller och eldsken. Pappan försvann i kriget och den 28-åriga
mamman med sina tre barn beordrades att flytta längre in i Finland.
De hamnade efter en flytt under
svåra omständigheter i Jyväskylä
och mottogs ungefär som vi nu ser
på flyktingarna i Sverige: ”skall vi
försörja dem, skall de ta våra
jobb”?

Släkten i Karelen

Den bästa av mödrar
Till midsommaren 1941 bröt fortsättningskriget ut och 1942 kom en
order om att barn skulle flyttas till
Sverige. 7-årige Pentti och hans 5årige bror Leo stod så en dag på
Bodens station med en adresslapp i
ett snöre runt halsen. Ruben och
Mia hade skickat tonåriga Maj
(Lind) att hämta en flicka på 5-6 år.
Men precis som i filmen ”Den
bästa av mödrar” fanns det ingen
flicka kvar, så det fick bli en pojke,
eller snarare två.

Leo och Pentti i Tälltjärn
Dom var snälla
Pentti berättar att Ruben och Mia
var mycket snälla mot honom och
Leo. Men de var också mycket villiga att hjälpa till. Pentti hade till
exempel lärt sig mjölka, när han var
sex år. Ganska snart började de förstå och tala litet svenska och Pentti,
som hade åldern inne, fick börja
skolan. Men så 1944 kom order om
att de finska barnen skulle tillbaka
till sitt hemland. För Pentti blev det
en hård tid, han hade glömt nästan
all finska och fick det jobbigt på
alla vis i skolan.
Åter till Sverige
När sedan tyskarna i slutet av Fortsättningskriget skulle köras ut ur
Finland blev det åter en flyktingvåg
och Pentti ville tillbaka. Än en gång
kom han till Avan och Tälltjärn och
blev sedan kvar i Sverige för gott.
Han hjälpte till på gården och fortsatte skolan och när det blev dags
att välja yrke ville han gärna bli
stridspilot. Men Mia tycket att det .
fanns bättre sätt att dö på och så
blev det i stället murarutbildning i

Uddevalla, ett yrke som han överlevde.
Alltid en hjälpande hand
1962 gifte han sig med Siw, som
han träffade när han hade ett jobb i
Björkliden. De har nu två utflugna
barn. Folket i byn berättar att den
mycket trevlige och sympatiske
Pentti alltid ställt upp och hjälpt till
när det har behövts.
Svensk-finne-ryss
Det område som Pentti kommer
ifrån har haft olika överhuvuden.
Under lång tid var det svenskt.
Vid krigen 1721 och 1743 blev
hela Karelen ryskt. Fredsförhandlingarna 1809 efter svensk-ryska
kriget gav de hårdaste villkoren i
svensk historia. Hela Finland med
1 miljon människor hamnade under Ryssland. Tsar Alexander lät
1811 Karelen ingå i Storfurstendömet Finland. Vid landets frigörelse efter ryska revolutionen
1917 fick man behålla denna del.
Under andra världskriget återgick
området till Ryssland.
De tre krigen
Efter Vinterkriget 1939-40 fick
Finland avstå bland annat Karelen. I Fortsättningskriget 1941-44
tog Finland tillbaka området. Vid
freden hösten 1944 fick man åter
lämna från sig Karelen. I Lapplandskriget 1944-45 tog Finland
på sig att köra ut tyskarna ur norra
Finland. Tyskarna brände stora
delar av området. Det var under
den tiden som de finska kvinnorna
kom till Sverige med sina kor.

FISKAFÄNGET
Sportklubbens arrangemang
”Avahugget” gick av stapeln sista
lördagen i mars i ett väder som
kunde ha varit bättre, men som
ändå inte hindrade nära 100 personer att gå ur huse och vandra ned
på Markströmsviken. 51 vuxna lurade upp sammanlagt 92 fiskar och
38 ungdomar lyckades hiva upp 40.
Det gick ungefär som vanligt. Herman Sundqvist vann vuxenklassen
och sonen Frej ungdomsklassen.
Man kan inte hävda att det beror på
tur, alltför många fiskar fastnar hos
sundqvistarna. Det finns skicklighet
i botten oavsett den nu är förvärvad
eller sitter i generna.

FOTOPROJEKTET
En grupp personer inom Pitebygdens Forskarförening har startat ett
projekt där man siktar på att identifiera personer på porträttfoton tagna
mellan 1860-1930. Många av oss
har sådana i sina gömmer, men sällan står det angivet vilka porträtten
föreställer. Det var så självklart när
bilderna togs. Fotona är monterade
på tjockt papper och ofta står fotografens namn längst ned.
Databehandling
Genom ett dataprogram, där man
lagt in olika förutsättningar, ser man
vilka foton som föreställer samma
person. Det kan ge möjlighet att
identifiera dessa personer. Totalt har
den ideellt arbetande gruppen så här
långt behandlat 41.000 bilder på
62.000 personer. Man har nått en
uppklarningsgrad av nära 40 procent.
Ava-album
En av entusiasterna, Olov Skoglund,
har besökt ”Söndagsskolan” i Avan
och berättat om verksamheten. Efter
detta har han fått låna 1057 bilder
på 1700 personer från olika avabor

ACNE

Resultat
Vuxna
1 Herman Sundqvist
2 Bror Pounu
3 Anneli Sundström
4 Bengt Sundström

17 fiskar
13
12
12

Ungdomar
1 Frej Sundqvist
2 Hannes Bredberg
3 Julia Holmström
3 Cajsa Holmström
3 Henrik Pounu

10 fiskar
6
4
4
4

Vandringspriset
Det finns ett vandringspris som från
2002 löper i tio år. Den som har
flest inteckningar då erhåller priset
för gott. Efter sju år har RevryckarHerman fyra inteckningar och
Bengt Westerberg, Sven-Lennart
Lind och Frej Sundqvist var sin.
Rent teoretiskt kan någon av dessa
tre också nå upp till fyra inteckningar, men då krävs det tre raka
segrar de återstående åren. Konstigare saker än så har hänt i idrottens
värld, fast inte är det direkt vanligt.

Avans Country and Nothern Ensamble genomförde ännu en show
under Påsktid på Lillan. Det är nu
20 år sedan Bruno Öqvist, hans
lillebror Benty, Kjell-Peder Johansson och Harry Nyman lade
grunden till ACNE i Brunos ladugård i Avan.
Ensemblen river själv biljetter i
entrén. Det ger en intim stämning
och det känns som om de är bekanta med alla i publiken. På plats
i Lillan var också den allestädes
närvarande Rolf Nilsén från Norrbottens-Kuriren och det bollades
en del roliga repliker mellan honom och ensemblen.
Litet vemodigt
ACNE hade förvarnat om att detta
kunde vara gruppens sista framträdande, på grund av andra åtaganden och kanske börjar åldern ta ut
sin rätt. Den tre timmar långa föreställningen blev också litet av en
återblick genom åren. Man hade
valt att inte ha någon gästartist,

och fler kommer att lämna in sina
album eller lösa bilder. Efter några
veckor får du tillbaka fotona och en
lista på dessa med de identifikationer som kunnat göras. Allt är gratis.
Ta chansen
Lämna gärna in dina foton, alldeles
säkert kommer du att få fram en del
namn på gamla släktingar och om
du vet namnen på några i din samling hjälper du andra att få sina kort
identifierade. Siw och Janne Nordström 26 02 88 och Åke Fabricius
26 00 55 kan bistå vid inlämning.

Anonym dam

vilket gav större utrymme att dela
med sig av sina minnen med
ACNE.
”Jag har aldrig haft så roligt”
Bruno tog i några låtar för sig ordentligt och visade vilken duktig
musiker han är. Lillebror Benty,
som är en fena på olika gitarrartade instrument, har kuskat världen
runt med Europé. Han berättade att
han aldrig haft så roligt, som vid
spelningarna med avagruppen.
Kanske just det, att de verkar ha så
kul på scenen, gör att vi ändå inte
har sett dem för sista gången.

Nordströmmarna
Idag finns det bara en familj i
Avan med efternamnet Nordström, men det finns ganska
många ur släkten i byn med
andra efternamn. Fler än ett dussin av byns gårdar har haft ägare
med Nordström som efternamn.
Släkten kommer från Unbyn och
har funnits på gårdarna Lässjas och
Oljörs. De ligger på var sin sida
vägen efter 50-skylten och högersvängen in mot byns centrum. Jakob, som 1826 flyttade till Avan,
var dock född på ett soldattorp som
låg på dålig mark bakom Gymnastiken i Unbyn. Pappa soldaten hette
Måns Persson Kämpe.
Jakob gjorde 1797 en sväng till
Lule stad, där han år 1800 gifte sig
med Margareta Persdotter från
Ängesbyn. Två barn föddes i stan
och efter återflytt till Unbyn 1804
ytterligare tre. 1814 flyttar familjen
till Holsvattnet där de två yngsta
barnen slår upp sina ögon.
Avan 12
1826 flyttar familjen till Avan och
Avan 12, där nu Anders Carlqvist
och Lena Jansson bor. Redan efter
ett par år tar äldste sonen Johan
Magnus över gården. Han var född
1800 och gifte sig med en flicka
från Avan 1, Brita Maja Olsdotter.
Fem söner stannade kvar i byn: Johan Jakob 1831, Isak Olof 1832,
Carl Magnus 1839, Nils Anton
1841, Oskar 1844 och de gav upphov till olika släktled.

Lövnäset
Westerbergarna
Den äldsta sonen, Johan Jakob, bröt
tillsammans med sin hustru mark i
Alviksträsk, mitt emot ”klostret”.
Sonen Nils Johan tog sedan över
hemmanet. Han gifte sig med Ida
från Altervattnet, kallad Träsk-Ida.
Barnbarnet Harriet blev kvar på gården och gifte sig med Alvar Westerberg, Två av deras barn bor i Avan,
Bengt i Vestibyn och Lars-Erik i
Bränslan.
Isakssons och Ekströms
”Ollfärn”, Isak Olof, bodde mitt
emot Inre-Markströms ödegård, nu
ett välhållet sommarställe. Äldste
sonen tog sig efternamnet Isaksson
och hans dotter Elise bodde länge
på gården med sin man ”Oll-Oskar”
från Sandnäset. Den yngre sonen,
Isak-Olof, var i två omgångar i
Amerika. Han bytte namn till Ekström och två av hans barnbarn,
Ann-Mari och Bernt har hemgården, vackert belägen nere vid älven,
som fritidsbostad.

Nordströms
Carl Magnus Nordström byggde
och bröt mark i Lövnäset
(gammelbokvists). Hans son KarlAxel byggde ”Gustavs” vid Dalbranten, där nu Ellen Fabricius har
sommarställe. Karl-Axel sålde
1910 till en släkting, Gustav Sundström, och köpte det ställe längst
ned på Flodströmsvägen, där hans
sonson Jan-Erik med hustru Siw nu
bor. Från den grenen kommer
också Bibbi Sundström i Stenudden
och Leif Sundström, Lars Jakups.
Nordlander och Pettersson
Nils Anton Nordström hade tre söner, Albert och Helmer Nordström
samt Johan Axel Almqvist. Den
senare linjen är borta, men de
bodde där nu Wonkovaara bor, mitt
emot det som tidigare var Alex Anderssons affär. Alberts sondotter
Astrid bodde kvar i hemgården intill skolan till inte för så länge sedan. Där bor nu familjen Andreasson. Isi ”Helmers” på andra sidan
skolan, bor Helmers dotterson
Lennart Pettersson med hustru Elsa.
Carlqvist
Yngste sonen Oskar blev den som
bodde kvar på hemgården, 12:an.
Dottern Gertrud gifte sig med ”Stor
-Oskar” från Heden. Sonen Brore
tog så småningom över och nu bor
hans systerson Anders Carlqvist på
gården tillsammans med Lena Jansson från Stenudden, Lassläkten.

Avan 12

Träsk - Ida
En mycket färgstark och duktig
kvinna, som gifte in sig i nordströmssläkten var Ida Sandström
från Altervattnet, Träsk-Ida kallad. Hon gifte sig 1896 med Nils
Johan Nordström på torpet Avan
12:10 i Alviksträsk, där de drev
ett småbruk med 4 kor. Gården
räckte inte till som försörjning,
vilket gjorde att Nils Johan tvingades arbeta utanför hemmet
också. De fick åtta barn, varav
sex flickor.
Nils Johans föräldrar, Johan Jakob
och Anna-Lisa hade 1865 flyttat till
bortre änden, sydvästra delen, av
Nordströms skogsskifte. Där fick
de bruka ett område som sträckte
sig från bäcken, som går mellan
Bälingsträsket och Nottjärn och
upp mot berget. I gengäld skulle de
göra vissa dagsverken åt föräldrarna samt vårda hemmanets skog. De
bodde i en fäbodstuga medan de
timrade upp ladugård och hus. Nils
Johan föddes 1867 och han var bara
13 år när pappan dog och han fick
då tillsammans med mamman sköta
gården. Vid 28 års ålder gifte sig
Nils Johan med Ida och övertog
torpet. En sjuklig mamma AnnaLisa bodde kvar hemma på gården.
Ensamt ansvar i 30 år
Ida levde till 1951, vilket bland
annat innebär att hon aldrig fick
uppleva elektriskt ljus i sitt hus, det
kom till Alviksträsk först 1953.

Träsk-Ida med sitt yngsta barn Bertil 1913
Men värre var att Nils Johan dog i
en arbetsolycka, ett vägbygge,
1922, så hon blev ensam med ansvar för skötsel av gården och barnen därefter. Fyra av barnen var
utflugna när Nils Johan omkom,
medan de övriga var i skolbarnsåldrar. Men Ida var mycket verksam
och klarade ensam av det mesta.
Hon sjöng mycket och hade ett ordspråk redo för varje situation. Barnen upplevde att hon gav dem ett
bra liv.
Ur Norrbottens Kuriren
” Vid Norrlands statsarbeten i
Gäddvik inträffade i går en olycka,
som kostade ett människoliv. Under
arbete i ett jordschakt råkade arbetaren Nils Johan Nordström från
Avan komma emellan en tippvagn
och schakten, varvid bröstkorgens

Silverbröllop 1921, med familjen till höger i bild

högra del krossades och lungan
skadades. Nordström fördes omedelbart till lasarettet i Luleå, där
han emellertid efter några timmar
avled till följd av de erhållna skadorna. Nordström var då 55 år gammal.”
Nils Johan var en idog och tystlåten man. (I hus med pratsamma
kvinnor brukar det ju som bekant
finnas tystlåtna män). I ett strävsamt, men samtidigt lyckligt äktenskap kunde de allt eftersom bryta
ny mark på gården och ge barnen
en fin uppväxt.
Hästen Oda
Ida, som var en sällskaplig människa, åkte gärna på besök till bekanta. Hon hade en kronhäst som
hette Oda och denna spände hon för
mjölksläden på vintern och lastvagnet på sommaren vid sina utflykter.
Oda stod under dessa visiter alltid
tålmodigt väntande på Ida.
En fantastisk mormor
Harriet Westerberg berättar, att när
hon var sju år, så dog hennes
mamma Berta. Mormor Ida tvekade
inte en sekund, utan tog Harriet
som fosterbarn. Dessa två, den
unga och den gamla, kamperade
sedan ihop. Harriet säger att det
fanns egentligen inte någonting
som inte Ida klarade av och hon såg
också till att lära Harriet det mesta
man har nytta av i livet.

Smått och Gott
Varg i Avan
I vinter har varg synts i avatrakterna vid minst två tillfällen. Dels vid
färjstället på Norra där en bilist såg
en varg och dels efter Betvägen där
en ryttare gjorde det. Båda är säkra
på sin sak, besiktning och uppmätning av spåren i efterhand motsäger
inte saken. Tidigare under året blev
en man nedåt landet anfallen av en
varg, vilket betraktades som en sensation, det hade inte hänt på 100 år.
Så småningom insåg man att det
inte var en varg, utan en hund. Det
känns väl lugnande. Eller?

Gårdsbutik och Bageri
Sofia Ramberg har på sin gård i
Stenudden startat en gårdsbutik
med café. Där finns möjlighet att ta
sig en fika och att köpa med sig
bröd och konditorivaror. I butiken
finns också presentartiklar och antika föremål till salu. En stor skylt
vid vägen visar var man skall
svänga in. Normalt är butiken öppen alla dagar i veckan kl. 12.0020.00.
P.S. Det finns nu också möjlighet
till köp av pizza under veckosluten.
Ring och beställ, 650 34.

Julgröt
Söndag den 16 december arrangerade Sportklubben, Intresseföreningen och Byautvecklingen Julgröt i Föreningshuset mellan kl.
13.00 och 16.00. ”Halva byn” var
där och som mest var det 100 personer samtidigt i lokalen, tomten
oräknad.

Multiarenan i Boden
Magnus Olofsson från Fabriciusvägen i Avan är platschef för det stora
bygget av multiarenan i Boden. Till
en kostnad av 124 miljoner byggs
Flickor 96 -98
nära travbanan en sporthall på
40x40 m och en läktare som rymsäsongen som helhet.
mer 1300 åskådare. Utomhusdelen
är en uppvärmd fotbollsplan med
Joel i Norrlands-laget
konstgräs, som är godkänt för allJoel Sundqvist, Fällan är uttagen
svenskt spel. Läktare på långtill en cup för 15-åringar i Jönkösidorna rymmer 5000 åskådare.
ping. Man har tagit ut lag från fyra
Därtill kommer en huvudbyggnad
landsdelar och Joel representerar
med omklädningsrum, kafeteria
förstås Norrland.
och restaurang. Förutom att Magnus har ansvar för detta bygge håller han i tömmarna för ASK:s mot- Jesper bäst i Sverige!
Avans ishockeymålvakt i U15,
ionssektion.
Jesper Sannerborg, vann tekniktävlingen Skills Challenge Riksfinal i
Fåglarna tvekar
mitten på februari. Man tävlade i
Förra våren hade ett halvdussin
tre moment och Jesper fick ihop 24
olika flyttfågelarter kommit till
Avan redan i mars, men i år har det poäng av 30 möjliga. Det är nu
klart att han går in bland de 20
varit tunnare. De verkar ha sänt ut
bästa målvakterna världen i sin ålspanare, som rapporterat om snö
och kyla. I februari kom i varje fall dersklass och det betyder att han i
grönfinkarna och i mars gulsparven, men det dröjde ända till 1 april
innan den första flocken snösparvar
siktades. Ett 30-tal av de vackra
fåglarna sågs då på Änget. Dagen
efter kom bofinken och en modig
Tofsvipa sågs längst bort i Mårsbäcken. Kanske det var den som
några dagar senare låg ihjälkörd på
vägen i Unbyn. En bit in i april saknades fortfarande till exempel
sångsvan, sånglärka, stare och duvor.

Annandagspromenad
Under Annandag jul arrangerade
Sportklubbens motionssektion en
promenad från ishockeybanan till
trevägskorsningen i Beten. Leif
Sundström och Ingvar Stenelund
försåg oss vid starten med tipslappar för en liten frågesport efter
vägen och väl framme i Beten bjöd
Anne Pekkari och Linnéa Vikberg
på fika. Ja, sedan var det ju bara att
ta sig hem igen. Det var ganska
stort deltagande trots förrädisk
halka och tre priser lottades ut. De
gick till Elsa Pettersson från Helmers, Lena Jansson från Nordströms och Hilda Englund från Anton Sundströms. Grattis!

Avan Basket
För första gången har Avans SK tre
basketlag, som är kvalificerade för
DM. Det är Flickor -91, Pojkar -93
och Pojkar -95. I nästa nummer av
AV och AN skall vi berätta hur det
gick i de matcherna och om basket-

AVAN HOCKEY
En lördag en bit in på det nya året
var det plötsligt mängder med bilar
parkerade på vägarna runt ishockeybanan och stora skaror av föräldrar hängde runt planket. Det var
nämligen sammandragning i Kommunserien för 96:orna. Deltagande
lag var från Rosvik, Bergnäset,
Björksgatan, Sunderbyn och Avan.
Med ungdomar från grannbyarna
har Avan bildat lag tillsammans
med Notviken.
99:or och 93:or
Avan har ytterligare två låg på
skridskor, ett nytt lag med pojkar
födda 1999 och ett lag med pojkar
födda 1993/94. Detta lag för 15åringar har hunnit långt på vägen
som ishockeyspelare och de har
haft fina framgångar under vintern.
Säsongen avslutades med en resa
till Nyköping och deltagande i
PEAB-cupen. De är således inte
bara duktiga ishockeyspelare, de är
också fenor på att jobba ihop
pengar.
Avan uppmärksammat
Både NSD och NorrbottensKuriren har haft stora artiklar om
Avans SK. Ishockeyn börjar bli en
inomhussport, växthuseffekten har
klart förminskat säsongernas längd
och utomhusrinkarna blir allt färre.
Avan håller dock fanan högt med
den egna banan och inte minst får
alla skolbarn lära sig åka skridskor,
något som ger underlag för rekrytering till sporten.

BÄLINGESTAFETTEN
Så började det
I mitten på 40-talet började bandyspelarna ledsna på att skotta upp
bandyplanen för träning och matcher. Man sneglade på ishockeyns
klart mindre yta. Så byggdes en
bana vid färjstället. Från början
spelade man i brist på hockeyklubbor helt enkelt bandy. En dag berättade ledaren Östen Bokvist att
han gått domarkurs i ishockey.
Bandygrabbarna skrattade i smyg,
denne 130 kg tunge man kunde ju
inte ens åka skridskor! Men kursen
hade bara varit teoretisk och vid
matchdags kom Östen ned med
sparkstöttingen och så sparkade
han efter ena sargen och dömde
matchen! Om spelet kom honom
allt för nära, lyfte han upp sparken
över sargen, som bara var två plankor hög.
Lämpligt strömavbrott
På 50-talet hade Avan ett mycket
bra lag. Vid ett tillfälle spelade
man en final mot Hornskroken,
men låg i sista perioden under med
1-2. Det verkade omöjligt att slå
hål på motståndet. Plötsligt slogs
strömmen ut, hela byn mörklades.
Bodenlaget väntade, men gav till
slut upp och åkte hem. DÅ, när de
åkte genom byn, kom strömmen
tillbaka. En ung man erkände senare att han inte såg någon annan
utväg än att kortsluta transformatorstationen, som låg intill hockeyrinken.

Vid Sportklubbens bildande för 80
år sedan var Bälingestafetten vinterns stora händelse. Den gick
Bergnäset-Avan-Bergnäset efter
landsvägen med litet olika sträcklängder. I ASK:s kansli står ett
mycket pampigt vandringspris som
hade hemförts till byn efter segrar
1928-1930. 1928 bestod laget av
Bernhard Ekström, Alex Nordström, Evert Nordström och Hjalmar Ström. Någon gravyr för nästkommande år finns ej, men 1930
åkte i laget Bernhard Ekström,
Evert Nordström, Alex Lundberg
och Alex Nordström. En mycket
duktig ledare var Emil Johansson,
han som sedan var delägare i
snickerifabriken i Storsvedjan.
He gick se ljett
Avan ställde upp med flera lag och
ett år berättade caféägaren, smeden
och idrottsledaren, den 130 kg
tunge Östen Bokvist, som märkligt
nog talade bruksmål, om sin insats.
”He gick så ljett å ner vi kom till
Strömsbacken åkt ja förbi hans
Axel Nordströms Hjalmar å då
staka ja bara ve e arm”.

Tola-Oskar
På vandringspriset finns också inteckningen för 1927. Det var Bälinge som vann med laget Oskar
Johansson, Edvard Jansson, Hjalmar Lodström och John Nordström. Tola-Oskar eller PerorsaOskar efter gårdsnamnet, som åkte
första sträckan, var den som hade
startat Bälingestafetten.

Vi spelar revy
Av K-G Nordström
När vi 1942 gjorde en omstart med
Avans Sportklubb tog vi upp en
tradition i byn från 1920-talet: Att
spela teater. I början använde vi oss
av häften med texter, som vi skickade efter från Lindarnas förlag,
men snart började vi skriva egna
sketcher, som handlade om händelser i byn Avan. Laxfisket var ett
återkommande ämne. Det hade varit ett antal fiskeår, som gladde delägarna i laxfisket, men som retade
andra som inte fick vara med. Vi
uppträdde med sång, musik och
spel. Det första året fick vi inte
spela vår revy i Föreningshuset i
Avan, styrelsen vägrade oss att använda lokalen. Då for vi till andra
byar: Unbyn, Ale, Långnäs med
flera och möttes överallt av stor och
entusiastisk publik i fullsatta lokaler, de som inte fick plats stod i
farstun och såg revyn.
När vi kom till Ale en söndagseftermiddag blev vi hänvisade till
gamla skolan, men där fanns ingen
scen. Östen Bokvist var med i revygruppen, han gick in till gårdar i
Ale och tiggde gamla bräder. Sen
byggde han en provisorisk scen och
när han slog i sista spiken i scen-

golvet hade publiken redan börjat ta
plats i lokalen.
Att det kom så mycket folk till våra
föreställningar, tror jag berodde på
att folk i byarna kände igen sig i
våra vistexter, sketcher och monologer. Utan att vi tänkte så, men
innehållet låg nära folket i Nederluleå. Där fanns de högfärdiga, dryga
–ibland lite korkade bönderna, men
framför allt mycket glädje och samhörighet. ”Lite grann från Ovan”
kallade vi en revy. (Avan heter
”Å´van på dialekten i Nederluleå).
Vi var nervösa i början, men publikens gensvar stärkte oss och vår
självkänsla växte. Även om vi bara
tog 2 kronor i inträde blev det
mycket pengar och vi kunde köpa
tävlingsdräkter till våra lag i fotboll, bandy och fri idrott.
Olav Nordström stod för musiken. Han hade ett litet pianodragspel. Vid ett tillfälle, minuterna före
vår föreställning skulle börja hände
det som inte fick hända. En tangent
i Olavs dragspel lossnade och föll
till golvet. Men en av flickorna i
teatergruppen hade en rulle sytråd i
sin handväska och med björntråd
band hon fast tangenten –och Olav
spelade upp till vår entré.

Övre raden: Östen Boqvist, Olav Nordström, Greta Sundström (Lundberg), Gunvor Nordström (Sundkvist) Nils Boqvist, Sven-Erik Sundström (inspicient).
Nedre raden: Brage Sundqvist, Per-Olov Lundberg, K-G Nordström, Allan Fjällström, Aumar Markström.

TITUS
Nu skall ni få höra vad Elliot har
ställt till med! Han har ätit upp ett
par tusenkronorsskor för husses
syster. För husse var det bara att
välja, köpa nya skor eller lägga in
ny sockel i hallen. Så där låg han
på golvet och stånkade ett par dagar. Fast vad Elliot inte vet är att
husse tvingades lägga in ett nytt
golv på samma ställe när jag var
valp. Systern skulle vara hundvakt
och skötte det inte bättre än att jag
satte i mig en hel tub Idominsalva.
Sedan spydde jag sex gånger på
heltäckningsmattan. Av detta kan
man lära att man inte skall bjuda
hem en vovve utan att ha laddat
med en rejäl matskål.
Husse går två dagar i veckan på
Folkhögskolan i Sunderbyn.
”Äntligen skall jag skaffa mig litet
bildning”, säger han. Det är så
dags. Han kunde väl ha varit litet
mer intresserad i Folkskolan så
kanske det hade blivit något av
honom, tycker Elliot och jag. Det
är historia och litteratur och Bibeln
som han kör ned näsan i titt som
tätt. Mycket intressant verkar kursen i konsthistoria vara och nu har
dom börjat måla tavlor! Fast där
finns det en poäng. Han är nämligen färgblind. Vem vet, han
kanske skapar en ny stil och gör
sig odödlig. Så länge man lever är
man ju dödlig, men sedan kan man
bli odödlig. Hoppas han målar av
mig och Elliot, då blir vi också
odödliga och får hänga på Moderna Museet representerade en
konststil som ingen kunnat
förklara.
Titus

