AV och AN
Nr 12 December 2008 Utgivare: Avans Intresseförening
SÅ BÖRJADE DET
Av K-G Nordström
Det var julhelg 1942. Jag var hos
Sundkvists, hos Gunvor, som
skulle börja sin sista termin på seminariet i Luleå. Vi satt i finrummet och skrev vår första tidning,
som skulle heta Av och An, som i
byns namn, Avan. Jag skrev manuskriptet med bläck och stålpenna
och råkade spilla ut bläckhornet på
den fina, vita duken. Jag var förtvivlad över min klumpighet, men
efteråt köpte jag en ny duk. Jag
arbetade som kontorist i Boden, så
jag hade råd, men förargligt var
det.

De två första numren lät vi trycka i
Boden, på Beckmans tryckeri. Östen Bokvist hade kafé i Avan och
han tog på sig att sälja tidningen.
2 kronor tog vi för varje exemplar
och vi fick sälja hela upplagan. Innehållet i Av och An handlade ju
om livet i byn, så många ville köpa
den. Många avbor var nöjda med
tidningen, men Gunvors mamma,
Edla Sundkvist, fick höra många
beska kommentarer, när hon var på
kvinnornas symöten. Man tyckte
att vi inte borde ha skrivit något
kritiskt om byn och byalivet.
När vi gett ut nummer 2 av tidningen förlovade vi oss, Gunvor
och jag, och året efteråt gifte vi oss.
Då var det 1945 och äntligen fred
efter flera års krig. Världen öppnades, livet började på nytt. Jag hade
varit inkallad i militärtjänst i 18
månader.

FARTHINDREN
Först som sist skall sägas att många
håller 30-gränsen genom byn eller
kör åtminstone i en vettig fart. Men
så har vi ju blådårarna. De är desamma som före införandet av hastighetsbegränsningen, men märktes
som mest medan farthindren fanns.
Dessa karlkarlar lade sig på sirenen, när de passerade varje farthinder och gasade upp i höga hastigheter mellan dem. Vid farthindret
på Kläppen hände det att bilar som
kom från bodenhållet körde ut på
vänster sida utanför körbanan,
snuddande nära staketet på farbriciusgården och in på vägen igen, i
hög fart och skymd kurva. I slutet
av september bröt någon, eller
några, upp farthindren i skydd av
nattens mörker. I mitten av oktober
togs hindren bort, då det blev
mycket besvärande för dem som
bodde intill.
Sekundjakt
Det kan ju inte vara så att dessa
personer varje dag, år efter år, är så
sent ute att de måste köra som galningar för att tjäna ungefär en minut genom byn. Både till och från
jobbet. Snarare kan det i många fall
vara en önskan om makt som de
inte kan nå på annat sätt, en önskan

om att kontrollera (skrämma) sina
medmänniskor. Men de flesta kör
nog för fort av ren obetänksamhet.
Men det gör ju inte det hela mindre
farligt på vår trånga väg med de
många utfarterna.
Och när vi nu är igång gnäller,
vad skall man göra åt trafiken till
färjan. Många tycks alltid komma
iväg en minut för sent hemifrån och
trots verkliga trafikhinder från Föreningshuset till färjstället (den dåliga vägen) är det ändå Avans svar
på stockholmarnas ”100 knutars
backe” vid Fridhemsplan.
Helig ko
Man kan inte passera ett samhälle
utan att se skyltar som vädjar om
sänkt fart och flera gånger i veckan
finns artiklar i dagstidningarna om
hur fortkörning upplevs som ren
terror. Alla talar om trafiken, men
ingen gör någonting åt den. Nej,
bilismen är en helig ko. Om bilisterna följde trafikreglerna skulle
inte så många människor bli ihjälkörda eller skadade för livet. Nu är
inte enbart de höga hastigheterna
problemet inom trafiken, men för
oss i Avan är de ett gissel. Tänk om
man tog av de värsta fartdårarna
deras körkort, vilken vinst det
skulle bli för samhället.

Inte över 30 km/tim…… Mercedes Benz från 50-talet som for genom
Avan sommaren 2008

Profilen
Sune, ordföranden
Sune Bokvist från Lövnäset har
fyllt 80 år i år, precis som Avans
Sportklubb. Det passar bra, för
Sune är i mycket en symbol för
sportklubben. De är inte bara
jämgamla utan Sune har också
varit dess ordförande i 32 år. Och
liksom Sportklubben har haft
sina olika skeden har också Sunes
liv haft skiftande innehåll.
Han är född avabo och bor nu sedan 1959 på det ställe där han föddes, men har under ett par perioder
provat på andra bostadsorter. Släkten kommer från Närke och Sunes
föräldrar, Hjalmar och Hildur, tog
över gården efter Sunes farfar. Gården är den första på höger hand i
Lövnäset, den första efter InreMarkströms ödegård på vägen mot
Boden. Den ligger på behörigt avstånd från landsvägen, men nära
älven.
Elva personer på 38 kvadrat
När Sune växte upp fanns bara en
bagarstuga som bostad. Den var 48
kvm och härbärgerade familjen
med föräldrar och sju söner samt
farfar och farbror Sven från Västmark. Inte undra att Sune är specialist på samarbete! Stugan flyttades
en bit till nuvarande plats och har
byggts ut efter hand, tråkigt nog
också på höjden. Ett sak som man
inte tänker så mycket på innan det
börjar bli tungt att gå i trappor. I
byn har familjen Bokvist alltid setts
med respekt, arbetsamma och skötsamma. Och trivsamma måste man
tillägga.
De första stegen ut i världen
Sune tror att han tillhörde den
första årsklassen som fick gå sjuårig folkskola. Efter skolan blev han
springschas i Boden och i krigsslutet tog han som 17-åring värvning
vid F2 i Hägernäs strax utanför
Stockholm. Det var ganska modigt
gjort, han hade tidigare inte varit
längre bort från Avan än till Boden.

TBC-smittad mjölk
Utflykten blev dock av sorglig karaktär. Flottiljen köpte från en närbelägen bondgård mjölk, som visade sig vara tuberkulosstungen.
Sune var en av dem som insjuknade, men ingen visste vad det var
för sjukdom och man började se på
honom som simulant. I Boden uppdagades dock att han hade TBC i
magen, som nu hade gått upp i
lungspetsarna. Det blev 16 månader
i Sandträsks sanatorium med kvävbehandling. Problemen var dock
inte slut med detta. Som
”lungsotare” hade han svårt att få
arbete.
Lagerbokhållare
Sune gick på Fokhögskolan i Burträsk, men efter ett år kallades han
hem då pappa blev sjuk. Så småningom fick han arbete som lagerbokhållare i Boden, på Tygstation
med vapen motorer och liknande.
Där började en yrkesbana som höll
i sig till pensioneringen. Under åren
1953-1959 hade han liknande uppgift på Hellmans Rör i Kiruna och
han värvades sedan till olika företag i Boden, Luleå och i Gammelstad där han såg till att det var ordning på torpet.
53 år som ordförande
I sitt föreningsarbete har Sune aldrig innehaft någon annan post än
ordförandens. Sammanlagt 53 år
och då tidvis i mer än en förening

samtidigt. På 60-talet tog han i
sportklubben över efter Per Sundström och blev kvar i 32 år. Nederluleå Södra Trädgårdssällskap fick
13 år av hans tid och PRO Nederluleå Södra åtta år. Han var också
med och startade Avans Intresseförening, vilket ledde till att Föreningshuset rustades upp. Hustru
Elsa har troget stöttat honom, även
om hon ibland varit orolig för att
han tagit på sig för mycket.
Samarbete
Engagemang är A och O anser han.
I PRO gällde det att hålla ihop folk
från 14 byar och i ASK satsade han
på samarbete med andra byar. Han
påverkade äldsta brodern Thure, att
ställa upp för ordförandeposten i
Unbyn och då var vägen jämnad.
De började med att bjuda in till gemensam fest på Gästgivargården i
Gammelstad. Massor av folk kom
och med det följde samarbete, något som längre tillbaka i tiden inte
var tänkbart. Fotboll, bandy, skidor,
ishockey… I dag är också Bälinge,
Alviksträsk och seletbyarna involverade i samarbetet. Avan driver
basket och ishockey, Unbyn fotbollen. ASK har nu i en by med 400
invånare över 600 medlemmar.
Sune gläds säkert över detta och
myser nog vid tanken att man inte
behöver kriga sig till segrar, då är
det bättre att placera brorsan på
grannbyns tron.

Klassresan till Åland
Av: Malin Pounu klass 6 Avanskolan
På måndagen i skolan så var alla
jättespända. Alla längtade tills
skolan var slut och att komma i
väg. När skolan äntligen var slut
och vi kom hem så packade vi i
alla grejer som vi skulle ha med.
När vi kom till tågstationen så var
alla jättenervösa och glada. Vid
klockan 16.30 var alla ombord på
tåget och väntade spänt på att det
skulle börja röra på sig. När tåget
började åka så vinkade vi till föräldrarna och så var vi äntligen på
väg. Vi satt i tåget och spelade spel,
åt godis och chips, gick runt och
kollade i tåget och bäddade sängarna. Vi gick och la oss vid 22 tiden
men det var svårt att kunna somna
för vi hade öppet fönstret så det lät
jättemycket. Vi sov bara 3 timmar
den natten. På tisdagsmorgonen
kom vi fram till Uppsala. Vi packade ihop alla grejer och sen klev vi
av. Vi skulle gå till busstationen.
Det var långt att gå dit. Med bussen
skulle vi åka till Grisslehamn. Bussen tog två timmar så man hann
sova en stund. Innan vi var framme
så slog busschauffören på musik så
att alla skulle vakna. Vi fick också
instruktioner om båten genom bussens högtalare.
Båtresan
Det var äntligen dags att kliva på
den stora båten. Båten hade jätte
god mat. Vi åt något som kallades
brunch. Så vi fick ju både mat och
efterrätt. Det fanns kycklingklubbor, plättar, kött, potatis, ris och en
massa andra saker och till efterrätt
så fanns det glass, kakor och fruktsallader. När vi kom fram till
Åland hyrde vi cyklar. Cyklarna
var svarta damcyklar. Vi fick också
alla varsin gul hjälm. Med cyklarna
cyklade vi till Campingstugorna.
Där bäddade vi våra sängar och la
in väskorna in i stugan. Sen cyklade
vi till ett jakt- och fiskemuseum.
Där såg vi olika djur. Bredvid mu-

seet fanns det en viltsafari. Dit gick
vi efter vi hade varit i museet. Där
fanns det strutsar, kronhjortar och
viltsvin. Där fanns det en hjort som
var större än alla andra. Han hette
Lindeman. Man fick inte vara nära
honom. Han kunde lätt bli arg och
då stångades han. Sen åkte vi till
stugorna igen och sov.
Kajakpaddling
På onsdag så cyklade vi till stranden och hyrde kajaker. Vi paddlade
till bland annat Saltkråkans ”döda
vik”. Vi hade en instruktör som
visade hur vi skulle göra. Efter att
vi hade paddlat så cyklade vi till en
högrepsbana. När vi kom fram väntade vi på att instruktörerna skulle
komma. Men dom dök aldrig upp
för det hade blivit nåt problem. Då
hade vi cyklat långt alldeles i onödan. Då blev alla sura på dom.Vi
fick i alla fall tillbaka våra pengar,
så att vi kunde göra någonting annat. Då cyklade vi hem till stugorna
och badade i en pool som fanns vid
stugorna. Det var skoj.
Besök i Mariehamn
På torsdagen så skulle vi på en
rundtur med buss till bland annat
Mariehamn. Det var en tant som
berättade om allt som vi åkte förbi.
Vi steg av i Mariehamn och for och
badade i ett badhus. Där knuffade
vi i vår lärare i vattnet med kläderna på. Sen när vi hade badat så gick
en del på stan och dom andra åkte

tillbaka till stugorna och spelade
minigolf.
Stockholm och Gröna Lund
På fredagen så gick vi till båten
jättetidigt på morgonen och åkte
över till Sverige. När vi kom fram
till Grisslehamn så åkte vi först
buss till Stockholm. Vi gick från
stationen genom Gamla stan och
tog sedan en liten båt över till
Gröna lund. På Gröna lund så fick
vi åkband innan vi gick in. Vi fick
inte börja åka förrän klockan var
15.00, för att personalen skulle göra
klart allting. Sen när startskottet
gick så sprang alla iväg och åkte.
Vi åkte bland annat extreme, radiobilarna, slänggungorna, lilla frittfall, lustiga huset, kvasten och flera
andra. Vi var också och tävlade. Då
vann vi olika mjukisdjur. Vi åt
hamburgare där. Efter att vi hade
varit där så gick vi till busstationen,
hoppade på en buss och åkte till
tågstationen.
Tåget hem
Sen åkte vi med tåget till Luleå.
Den natten sov man bättre än natten
till Uppsala. Det kändes jättekul att
få åka till Åland. Det var tråkigt att
lämna Åland för vi har haft jättekul. Vi lärde känna varandra bättre.
Det jag bäst kommer att komma
ihåg från vår skolresa är Gröna
Lund och äventyrsbadet när vi
knuffade i vår lärare Johan i vattnet. Det var kul.

Brännlandet
I Brännlandet fanns viss slåttermark redan i början av 1800talet, till exempel Kalldjölan och
Zakrimyran. Förmodligen dröjde
det till efter Laga skiftet på 1850
och -60-talet innan området befolkades. Familjen Vikström flyttades ut från 12:an i kanten av
Kläppen till det som sedan blev
Fjellströmsmark. Lundmarks
och Oll hade var sin del av 11:an.
På nedersidan av landsvägen
kom Inremarkströms på gårdsnummer fyra. De flesta i Brännlandet kom från Piteå landsförsamling.
Gustav Vikström med sönerna Johan Erik, August och Karl-Olov
flyttades ut på 70-talet och de
byggde en gård 100 meter ovanför
nuvarande Ove Fjellström. Ägorna
delades upp i tre delar på de tre sönerna och 1887 köpte Anton Fjellström från Trundön/Långviken den
tredjedel, som kom att bli August
Vidgrens. Sönerna August (som tog
sig namnet Vidgren), Nils och Linus bodde sedan på var sin tredjedel av det ursprungliga vikströmshemmanet.
Fjellströmmarna
De tre bröderna verkade in på mitten av förra seklet med bondgård,
skogsbruk, extrajobb på Björns tegelbruk, som många andra i byn.
August var dessutom stenhuggare
och byns mycket kunnige
”kodoktor”. Hans hus finns inte
längre kvar, Linus fastighet har gått
ur släkten och bostadshuset är utbytt, men Nils fick efterföljare på
sin gård genom sonen Ejnar och
sonsonen Ove.
Lundmarks
När Anders Lundmark 1878 kom
från Kopparnäs till Brännlandet
fanns inget odlat på hans ägor frånsett ”Gubbstycket”, där de satte
potatis. Första årets skörd blev en
fjärding (cirka 30 liter). Med sig till

Avan hade Anders hustru och ett
barn. De köpte den övre av de nuvarande lundmarksgårdarna, men
den var då inte färdigbyggd, så
första tiden hyrde familjen in sig isi
Jani-Hansch. Sönerna Algot och
Johan tog så småningom över hemmanet tillsammans i ett tiotal år. I
slutet av 20-talet blev det en uppdelning. Algot behöll stora huset
medan bagarstuga och ladugård föll
på Johans lott. Bagarstugan stod
kvar in på 1980-talet. Johan byggde
bostadshuset med inflyttning 1932.
Dottern Karin tog tillsammans med
sin man Erik Lindström över och
bor kvar där ännu. Det andra huset
ägs av Saidy Lundmark, som bor i
södra Sverige.

som sommarställe. Den andre sonen, Nils Johan Isaksson bodde
kvar på hemgården och efter honom dotter Elise, som gifte sig med
Oskar Nilsson från Sandnäset. Nu
fungerar det vackra huset som sommarställe.

Oll
Isak Olof Nordström, ”Ollfärn,”
född 1832 gifte sig till gården i
Brännlandet. Hustrun hette Anna
Lisa Olovsdotter och hon var sondotter till Per Persson, som givit
namn till Pel Pers (mitt emot
ishockeybanan). Ollfärns ene son
hette också Isak Olov, men tog sig
efternamnet Ekström och byggde
en gård nere vid älven. Barnbarnen
Ann-Mari och Bernt har nu gården

Folkfattigt
Två hus har kommit till i senare tid.
Karin Lindströms dotter Lisbet och
hennes man Leif har byggt ett hus
och Oves Fjellströms mamma Karin ett annat. Men befolkningsmässigt har det gått bakåt. Tidigare
bodde det tre generationer i många
av husen och på vissa gårdar var
det ganska barnrikt. Nu, i tidens
anda, bor ett tiotal personer i de
sammanlagt åtta gårdarna.

Inremarkströms
Vid Laga skiftet flyttades änkan
Lisa Greta Eriksdotter med hus ut
till Brännlandet. Alfred Markström
från Sjulsmark kom att köpa stället
före sekelskiftet. Fram emot 1920
byggdes det nuvarande huset. Fyra
syskon tog över gården, Ludvig,
August, Elin och Sigurd. Nu äger
den sistnämndes son Sigvard stället, som har stått tomt i nära 40 år.

Mina och Nils Fjellström med fem barn. Sally Sundström, Nanny Hedman, Einar Fjellström, Edit Wikström, Rut Hedman-Fjellström

Brännlandet

Första lundmarkshuset

Andra lundmarkshuset

Oll. På bilden Elise Nilsson.

Inremarkströms. Öde sedan 1971.

De tre fjellströmsgårdarna. I högra nedre hörnan
Nils Fjellström (nu Ove).
I övre vänstra hörnan
August Vidgrens, nu riven. I övre högra hörnan
Linus Fjellström. Huset
är nu ersatt av ett Älvsbyhus. Alla tre bagarstugorna finns kvar.

Avans Sportklubb 80 år
Den 22 november höll sportklubben 80årskalas i Föreningshuset med lika många gäster som föreningen är gammal, något som passar husets bordsbestånd väldigt väl. ASK:s
ordförande Esa Vuorinen betecknade festen
som den mest högljudda han varit med om,
vilket skall tydas som att gästerna hade lätt att
hitta samtalsämnen. Å vilken god mat! Avasonen Mikke Johansson hade hittat rätt bland
kryddburkarna.
Festdeltagarna representerade många generationer
inom klubben och flera steg upp på scenen och
berättade händelser från sin tid. Mycket intressant
och mycket uppskattat. Utmärkelser delades ut till
förtjänta ledare. Det var dels klubbens egna utmärkelser och därtill sådana från Norrbottens Idrottsförbund och Norrbottens Basket- och Ishockeförbund. Malte Brännström från Selet förestod
den orkester som spelade upp till dans med precis
den musik som passade oss.
17-ÅRING STARTADE FÖRSTA IDROTTSFÖRENINGEN
K-G Nordström intervjuade för några år sedan
Alex Nordström född 1910, som var den som
1927 tog initiativ till att bilda den första idrottsföreningen i Avan, Avans IK.
Alex berättar:
- Jag skrev på ett papper att alla som var intresserade av att bilda en idrottsförening i Avan, skulle
träffas i Föreningshuset en viss dag, en viss tid.
Papperet satte jag upp på Jörsch-hebbret, där det
fanns en anslagstavla.
Vi var inte många som kom på mötet. Jag hade
talat med Uno Andersson, Lärsch-Persa-Uno, att
han skulle leda första mötet och vi bestämde att
klubben skulle heta Avans Idrottsklubb, AIK, och
att vi skulle ha skidlöpning och fotboll på programmet. Till ordförande för AIK valdes Egon
Johansson, Jani-Hanscha-Egon. Han var ordförande de två första åren innan han emigrerade till
Kanada. Dessvärre hade klubben inte råd att betala medlemsavgiften i Skidförbundet förrän följande år, då klubben registrerades. Två av våra
medlemmar åkte Vasaloppet, vi betalade deras
resa genom att ta lån i en bank och kvarnägaren
Erik Sundström, Lärs Jåkups, gick i borgen för
lånet. Det var Alex Lundberg och Bernhard Ekström, som åkte Vasaloppet. Vi ordnade en basar
med lotterier. Det kom mycket folk och vi kunde
betala tillbaka lånet.
1933 omvandlades föreningen till Avan Godtemplares IF och 1942 till Avans Sportklubb.

Några av ”guldnålarna”: Ingvar Stenelund, Ann-Louise
Pekkkari, Lisbeth Lindström, Marianne Hägglund, Bernt
Antilla, Hans Bäckström, Mats Fabricius, Jan Erik Norberg

Ulf Westerberg, Sten Lundberg och Brage Sundqvist

Äldsta basketlaget skötte serveringen

Smått och Gott
Vad betyder namnet Avan?
Efter uppgifter av K-G Nordström
I namnet Avan ingår ordet ”ava”,
som betyder ”utvidgning av ett vattendrag”, skriver namnforskaren
Else Britt Lindblom i ”Gårdar och
namn i Nederluleå socken”. Det
stämmer med vårt Avan, där Lule
älv bildar en stor bukt från bäckmynningen och mot Änget, avgränsad i söder av Sandnäsudden. Avan
och Ava finns i Norr- och Västerbotten. Jämtöavan, Avaheden i Boden och fler orter. Namnet Lulavan
är en nybildning, som postverket
behövde, när byn fick postadress.
Tidigare hade denna varit Norra
Sunderby station vid järnvägen
mellan Luleå och Boden.
Innan busstrafiken på södra sidan
av älven kom igång tvingades alltså
avaborna över till Norra för att
hämta beställda varor, inte minst då
handlarna. Det fanns bönder som
levererade mjölk i mindre mjölkflaskor av stål, flaskor som skickades med tåg till Gällivare. Ända in
på 40-talet pågick detta och leveransen till och från Norra gick i
turordning mellan bönderna, som
också tog med sig posten från stationen till byn.
Gös i älven
Herman Sundqvist fick i somras en
sällspord fisk i sina nät. En gös. Det
märkliga är egentligen att detta inte
borde vara så sällsynt. I Råneälven
finns det gös och i ”alla tider” har
fisken också funnits i Alträsk, som
ju har sitt utlopp i Aleån. Man tycker att det borde funnits fler rymningsbenägna individer. Gösen ser
ut som en blandning mellan gädda
och abborre. Den tycker om varmt
vatten och simmar ofta nära land
där man kan se den under bryggorna. Gösen är den viktigaste fisken för yrkesfiskarna i Mälaren.
Gösfilé står i 199 kr kilot.
Gammalt språk
Nederluleåmålet, bondmålet som
fortfarande talas av en del äldre

personer i byn, är ingen slarvig variant av svenskan utan ett språk
med rötter i mycket gammal
svenska. Som ni kunde läsa i förra
numret av AV och AN förklarar det
till exempel varför en del svenska
ord stavas så ”konstigt”, stjärna,
ljus, djur… Så uttalades det för
länge sedan och så uttalas det fortfarande i nederluleåmålet.
Vi har stött på några ord som
finns i skotskan, men inte i engelskan, som är rent nedeluleåmål; flit
(flytta), brig (brygga, bro), big
(bygga), kirk (kyrka), blaberry
(blabera, blåbär).
Fel burk
Erik Johan Ekman hade sina kompisar hemma på kaffe, men gästerna drack i mycket små klunkar för
brygden smakade förfärligt illa. När
Ekman gick för att hämta in mer
ved, sa gubbarna till Axel Nordström, att han som var van att föra
sig måste på ett diplomatiskt sätt
tala om för Ekman att kaffet var
odrickbart. Så när värden kom in
drog Nordström med ovansidan av
handen under sina knävelborrar,
harklade sig och sade: ”He var ända
ett dåligt kaff do hä kåeoke Ekman”. ”Besinna”, ropade Ekman,
”hä jö tågi sneuse”! Och det hade
han. På hyllan vid spisen hade Ekman två precis likadana burkar, i
den ena hade han kaffe och i den
andra snus.
Harry Nyman avliden
Den mycket kände och omtyckte
skådepelaren Harry Nyman avled
under hösten. Han var en viktig del
av ACNE, Avans Country and Nothern Ensamble. Gruppen fick sin
födelse i Bruno Ökvists ladugård
här i byn för drygt 20 år sedan och
har de senaste åren återuppstått
varje Påsk på Lillan i Luleå. Förutom dessa två ingick Brunos lillebror Benty, en baddare på gitarrinstrument, och radiomannen Kjell
Peder Johansson i gruppen. Föreningarna i Avan har uppvaktat med
en krans vid båren.

Spelmansstämma
Dagen före Fars Dag, och faktiskt
samma dag som Älgfesten gick av
stapeln, hölls den 18:e spelmansstämman i ordningen isi Nykall hos
Per Stenelund. Spelmän fyllde de
många rummen i den stora gården
och faktiskt tyckte vi oss höra gny
från toaletten också, men det
kanske var något annat. Dragspelen
dominerade, men andra instrument
höll emot, framför allt nyckelharporna. Och palten då? Ja, vi vill
påstå att det var en av de bästa årgångarna.

Ingrid Petterson
Tjejer typ tolv
Ingrid Petterson som går i Avanskolan och bor i Bränslan har varit
en av sångsolisterna i Norrbottensteaterns föreställning ”Tjejer typ
tolv”, som handlar om unga flickor
och deras värld. Ungdomarna
sjunger solonummer, sjunger i kör
och dansar till en vuxenorkester
med bara kvinnor, bland andra Ingrids mamma Katarina, som spelar
trummor. Fyra officiella föreställningar och fem för enbart jämnåriga tjejer har de genomfört och det
kan bli fler i andra kommuner
framåt våren, om det ekonomiska
löser sig.
Ingrid framträdde också i somras
vid Lulekalaset, då hon fick sjunga
ett nummer med Svartön Blues i ett
knökfullt tält med 300 personer.

Älgfesten
Årets älgfest i Föreningshuset
kännetecknades av mycket
älgskog, men förhoppningsvis
också av en del älskog och passion framkallad av dansen. Skogen, den möttes vi av redan vid
ingången till Föreningshuset, som
var kantad med småtallar. Sådana kunde man hitta även hitta
inne i festsalen och i en hörna
fanns ett älgtorn uppbyggt och
detta var naturligtvis omgärdat
av träd.
En god älgstämning infann sig således direkt. Borden var därtill trevligt dukade och när maten sedan
kom in visade det sig att Karin och
Lasse Sundström från Alviksträsk
som vanligt lyckats utomordentligt
bra i köket. Brage Westerberg eldade massorna och fick igång en
massiv allsång.

Gästerna väller in

Enmansorkester, Tony Kareliusson.
Dalmas som hamnat i Luleå

Festkommittén bestod av fyra personer från var och ett av de två
jaktlagen och när ordföranden i
Avans Jaktvårdsförening, Signar
Hammargren, talade om älgjaktens
vedermödor, menade han nog festkommitténs arbete där han säkert
också inkluderade följande morgons städpatrull. Han berättade vidare att jaktlyckan varit god. Visserligen återstod två vuxna djur att
fälla, men man har rätt att jaga fram
till den 23 november, så det skulle
nog ordna sig.
Taffeln bröts och det dukades om
för att ge utrymme till dansen, som
tråddes långt in på kvällen. Samtidigt passade folk på att surra med
varandra och det blev en mycket
trevlig stämning. Det viktigaste
med jakten är nog inte jaktlyckan
och det viktigaste med festen var
nog trots allt inte maten utan kamratskapen och gemenskapen.

TITUS
Elliot och jag, vi har inte berörts
av finanskrisen. Priserna på hundmat har inte ändrats nämnvärt och
det som råkar falla ned vid mattes
matlagning håller ungefär samma
standard som förut. För att inte tala
om sådant vi sätter i oss under promenaderna. Husse vill för övrigt
inte veta vad det är, så han vänder
oftast bort huvudet, när vi hittar
något smaskigt som till exempel
hästski… Ja, nog om det.
Men finanskrisen den gnäller
han om. Hur kan massor av miljarder bara försvinna? Och hur kan
regeringen ersätta dessa miljarder
med pengar som vi medborgare
inte ens visste om att de fanns.
Tänk vilken nytta de kunde ha
gjort i Norrbottens landsting. Fast
det är klart, om pengarna nu inte
fanns på riktigt utan bara i förväntningar, så hade de förstås inte varit
till någon nytta. Men de räddade i
varje fall lekstugorna, det vill säga
banker och finansmarknad världen
över där många, inte minst svenskar, berikat sig och få visat ansvar.
De har ”producerat” usla arbeten
och problemen har de lämnat över
till kunderna, de vanliga människorna.
Nåja, nu finns det värre aspekter.
Tänk om regeringen skulle tvingas
återinföra hundskatten. Då fick
många vovvar tassa runt på bakvägar i skydd av mörkret. För Elliot
och mig är det knappast någon
risk, vi är alldeles för viktiga, speciellt för husse. Han har nämligen
dålig blodcirkulation i fötterna
som blir närmast iskalla, men vi
ligger på nätterna under täcket och
värmer hans extremiteter. Har man
kalla fötter är man slut som älskare, brukar han säga.
Titus

