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AVADAGEN
Aldrig är byn så vacker som under Avadagen. Flaggorna smattrar, gräsmattor och dikeskanter
är klippta, blomsterrabatterna
rensade, hundar och katter välborstade, hästarna ryktade och
ungarna nysnutna. Fönstren är
putsade och gardinerna nystärkta (nåja) och soptunnorna
står i millimeterperfektion, som
om vore det en kinesisk elitpluton. Och så solen, som lyser som
en tok. I allt detta går byaborna
omkring och myser bland ett
myller av utombys besökare.
Många av dem som bor efter byavägen bjöd in till försäljning av
olika varor, loppis och serveringar,
ja till och med en veteranbilutställning och en motorcykelutställning.
Men centralpunkten för marknadsstånden fanns vid Föreningshuset
med 30 bord som saluförde det
mesta från tunnbröd till smide.
Buskis och Buskspel
De mest uppskattade arrangemangen var Bruno Öqvists teater
”Förväxlingar” och Pär Stenelunds
Buskspel. Teaterföreställningen
benämndes bonnalustspel och det
var en fortsättning på fjolårets föreställning. 330 åskådare hade lyckats
tränga ihop sig vid gamle smeden
NJ Lindströms smedja nära skolan.
Många skratt revs ner och föreställningen lovordades rikligen av dem
som såg den. Bland tiotalet skådespelare och musiker fanns den begåvade avaflickan Lotta Asker.
Hos Pär Stenelund, Nykall, pågick Buskspel i dagarna tre. Hela
ängen upp mot vägen var fylld med
spelemännens husbilar och husvagnar. Under söndagen hölls scen-

framträdande i nära fyra timmar
med 16 olika musikgrupper. Mest
uppmärksamhet fick Jan och Alf,
far och son, Hågedal från Skaraborgs län. De tillhör den absoluta
svenska eliten av dragspelare. Under hela framträdandet fanns en
publik på i genomsnitt nära 200
personer.
Höslag och annat trevligt
Ängen vid Lindströms smedja var
sedan några dagar slagen och nu
fick folk se hur gammaldags hässjning går till. Två 17 meter långa
hässjor fylldes med hö. Vid hockeyplanen arrangerade Sportklubben
basketmatcher och populär ponnyridning. På Andreassons tomt togs
ett nytt grepp. Hilda nästan 9 och
Cajsa nästan 11 år hade dansuppvisning till tre låtar från filmen
”High School Musical 2”. Och dans
blev det förstås också på kvällen
även om det inte gavs så mycket
svängom-utrymme i ett fullpackat
Föreningshus. I orkestern Ramblin´
Minds & Horny Minds ingick herr
och fru ”Tumstock” från Bränslan,
Tommy och Katarina Pettersson.
De föregicks av en trevlig trubadur
och mitt i alltihop kungjordes att
Jörsen valts till Årets Avabo.

Mat i alla de former

Årets Avabo
JÖRSEN
En stabil kille med fötterna på
jorden, humoristisk och trivsam.
Alltid en ”mella” i fickan om han
skulle möta en trevlig vovve och
en baddare på vattenkrig och
bus. En baddare på flera vis; han
ställer upp för byn på många
sätt, han har ett stort företagande
och han är också en baddare rent
fysiskt.

Tommy Andersson blev i år vald
till Årets Avabo. Han kommer från
Jörsgården mitt i byn och har rötterna djup ned i avamyllan. Släkten
har funnits på gården sedan 15001600 talet. Själva gårdshuset som
sådant har flera hundra år på nacken och har säkert föregåtts av andra
byggnader. Äldre avabor kommer
ihåg farfar Jörs-Gunnar och pappa
Jörs-Ejnar född 1919, som levde till
för drygt 10 år sedan. Mamma Kerstin kommer från Västerbotten och
lever än. Ejnar hade jordbruk med
mjölkkor, vall, spannmålsodling,
sågverk tillsammans med Rune Bokvist och därtill en halvlott i laxfisket. En ganska omfattande verksamhet för sin tid. Han låg också i
framkant i byn när det gällde utveckling av jordbruket. Kerstin var
en mycket stark bondmora och
möjliggjorde Ejnars expanderingar.
Tommy fick hjälpa till när han kom
hem från skolan och lärde sig på så
vis arbetet på en bondgård.

Odling och skog
Tommy tog med tiden över verksamheten och har som pappan utvecklat gårdens verksamhet. Han
hade till att börja med köttdjur, men
nu odlar han för försäljning spannmål, vall och sedan något år också
rybs. Det sistnämnda är en försöksverksamhet som i slutänden ger
matolja. Till detta har Tommy entreprenad med skogsmaskiner och
han har bland annat varit med och
röjt upp efter stormar i Danmark
vid sekelskiftet och efter stormen
Gudrun i Småland några år senare.
Då hade han åtta anställda.
Hustrun Birgitta kommer från
Boden och arbetar i Boden, men
hon sköter gårdens pappersraseri
och de två sönerna Daniel och Simon är på heltid involverade i verksamheten. De är intresserade av att
fortsätta, men då behövs nog en
kursändring på sikt. Kanske det är
dags att återgå till kreatur igen,
mjölk- eller köttdjur. Tommy tror
att det i längden inte går att försörja
sig på försäljning av grödor, inte
minst kan transportkostnaderna ta
död på den verksamheten. Skogsmaskinerna har, åtminstone för tillfället, alldeles för låg lönsamhet.
Om gården återgår till kreatursdrift,
så finns det odlingsmark för ett
stort antal kor. Tommy arrenderar
också en del arealer.
Idrott
Tommys generation började om
med ishockeyn i byn. Han var 11 år
då han och kompisarna tog upp den
gamla sargen från planen vid färjstället och satte upp den på skolgården. Planen lutade starkt och det
behövdes mängder med vatten för
att få is över hela. Det hände ibland
att byns hushåll och kor blev utan
vatten, när banan spolades! Rubert
Fabricius upplät senare plats på
sina ägor, nära den nuvarande
ishockeyplanen. Grabbarna hade en
gammal buss som omklädningsrum. Som 14-åringar spelade de i
en seniorserie. Första matchen gick

i Svensbyn och Avan gjorde mål
nästa direkt. Publiken betraktade
därmed Avan som ett farligt lag,
men matchen slutade 14-1 –till
Svensbyn. Laget var dock tidvis bra
och man hade en mycket duktig
ledare i Bengt Olofsson. Tommy är
nu sedan många år ordförande i
Avans ishockeysektion och har
också en lång rad av år i huvudstyrelsen.
Laxfisket
När laxfisket kommer på tal, blir
Tommy varm om hjärtat. Redan
som 14-åring skötte han Johan
Sundkvist lott. Familjen hade också
en halvlott, vilket betydde kolkning
var fjärde dag, tre gånger om dagen. Tommy har varit med om en
fångst på 600 laxar på en dag! Fisket var viktigt för byn, sammanhållningen stärktes och bra fiskeår
gav extra pengar till delägarna.
Man kan ju också tänka sig allt
historieberättande. Men det var
mycket arbete också, redan innan
isen hade gått började man ställa i
ordning. Fisket pågick från midsommar till cirka tio dagar in i september. 1967 löste vattenfall in lotterna. Under tio år arrenderades
fisket och fortfarande arrenderar
Tommy och ytterligare två avabor
fisket, som bedrivs med nät och
laxfälla. Fast i år kom inte fällan ut,
Årets Avabo har ju en hel del annat
att stå i och när detta skrivs har precis älgjakten börjat. Ett älghuvud
låg redan första jaktdagen som bevis på Jörs-tomten.

Avadagen 9 augusti
Buskspel
Redan under torsdagen började
det rulla in husvagnar och husbilar hos Pär Stenelund isi Nykall. Instrumenten kom snart
fram och buskspel pågick fram
till tretiden på natten. Och så
fortsatte det några dagar, litet
trögt på morgnarna förstås, men
mer och mer intensivt allt eftersom sommarkvällen och natten framskred.
Det spelades över allt och med nya
bekantskaper bildades också nya
grupperingar efter hand. Som
oomstridda kungar på tronen satt
dock skaraborgarna, far och son,
Jan och Alf Hågedal, dragspelsproffs i svensk toppklass.
På lördag, Avadagen, hölls ett
nära fyra timmar långt scenframträdande som startade kl. 12.00.
Omkring 200 personer lyssnade på
16 olika framträdanden. Dragspel
var det vanligaste instrumentet,
men inte det enda. Fiol, gitarr,
mandolin, bas, munspel och inte
minst nyckelharpor ingick i utbudet. Alf och Jan hade förstås nyckelroller, men litet extra stack också
den irländska Folkmusikgruppen
Reeds ut. Må så vara att ledaren
Börje Lustig är från Alhamn och
de övriga medlemmarna från luleoch bodentrakten. Populära blev
också några norrmän, som ”hyrdes
in” av flera av de övriga medverkande musikanterna. Publiken
hade inte bara musiken att lyssna
till, utsikten över ängarna är bedövande vacker och köerna till matoch kafévagn ringlade långt.

Janihansch
I somras var Oddvar Johansson
med fru Ingrid på ett veckolångt
besök i Avan. Han kommer ursprungligen från Janihansch, den
fastighet där nu Bruno och Anki
Öqvist bor, men lever sedan ett
halvsekel i Malmö. Oddvar är
född 1934 och enda barnet till
Egon och Else, de sista i raden
johanssöner som brukade gårdens jord.
Oddvars farfars morfar hette Anders Johansson och gården hade till
att börja med namn efter honom,
Andersihansch. En dotter till Anders gifte sig med Johan Johansson,
som kom från Sjulsmark. Ett av
Johans barnbarn, Agda, var gift
med en son till kung Karl XV, som
han hade med operasångerskan
Gerda Svensson.
Den som tog över gården var Nils
Petter, Oddvars farfar. Han var gift
med Maria Markström från Skottagården i Sjulsmark. Nils Petters fru
hade med sig två bröder, som blev
stamfäder för PelPers och InreMarkströms här i Avan. Janihansch
var vid den här tiden en välbeställd
gård, 12 barn fostrades och ett
dessa var Oddvars pappa, Egon
född 1899.
Kanada
Egon startade ett sågverk i Sandnäset med Sven Lund och kom sedan
att tillsammans med garvare Lundahl skaffa Avans första bil, en
Overland. Egon använde den i taxirörelse. Emellertid flyttade Egon
1928 till Kanada och verkade i
Vancouver. Där kom han att träffa
Else, som blev Oddvars mamma.
Hon kom från Trondhiem i Norge
och hade arbetat i Winnipeg, i Manitoba, och i Alberta där hon vid ett
tillfälle fick uppleva 52 minusgrader. Sedan kom hon till Vancouver,
där hon så småningom blev rekommenderad för ett arbete i Sao Paulo,
men då hade hon redan träffat
Egon, så det blev ingen flytt till

Else med Oddvar, Petter och Egon, systrarna Signe och Amanda
Brasilien. Else hade gesällbrev för
bokbinderi och blev på musikskola i
Oslo utbildad pianist.

levde till 1993 då hon var 97 år
gammal.
Oddvar hade läst på Hermods och
fullföljde i Malmö en examen som
byggnadsingenjör. Han skaffade sig
Tuberkulosen
Hemma i Avan drabbades många i
också med tiden fastighetsmäklarfamiljen av tuberkulosen och till
utbildning och arbetade först som
slut hade alla karlar avlidit. Pappa
försäljare av hus och sedan mycket
Petter kallade då hem Egon och
lång tid hos Malmö Kommunala
Else för att ta hand om gården.
Bostadsbolag som hyreskonsulent,
Kostnader för sanatorievistelser
informationskonsulent och de sista
hade tagit hårt på familjens eko17 åren på avdelningen för lån och
nomi och när Egon också skulle
finans.
lösa ut sina systrar kom gården att
1974 gifte han sig med Ingrid, en
vara ordentligt skuldsatt från början. minst sagt frisk fläkt. Hon har arbeHan hade gått Grans lantbruksskola tat med data ”innan det ens fanns”,
och var kunnig i lantbruk, men det
mestadels på Spadab (Sparbankvar motigt och Oddvars föräldrar
erna) med chefsjobb och med databestämde sig 1939 för att flytta till- utbildning av bankpersonal riket
baka till Kanada, men i samma veva runt under en tioårsperiod.
bröt andra världskriget ut. De beslöt
då att stanna i Avan
Malmö
I mitten på 50-talet sålde Egon sin
andel i laxfisket och efter en rundresa i Sverige med SJ beslutade sig
familjen för att flytta till Malmö,
där de trivdes bra redan från början.
Egon var duktig snickare och fick
ett självständigt arbete med underhåll av byggnaderna på en stor handelsträdgård. Han inredde också
efter eget huvud hotell Kung Karl i
staden. Han dog 1980 och Else

Ingrid och Oddvar i Malmö

Litet från förr i Avan
Det har jag också haft!
Fortfarande, nära 150 år efter Erik
Johan Ekmans födelse, är det
många avabor som kan berätta
historier om denne färgstarke man.
En av hans särarter var att han ansåg sig ha haft de flesta sjukdomar,
möjligen bortsett från tunghäfta.
Vid ett tillfälle besökte han sin vän
Axel Nordström. Dennes hustru
Justina hade samtidigt besök av en
kvinna och två samtal utspann sig
parallellt i det stora köket. Ekman
var mycket omvärldsintresserad
och försökte så gott det gick hålla
ett öra även på kvinnornas samtal.
När de kom in på sjukdomar spetsade han öronen litet extra och
tyckte sig uppfatta en del symptom,
som han själv ansåg sig ha haft.
Ekman ropade då över köket:
”Besinna, he hä jö också hivi”!
Kvinnorna, som hade talat om
barnsängsfeber, fick sig ett gott
skratt. Ett skratt som sedan rullade
fram och tillbaka genom byn och
följde Ekman till hans frånfälle och
ännu hörs som efterdyningar i
Avan.

Axel Nordström hade besök

Åsit jer som sträx
Över en fika på sommarcaféet berättade Brage Sundkvist från
Ostibyn att han försökt bibringa
senare generationers sundkvistare
sentensen ”Åsit jer som sträx”. Det
vill säga ingenting är så bra som att
göra saker och ting direkt. Den som

använt en cementblandare och sedan inte rengjort den medsamma
förstår innebörden av denna levnadsregel till fullo.
Fotnot: Ordet strax betyder direkt,
genast, men används väl nu med en
liten glidande betydelse, ”om en
liten stund”. Och det kanske inte är
så dumt att man tänker till en stund
innan man tar itu med något.

Ångfärjan Vega
Isen håller
Ångfärjan Vega, föregångaren till
linfärjorna mellan Avan och Norra
Sunderbyn, sköttes i flera generationer av grannarna Sundström och
Lundberg i Ostibyn. Huruvida färjan Vega var ättling till nordpolsbetvingaren Nordenskiölds Vega
framgår inte, men besättningen förstod sig i varje fall på isars bärighet. Färjan gick som ett urverk från
det isen sprack upp på våren och
tills maskinisten Artur på hösten
studerat blankisen och förklarat:”
För fan, no hål e, he er bara köör”.
Miggsleukarn
Någon gång under förra seklet
bodde en man, låt oss kalla honom
Edvin, några kilometer upp mot
selethållet. Vägen till Avan är
backig och han tyckte nog att det
var jobbigt att cykla, så han skaffade sig en liten motorcykel att ta
sig till byn med. Nu hade Edvin en
liten egenhet, han stängde aldrig
munnen helt. Det påstås att när han
körde genom en myggsvärm, så
blev det som ett hål i svärmen. Där
av kom smeknamnet
”Miggsleukarn”, myggslukaren.

Modersmålet
Av K-G Nordström
Nederlulemål var mitt språk, ett
mycket gammalt språk med rötter i
fornnordiska, lärde jag mig i lärarutbildningen. Hemma och i byn sa
vi till exempel stjärna ”i stjärn”
med konsonanterna s,t och j tydligt
uttalade, liksom ljus som vi uttalade ”lios”, ett djur hette på dialekt
”i djior”.
Varför skall vi stava
”schärna” (stjärna) med stj, ”juus”
med lj, ”ju-up” med dj? frågade
eleverna i skolan. Då kunde jag ge
exempel från vår dialekt och förklara gammaldags uttal av orden.
Äldre personer kunde växla mellan nederlulemålet, dialekten och
”stäss-maale”, som man talade i
Luleå och Boden, men som också
var dialekter.
Lulemålet talades från öar i Lule
skärgård, uppöver Lule älv till Jokkmokk, där samiskan påverkade
språket. Österut påverkades lulemålet av finskan. ”Vid Sangis älv upphör svenskan”, brukade man säga.

~
Det är en avabo
När mopeden gjorde sin entré in på
50-talet var det många som skaffade sig detta bekväma fortskaffningsmedel. Få hade bil, så tidigare
hade det varit gång eller cykelåkning som gällt. En som trivdes bra
med sin moped var Hugo Sundström som bodde bort mot unbygränsen, landforskarlarnas morfar. Det år han köpte sin moped
hade unbyggarna haft god jaktlycka
under älgjakten, medan avaborna
inte fått in många träffar. Vid en av
sina mopedfärder stötte Hugo på tre
älgar efter vägen. Han hörde då hur
en älg sa: ” Det är kanske bäst vi
ger oss av, så vi inte blir skjutna”.
”Ingen fara”, sa en av de andra älgarna, ”he jer in åvabo”.

EFS
MISSIONSHUSET SÅLT
På grund av en minskande numerär överlämnades förra året
missionshuset i Avan till EFS Nederluleå Norra. De har nu i sin
tur sålt fastigheten. Då huset har
byggts och underhållits av avabor, fanns ett intresse bland
Avans föreningar att behålla det i
byns ägo, men man kunde inte
hitta något vettigt användningsområde i förhållande till priset.
1909 bildades en DUF-förening i
Avan. De Ungas Förbund var knutet till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och man höll sina möten i
gamla skolan, nuvarande Föreningshuset. Det drevs av en andelsförening och när skolan fick ett
eget hus 1936 tappade andelsföreningen hyresinkomster och Föreningshuset underhölls inte utan
blev allt mer slitet. Inom DUF diskuterades frågan om att anskaffa en
egen lokal. 1942 förvärvades Biggmästartomten för 1600 kr av en
grupp med Alfred Nyström som

ordförande. Föreningen hade inga
medel fonderade, men sex dagar
efter förvärvet tog man vid ett medlemsmöte upp 605 kr i kollekt för
det blivande Missionshuset.
Stor offervilja
Det var världskrig och det tog
några år innan man kom igång med
bygget. En ritning utfördes som
gåva av byggnadskontrollanten
Evert Wikström från Bergnäset.
Man tiggde timmer av byns skogsägare och Nils Johan och Hugo
Lindström, far och son, sågade utan
ersättning. Bygget kom igång våren
1946, då man grävde och murade
källarvåningen. Man hade inte tänkt
på att begära byggnadslov och det
tog någon månad innan detta var
uppklarat och man kunde fortsätta.
Frivilligt byggarbete utfördes av
bröderna Ludvig och August Markström, Sigurd Hammargren och
Hugo Lindström. Stommen uppfördes av spanter med spånfyllnad i
väggar. Huset inrymde i färdigt
skick en större och mindre sal samt

kaffekök och mindre hall. Dörrar
och fönster snickrades av Emil
Johansson och invändig målning
gjordes av Olav Nordström.
Kostnaden för huset beräknades
till 20.000 kr, men genom stor offervilja av såväl medlemmar som
byabor i allmänhet hölls kostnaderna nere. Skänkta pengar, inredningar och frivilligt arbete bidrog till
detta och man var skuldfri redan ett
år efter invigningen.
En glädjens dag
Den 24 augusti 1947 invigdes huset
av församlingens kyrkoherde, Artur
Lindgren. Han assisterades av
bland andra distriktsföreståndaren
Gustav Kihlström, ungdomsinstruktören Ernst Viberg och hemmansägaren och närmsta grannen, Hugo
Lindström. Missionshuset har varit
i medlemmarnas tjänst i 60 år och
under åren har en del reparationer
och förbättringar genomförts. Vedkaminer blev oljekaminer som blev
elelement. Vedspis blev elspis. Och
så vidare, allt i tidens anda.

Avanskolan
Avanskolan är numera det officiella namnet på byns fina skola,
den 1 april bytte vi bort det
otympliga namnet Lulavanskolan.
Detta läsår har skolan 100 elever i
åldrarna 6-13 år. Barnen kommer
från Avan, Bälinge, Sandnäset, Alviksträsk och Selet. I samma byggnad finns också förskolan med 17
barn. Vår rektor heter Anna Edberg. Skolans profil är kultur och
idrott och det innebär att vi satsar
litet extra inom dessa områden.
Musik och sång, drama och bildskapande, t.o.m. filminspelningar är
exempel på vad vi arbetar med.
Under detta läsår samarbetar vi
med flera idrottsföreningar som
ordnar aktiviteter för barnen. Avans
SK kommer att ha temamånader
med basket och ishockey för

alla elever, något som vi provat på
tidigare och som varit mycket uppskattat. Vi kommer även att ha ett
samarbete med Luleå Hockey, då
barnen får prova på många olika
idrotter och lekar och även ha roliga rastaktiviteter.
Våra friluftsdagar ger också tillfälle
till frisk luft och naturupplevelser.
Under hösten kommer vi bl.a. att
besöka Bälingeberget, plocka
lingon i Avan (vi kokar egen sylt
till skolköket) och genomföra Skoljoggen. Mellanstadiets barn kommer också att övernatta på Miljöskolan i Vallen.
Under september åker klass 6 på
skolresa till Åland, och ett reportage från den resan kommer i nästa
nummer av tidningen.

Från skolans sida vill vi gärna ha
kontakt med er som bor i trakten, det är väldigt roligt om någon t.ex. vill komma och berätta
om byarna förr i tiden, om jordbruk och fiske eller om sitt yrke.
Barnen tycker att det är intressant och roligt. Vårt fina samarbete med traktens föreningar vill
vi också behålla och gärna utöka.
Cathrin Åström

Smått och Gott
Årsmöte för 80-åring
Avans Sportklubb har haft årsmöte
och det blev omval på nästan alla
poster. Esa Vuorinen är fortsatt
ordförande och i huvudstyrelsen
sitter i övrigt Marika Vesterberg,
Elisabet Sandin, Tommy Andersson, Mats Fabricius, Joel Karlsson
och Jan-Erik Nordström.
Sportklubbens jubileumspokal
tilldelades ledaren Peter Palovaara
för hans uppoffrande arbete inom
ungdomsishockeyn. Ungdomspokalen delades mellan Jenny Sundström och Joel Sundqvist och en
speciell Världsmästarpokal överlämnades till Jesper Sannerborg,
världsmästare för 15-åringar i en
skicklighetstävling för ishockeymålvakter.
ASK bildades 1928 efter ett upprop av en 18-årig Alex Nordström.
Det är nu 80 år sedan. Klubbens
ungdomar anordnade den 23 augusti en speciell jubileumstävling,

Peter Palovaara och Jesper
Sannerborg
som
gick i fint väder med många deltagare och generösa priser. ASK:s
tanter och farbröder kommer att ha
en mer stillsam (åtminstone till att
börja med) tillställning i november.
Säl i älven
Kennet Bolin från Alviksträsk, en
trägen fiskare, har sett säl i Luleälven vid Avan. De senare årtiondena
har detta inte varit helt ovanligt och

sälar har observerats ända upp till
kraftstationen i Boden. Vid ett tillfälle i mitten av 1950-talet såg Elix
Sundström sälar när han körde färjan. Förmodligen var det inte så
vanligt, eftersom händelsen omnämndes i Norrbottens-Kuriren.

stora björkstammar hinner brinna
ned på en kväll.
Med hänsyn taget till ovan fysikaliska lagar är ni nu välkomna att
fylla på brasan och sedan ses vi
nere vid färjan både till Nyår och
Valborg.

Grävling i Sörrånningen
Leif Sundström var i somras ute
och gick med jakthunden ”Tjalle”
på ängarna söder om byn, när
denne upptäckte en grävling i ett
dike. Leif hade hunden i band, annars hade det nog blivit en lustiger
dans. Ove Fjellström såg för ett par
år sedan en grävling på ägorna och
hans pappa, Ejnar, stötte på 60-talet
på en grävling vid bäcken ovanför
Brännlandet. Han var lite bekymrad
över hur man förhåller sig till ett
sådant djur.
För ett par decennier sedan grävde en byabo ut ett grävlingsgryt på
Råberget, anskaffade en grävling
och lät hundarna träna på denna.
Karln bor inte kvar i Avan, annars
hade man ju kunnat göra gångarna
litet bredare och sedan skickat ned
honom där med en björn i hälarna.
Den grävling som ”Tjalle” nosade
upp är inte någon kvarlämning från
den tiden, utan den kommer söderifrån. Jo förresten, hur låter en grävling? Ungefär som en gris.

409 bor i Avan
I Avan bor vi 409 personer. Det är
en siffra som hållit sig ganska stabil
under de senaste åren. Men vi tillhör inte de större byarna i Nederluleå söder om älven. Bergnäset har
3657 invånare, Antnäs 985, Alvik
941, Måttsund 781, Ersnäs 672,
Bälinge 538 (!), Kallax 435 och
Avan 409. Sedan följer Klöverträsk
387, Gäddvik 249, Ale 163 och
Eriksberg 157. Byarna med fler
invånare än Avan har villaområden.
Medelåldern i Avan är 40,0 år.
Färre än 50 personer är pensionärer
och det finns 105 ungdomar upp till
19 år. 22 år utlandsfödda och 211
förvärvsarbetar. Medelinkomsten är
221.000 kr. Det finns 182 familjer
och 43 ensamstående kvinnor och
41 dito män. Hur många bilar då?
Jo, en på varannan person, cirka
200 st.

Majbrasans vara eller inte vara
Intresseföreningens styrelse har
beslutat att göra ett försök till med
majbrasa. Det vore synd om den
också försvann i Avan, som den
gjort i en del grannbyar. Ett par
hundra personer brukar sluta upp på
Valborgsmässoafton och när vi vid
senaste Nyårsafton gjorde en delbränning kom ett 75-tal utan att det
annonserats. Detta är väl värt att
försöka bevara.
Problemet de senaste åren är att
brasan tenderat att bli mer och mer
svårbrännbar. Det har visat sig att
till exempel plåttak, järnsängar,
cementrör och tomglas sopsäcksvis
inte brinner. Inte ens stubbar och

Bröllop i rybsåkern
En av sommarens ljuvligaste dagar,
lördagen den 26 juli, vigdes Lukas
Hammargren och Jessica Sahlin i
ett gult rybsfält i Beten. Lukas föräldrar är Signar och Anita Hammargren. Fest anordnades på hemgården, Marastein, i Avan. Brudparet är bosatt i Göteborg.

Lång dag
mot evig natt
Inbjudan till en begravning gjordes förr alltid med ett personligt
brev, inte som nu som en del av
dödsannonsen. Man använde ett
speciellt kuvert med breda svarta
kanter. När man vek upp detta
fanns inbjudan handskriven på
insidan.
Vid avabon Greta Kajsa Widlunds
begravning 1916 anges samling till
kl. 5.00 f.m. i sorgehuset. Alltså
klockan fem på morgonen. Efter
våra mått verkar detta något överdrivet, men det fanns skäl. Först
kördes kistan från sorgehuset till
Gammelstad, där den ställdes på
bockar utanför kyrkan. Sedan
skulle alla begravningsgäster till
kyrkbyn. Vintertid var detta en tyst
karavan slädar, inga tjukor användes till hästarna. Väl kommen till
Gammelstad bjöds gästerna på
kaffe i familjens (utkylda) kyrkstuga så det gällde att vara väl
klädd även inomhus när begravningen var på vintern.
Endast på en söndag
Begravningar gjordes enbart på
söndagar och det kunde vara
ganska många kistor som bars in i
kyrkan. Prästen talade vid varje
kista och det tog sin tid. Efter detta
bars kistorna ut till gravkapellet vid
östra muren och högmässan vidtog.
Den var också lång, speciellt vid
nattvardsgång. Så var det dags för
färd till kyrkogården. Tidigare bars
kistan hela vägen och det kunde
vara nog så kinkigt, särskilt om
bärarna hunnit få en eller annan sup
under västen. Det heter inte gravöl
för inte. Med tiden kom hästar och
en särskild begravningsvagn att
användas och det fanns också en
katafalk på hjul att tillgå. Men med
många kistor blev det kö för transporterna. Väl kommen till graven

hölls tal ”i det oändliga”. Birger
Nilsson från Bälinge berättar att
han vid ett tillfälle var med om en
begravning i 36 graders kyla. Då
gällde det att vara härdad. Möjligen
blev talen något kortare.
Begravningar luktade malmedel
När det så började skymma drog
tåget tillbaka till byn för middag.
Den hölls i regel i den uppeldade
salen, som normalt inte var uppvärmd. De varma finkläderna kom
till pass även där. Det luktade ofta
malmedel om begravningar. Middagen kunde dra ut på tiden, det
fanns mycket att tala om eftersom
man normalt inte hade så mycket
tid att träffas. Herrarna värmde sig
med en och annan sup och alla fick
med sig en påse med kaffebröd och
begravningsgodis hem. På påsen
fanns ett svart kors.
”Puttin´on the Ritz”
Med tiden blev det vanligare att
man bjöd in till någon restauration i
Gammelstad. Ritz, Togos, E. Landberg och Karl Westlunds gård var
ställen som användes, och man
samlades då klockan åtta eller nio
på morgonen. Middagen hölls på
samma plats. Men ställena räckte
inte alltid till, ibland fick middagen
intas på någon restaurang i Luleå.
Stora begravningar kunde ha
kanske 80 gäster, men det fanns
också begravningar där familjen
inte hade råd att ens bjuda bärarna
på en kopp kaffe.
Fotnot: Schlagern ”Puttin´ on the
Ritz” hänrör sig till restaurangen
The Ritz i London, ett ställe som
tillämpar en mycket strikt klädkod.
Lika starka krav på utstyrsel tillämpade knappast Ritz i Gammelstad,
men nog tog man på sig sina finaste
gåborts, när man skulle dit.

TITUS
Matte sa att det stod i tidningen att
60 procent av alla hundar är överviktiga. Det gäller inte Elliot och
mig, men det är en klen tröst att
vara slank, när det sker till priset
av att man släpas runt byn fyra
gånger per dag. Men nu är de
klena trösterna ändå ofta de enda
man har, så man får ta det onda
med det goda. Förresten blir man
nog mest överviktig av tröstätande
fast det har ingen bra klang. Nej,
en känslig själ har det inte så lätt.
Då står den högre i rang, som äter
näringsriktigt för att tillfredsställa
sitt näringsbehov hur okänslig han
eller hon än är.
Ibland är jag i behov av tröst,
men det kan också leda till egoism.
Man skall inte säga till en vän som
lever i instängdhet och elände:
”När jag känner mig nere tänker
jag på hur du har det och då känns
det bättre”. Det är att använda empati på fel sätt.
Min kompis och rumskamrat
Elliot han har inte mycket till själ.
Han är fullständigt okänslig. Fast
när han ställt till med någonting, så
låtsas han vara ångerfull och förkrossad. Och Matte och Husse går
på det. Om jag någon gång blir
utskälld för något litet rackartyg,
då blir jag uppriktigt förkrossad
och behöver verkligen tröst efteråt.
Men då säger dom att ”du är ju till
skillnad från Elliot vuxen och
borde ha bättre förstånd”.
En guldkant denna sommar är att
unga damer ofta kommit och busat
med oss. Och dom genomskådade
Elliot direkt, han hade inget för
sina skådespelarkonster. Det kändes som en skön tröst, minst av allt
klen.
Titus

