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HÖSLAGET
Tänk, för trettonde gången i rad
begåvades Avadagen med strålande väder. Solen sken och termometern steg i ren yra. Invånarna hade bemödat sig om att
snygga upp runt sina gårdar och
Tommy Andersson lät dagen till
ära måla om de gamla husen på
Jörstomten, men så var han ju
fortfarande regerande Årets
Avabo. Under kvällen kom denna
hederstitel att gå tvärs över
vägen till LärsJåkups och Leif
Sundström.
Utefter byavägen såg det mer ut
som Restaurangernas Dag med
matserveringar tätt i tätt. Marknadsstånd och loppis fanns det gott om
och då inte bara vid Föreningshuset. På ishockeyplan var det basketmatcher och på ängen invid ridning. Veteranbilsutställning, Avans
MC-klubb, hunduppvisning, cirkusskola, konstutställningar och Gud
vet allt förekom på sträckan mellan
Föreningshuset och Buskspelet hos
Per Stenelund. Däremot fick Bruno
Ökvists populära teaterföreställningen stå över ett år. I stället stod
hans orkester för musiken på Pubkvällen. I den varma sommarkvällen föregick det mesta utomhus och
folk umgicks och trivdes långt in
på natten.

Dagens ros i Kurren
”…till arrangörerna av Höslaget i
Avan den 8 augusti. Vilket toppenarbete de lagt ned. Det var så
välordnat. Längtar till nästa års
marknad. Här hälsningar från en
mycket nöjd utställare.

Årets Avabo
Avahugget
Varje vår samlas förvånandsvärt
många avabor på Markströmsviken
för att delta i Sportklubbens fisketävling. Det är Leif som för många
år sedan startade tävlingen, som
blivit mycket populär och lär fortsätta många år än. Utöver engagemanget inom Sportklubbens motionssektion finns han också med i
Intresseföreningens styrelse. Naturligtvis var han med vid den stora
ombyggnaden av Föreningshuset
och byggandet av sportklubbens
hus.

LEIF FRÅN LÄRSJÅKUPS
Han kanske inte är den som gjort
sig känd för att stå på barrikaderna och visa upp sig, men det
är ganska troligt att det är han
som har byggt dem och som
också ser till att de fortsatt står
säkert. Närhelst man behöver
hjälp finns Leif Sundström till
tjänst. Han har också alltid den
där skruven man saknar och vet
dessutom var den skall sitta.
Gårdsnamnet på Avan 4 kommer
från Lars Jakobsson, som kom från
Holsvattnet för ett par hundra år
sedan. Familjen Sundström har varit av betydelse i Avan under flera
generationer. Leifs farfar Erik var
affärssinnad, han hade taxirörelse
och ägde kvarnen vid Åkerbäcksbron. I huset fanns då mejeri och
senare Handelsföreningen. Pappa
Karl-Erik byggde upp en av de
största bondgårdarna i Avan och
han var tidigt ute med tekniken;
traktorer, skördemaskiner etc. Ändå
låg hästarna honom varmast om
hjärtat. Leif ärvde det tekniska sinnelaget och i en brytningstid valde
han bort bondelivet mot ett stadigt
och intressant arbete som tekniker
på F21. Sönerna Niklas och Andreas går vidare i samma spår, de
arbetar som motortekniker respektive larmtekniker.

De gamla Lärs
Jåkups gårdarna.
Leif är född i det
vänstra huset. I
det högra bodde
hans farbröder
Per-Erik och
Sven-Erik till mitten av femtiotalet
då Leifs nuvarande hus byggdes på den plat-

Skootermannen
Avan har en ganska knepig skidbana. Den går genom många ägor,
vilket gör det svårt att hugga ur och
jämna ut. Leif kämpar dock på med
spårdragningen och med sitt tekniska sinne har han gjort så att spårmaskinen kan klara de svåra kurvorna. Det blev ett hårt slag, när
parhästen Ingvar Stenelund gick
bort i vintras, men Leif fortsätter
envetet att hålla spåret åkbart. Han
ser också till att Avanskolans elever
har ett spår att åka i. Skootern som
drar spårmaskinen, byttes under
våren efter många år ut mot en ny
och Sportklubben fick oförskämt
bra betalt för den gamla tack vare
den minutiösa skötsel, som Leif
underhållit maskinen med.

Idrottsledare
Tillsammans med Ulf Stråhle var
han ledare för ett pojklag i ishockey
under 7-8 år, först som lagledare
och sedan som tränare. Det var pojkar födda 1969 och 1970 och hans
egen Niklas spelade i laget. När
sedan Andreas spelade verkade
Leif mer som förälder, skjutsade till
träningar och tävlingar.
Samlad familj
Hustru Barbro är en Öhrling från
Gäddvik. De båda sönerna har båda
byggt hus på LärsJåkupsatomten, så
barn och barnbarn finns inom synoch hörhåll. Rätt vad det är brukar
dock Leif och Barbro ge sig av med
husbilen till olika platser i landet.
När valets av Årets avabo kungjordes befann de sig på Öland. Den
blygsamme Leif anade väl oråd…

Smått och Gott
BUSKSPEL PÅ AVADAGEN
Ryggraden i den flera timmar långa
speluppvisningen isi Nykall var
som tidigare far och son Hågedahl,
Jan och Alf, från sydvästra Sverige.
De tillhör de allra skickligaste dragspelarna i landet. Men det fanns
mer. Birger Grahn och Siw Brandén med hus i Stenudden kom med
en handfull kamrater från Luleå
Nyckelharpor. De spelade bland
annat ett par trevliga kadriljer och
Birger berättade en del om denna
musik och pardans, som har varit
mycket populär i Avan och ännu
existerar i länet. Från Lövnäset i
andra änden av byn kom Per Landfors, som sjöng till eget gitarrspel.
Det saknas minsann inte röst!
Av många utomstående musiker
fanns ett par riktigt intressant personer. Tjärnmyrbergarn kom till
Avan från den översta spetsen i
Ångermanland. Det är en hårt prövad medmänniska, han har nämligen 11 mil till närmaste Systembolag. Men ”fördemesta kok ve
själv”. Denne Karl-Ivar Pettersson
spelade dragspel och sjöng därtill.
Det är inte så vanligt. Han hade en
intressant repertoar, gamla låtar
med tänkvärd text som han ”fått”
från gamla gubbar landet runt. Han
var också en mästerlig berättare,
historierna ramlade ut hans mun i
samma takt som mjölktänderna på
en sexåring. Den sista programpunkten framfördes av Ingemar
Nilsson, dagens äldste spelman och
han hade det modernaste instrumentet av alla. Ett helt elektroniskt
dragspel byggt av japanerna. Ingemar var den första pedagogen på
Framnäs och i hela Sverige på
accordion.
Den ideella föreningen Buskspel
arrangerade det här för sjätte
gången. Antalet spelemän ökar och
nu var nästan hela ängen fylld med
husvagnar. De började komma redan på torsdag och alla hittar alltid
fram till Avan, för som redan den
gamle Malte Lindeman konstaterade; kan man vika ihop en vägkarta kan man också spela dragspel.

KADRILJ
Kadrilj är en dans som uppkom på
1600-talet i Paris salonger, men
som blev en mycket populär folkdans i Sverige långt in på 1800talet. I Norrbotten blev den kvar
länge och i Lule älvdal blev Avan
det sista fästet för kadriljen. I en
bygdekrönika skriver Hjalmar
Palmgren från Brändön att - denna
ståtliga dans börjar nu på 1930-talet
i någon mån hos yngre generationer
i Avan få lämna rum för ledvrickningar och synkoperat oljud,
(dragspelets intåg).
Kadrilj betyder fyrkant och dansas i par. Det behövs alltså minst
fyra par för att bilda en fyrkant och
genomföra en kadrilj, men helst
skulle man vara många par. Musiken var vanligtvis en fiol och dansen gick oftast i 2/4 (nästan som
gånglåtar). Det gällde att hålla turerna i minnet till ”gossarnas ring”,
”flickornas ring”, ”stora ringen”,
”klappkadriljen”, ”polskkadriljen”,
”marschkadriljen” för att inte tala
om ”tjugominuterskadriljen”. Oskar
Johansson och Axel Nordström var
två av de spelmän som kunde kadrilj och en som på dansgolvet gärna
manade till kadrilj var Johan
”Jobben” Sundkvist från Fällan.

PETTERSONSSTENAR
Han gjorde sin egen gravsten, C.J.
Pettersson från Avan. På EFStomten hade han sitt stenhuggeri
och han verkade ett par årtionden
under början av 1900-talet. På kyrkogårdarna i Gammelstad och Luleå finns ”Petterssonsstenarna”. De
är mycket höga, upp till 3 meter
och översidan är ofta sneddad.
Hans egen gravsten finns till höger om kapellet på kyrkogården i
Gammelstad. Om man står vid
andra grinden från kyrkan räknat
och tittar ned över kyrkogården
dominerar hans gravsten synfältet.
Pettersson var gift med en kvinna
från Rutbergs i Lillbacken och familjegraven delar de med familjen
J.E Rutberg. Men hur visste han när
han skulle dö? Det visste han inte,
men på den här tiden högg man
aldrig in några datum eller årtal.
För övrigt så avled han 1927.
Erik Hammargren på Norrigården
tillverkade likkistor, även sin egen
får man tro. Men det var nog inte så
ovanligt. Nu när TV-kanalerna
gjort slut på alla sommartorp
kanske deras experter kan vägleda
hemmasnickarna in på byggandet
av den egna sista bostaden. Den
behöver ju faktiskt inte vara så perfekt, att den håller i evighet. Ekonomiskt kan detta arbete också något kompensera de ökade försäkringskostnader som amatörsnickrandet de senaste åren har åsamkat
svenska folket.

Heohållet
BERGLUNDS
Berglunds ligger i backen före
Stenudden, på nedersidan mot
älven. Huset känns igen på sina
djärva illumineringar under vintertid. Från början var det två
lika stora torp på tomten, de två
första ägarna hade samma namn,
far och son, Carl och Karl Berglund och båda var skräddare.
Carl var född 1834 och hustrun
Stina Cajsa Holmström 1839. Sonen Karl föddes 1873 och han tog i
slutet av 1800-talet över ägandet,
gifte sig med Maria Larsson och de
fick fem barn. Familjen var hårt
drabbad av TBC och samma år som
det yngsta barnet föddes, 1920, dog
Karl i sjukdomen. Sonen Hilding,
som byggde ut huset, gick samma
öde till mötes och på slutet bodde
mamma Maria i torpet tillsammans
med dottern Hilda, som också varit
drabbad av tuberkulosen.

Huset kom att stå tomt en tid på 50talet, men köptes i mitten av årtiondet av landsfogden Hans Fjelner,
som hade stället som sommarstuga
ända in på mitten av 90-talet, då
nuvarande ägaren Leif Dahlberg
tog över för permanent boende.

HANS FJELNER
Från mitten av 50-talet och fram till
1995 kom Hans Fjelner att bli en
känd profil i Avan, där han hade
Berglunds som sommarställe. Han
deltog i höstens älgjakter och skötte
köttkvarn vid köttets omhändertagande. Fjelner var jurist i botten
och innehade tjänsten som Landsfogde, vilket innebär att han var
Överåklagare i Norrbottens län och
tillika Länspolismästare. Göran
Espling har fortfarande tät kontakt
med Fjelner, som i höst fyller 97 år.
Han bor nu tillsammans med sin
dotter Eva i Länsmansgården i Fjelkinge, nära Kristianstad.
Hans Fjelner är en intressant person. Han är mycket botaniskt kunnig i den svenska floran. Naturprofilen Nils Lindman gjorde radioprogram från Fjelners stuga i Gällivaretrakten. Fjelner lärde sig både
finska och samiska. I yngre dagar
tjänstgjorde han som tingsnotarie i
Gällivare och gifte sig då med Cili.

Hon var i sin ungdom distriktsmästare i Tennis och Utförsåkning, den senare numera uppdelad
i olika discipliner. Förlovningen
mellan de två hölls på Dundrets
topp.I egenskap av Landsfogde
hade Fjelner tjänstebostad i Tingsrättens hus på Storgatan 11, men
köpte 1954/55 Berglunds.

Fotot är från 1920. Karl, som
sitter ned, dog detta år i TBC.
Sonen Hilding född 1901 står
intill. Mamma Maria är omgiven
av sina döttrar Berta –05, Hilda
–09 och Hilly –13. Karla, som
föddes senare detta år, syns som
utbuktning på mammas mage.

Han stakade också ut en tomt på
översidan av vägen för att bygga ett
stort hus och kom igång med en del
tomtarbeten, men så, 1965, omorganiserades rättsväsendet och man
delade på de två befattningarna.
Hans valde då att i stället söka
tjänsten som Länspolismästare i
Kristianstad, men paret behöll och
besökte flitigt torpet i Avan ända in
på 90-talet.
I Skåne fick Fjelner på sitt bord
de förmodligen första riktigt stora
idrottskravallerna i Sverige, ”Fältslaget 1968” som DC-matchen i
tennis mot Rhodesia senare kom att
benämnas. Matchen stoppades och
flyttades till Frankrike. I september
1975 var det åter dags för en rysare,
Sverige-Chile. Det kom 6000 demonstranter och Fjelner hade beordrat ut 1200 poliser. Matchen
kunde dock fullföljas och ledde
efter seger med 4-1 till att Sverige
gick till final om Davis Cup och
vann tävlingen för första gången.

Heohållet
SKRÄDDARS
På översidan av vägen vid
Heohålle ligger ”Skräddars”, där
nu Kerstin Isaksson residerar.
Sonen Mats har också en villa på
tomten. Kerstins svärmor Ida har
haft stor betydelse för gården.
När hennes man omkom i en
olycka på Svartön 1926 stod hon
ensam med fyra barn, men lyckades inte bara behålla gården utan
också utvidga ägorna.
1875 säljer Johan Larsson utsöndringsjord till skräddaren Nils Sundqvist och fastigheten får av honom
sitt namn ”Skräddars”. 1888 säljer
Nils och hans hustru Anna Kristina
Olofsdotter vidare till sin son Johan
Olof Sundqvist med förbehåll att de
skulle ha rätt att bo i kammaren
med kläder, föda och ved samt inte
minst kaffe med socker!
Isakssons
Sonen bor kvar i nära 30 år och
säljer 1916 till Livförsäkringsinspektören Elof Theodor Sandström,
men han förmådde inte betala och
1917 köper Hugo Isaksson fastigheten på exekutiv auktion för 1410
kronor. Efter ett par år köpte han
till ytterligare mark för 3500 kr.
När Hugo omkom stod Ida ensam
med fyra barn från fem till nio år.
Hon lyckades dock behålla fastigheten, klara slåtter och djur. Ida var
utbildad sömmerska med gesällbrev
och sydde åt stadsborna. Det fanns
också ett visst affärssinne i släkten.
1935 köpte Ida nummer 12 av Östen Bokvist i Lövnäset och i början
på andra världskriget förvärvade
hon ytterligare fem hektar från
12:an av Anna Kristina Lindström.
Sönerna Ingvar, Inge och Ivar
hjälpte till med jordbruket samtidigt som de hade arbete i Luleå.
Dottern Ingrid arbetade från tonåren i Alex Anderssons affär fram
till dess hon gifte sig med Ivar Fabricius på Kläppen.

Ida
LUTHER ILLA UTE
Ida var som många andra i Avan
separatist. Det innebar att man utövade en strängare religion än kyrkan och följde den äldre Swebili
katekes. Naturligtvis hade Ida ett
porträtt av Martin Luther på väggen
i sin kammare.
Vid ett tillfälle skulle pojkarna
spränga bort en sten på tomten. De
dämpade med bland annat en drög
(låg kälke för att släpa undan sten),
laddade utav helsike och tände på.
Av drögen blev det bara spjälkved
kvar och stenen flög genom ett
fönster och in i väggen där Luthers
porträtt satt. Med Guds försyn, får
man tro, klarade reformatorn sig
med några hårsmåns bredd från att
bli fullständigt massakrerad.
UPPFINNARE
De var mycket för uppfinningar
uppi Skräddars. Vid ett tillfälle
gjorde pojkarna om en slåttermaskin till potatisupptagare. De satte
”vingar” på svänghjulet som sitter

framme på maskinen. Det var bara
det att svänghjulet gick med sådan
hastighet, att perena flög in i skogen.
Bättre gick det när de började
göra takpannor av cement. Det är
vanligt nu, men något helt nytt på
den tiden. Fortfarande finns ett och
annat tak i Avan med dessa pannor.
ORMSKINN
Det är inte varje dag, kanske inte
ens varje år, som en avabo ser en
huggorm, men på Skräddarstomten
brukar de finnas. Det är torrt och
litet stenigt. Närhelst man lyckades
slå ihjäl en orm flådde Ida den och
använde skinnet som helande omslag vid sårskador.
VALHALLA
En bit ovanför Skräddars ligger
Sponttorpet. Där fanns en glänta
som Ida upplät till sportklubben.
Ungdomarna i byn kunde träna där
uppe och även spela fotbollsmatcher.

Avan förr
Den förfärliga olyckan på luleälven
”Under hemfärden från kyrkan
sistlidna annandag pingst hafwa 4
män och 6 qwinnor drunknat vid
öwerfarten af Luleåfjerden derigenom att båten, som var liten, intog
watten och kantrade. Trenne personer som räddades, hade uppehållit
sig på kölen av båten, tills de blefwo frälsta”.
Detta stod att läsa i Umebladet
från den 19 juni 1852. Olyckan inträffade den sista maj då 13 ungdomar mellan 17 och 25 år var på
hemväg från Pingsten, en ungdomshelg, i Gammelstad. De åkte med
en överlastad båt från kyrkbyn till
Bälinge, varifrån de sedan skulle
fortsätta till fots genom skogarna
till Ale och Alvik. Vinden var stark
och sydostlig, den tilltog och sedan
båten passerat Tomholmen fyllde
tre störtsjöar båten med vatten. Båten välte och alla hamnade i vattnet,
som troligen var mycket kallt. Man
vet att isen släppte först den 29 maj
i Umeälven. Länsmannen såg till
att det blev draggning i älven. De
återfunna fördes tillbaka till de
kyrkstugor de nyss lämnat, där de
sveptes och beskådades under allmänt deltagande. Den 6 juni begravdes nio av de tio döda ungdomarna. Den tionde hittades senare
och begravdes den 27 juni.
Ungdomarna var huvudsakligen
från Ale, men olyckan drabbade
och förlamade hela trakten. En av
dem som omkom var Johan Jakob
Nordström från Ale 2. Han var kusin till bland andra ”Ollfärn”, Isak
Olof Nordström. Johan Jakobs
pappa kom från Avan. En av de tre
som klarade sig var Nils Petter
Håhl, och efter vad som sägs inom
familjen försökte han rädda sin syster Lovisa. Han höll henne i handen, men var tvungen att släppa
taget. Nils Petter kom att bli farfar
till Justina, som var gift med Axel
Nordström i Avan.

Kåål-stein (Kall-stenen)
Förr fanns ofta olika datum när saker skulle utföras. Gustafsdagen,
den 6 juni, skulle korna ut till sommarladugårdarna. Mikaeli var en
viktig mätpunkt. Alla redskap efter
slåttern skulle vara reparerade och
inställda på sina platser, kärvarna
skulle vara inne och potatisen uppe
och så skulle korna tas hem. K-G
Nordström har berättat om
”kallsten”. Efter den sexåriga folkskolan, fick han i mitten av 30-talet
arbeta åt olika bönder i byn. Efter
arbetsdagens slut brukade han
springa ned till älven, vada ut och
tvätta sig med ”Palmolive olivtvål”.
(Palmolive olivtvål dominerade den
tidens reklam i veckotidningar. Nio
av tio filmstjärnor påstods enligt
annonser använda just den tvålen).
Det var ett friskt liv, men hans
mamma sa: ”Nu är det för kallt för
att bada i älven. Kallsten har fallit”
Det där med kallsten som fallit i
älven var ett gammalt talesätt som
höll i sig in på 1960-talet. Det var
på Klara-dagen, ”Kåål-Klara”, den
12 augusti, som detta märkliga
påstods inträffa.
Nödställda grisar
Förr kom de flesta varor med tåg
till järnvägsstationen på Norra
(Sunderbyn) där de skulle hämtas.
Varje vår kom ett tåg med grisar
från södra Sverige och två avabönder hade beställt var sin kulting. De
sparkade över isen på morgonen
och den höll bra efter nattens kyla.
Griståget var dock kraftigt försenat
och kom inte förrän sen eftermiddag. När de så skulle hem hade isen
mjuknat i dagsmejan och det bar
sig inte bättre än att de gick igenom. Den ena karl´n var snabbt
uppe medan den andra var mer
ovigulant och låg kvar i vattnet och
ropade –hjölp me upp, hjölp me
upp! Du får vänta, sa den andre, vi
hä tvo gröjsan ini vättne att tå händ
om!

Välfyllda lådor
Det stundade kalas. Axel Kalin
skulle fylla jämna år. Som vanligt
fanns en lista på affären, där man
kunde teckna sig med en slant,
kanske en femma. Det var på 30talet en ansenlig summa, nästan en
dagsinkomst för en arbetare. Men
det fanns också en chans att man i
gengäld blev bjuden på kalaset med
kaffe och tårta, cigarrer och starka
drycker.
Ja, så var det detta med alkoholen. Mellan 1917 och 1955 var det
restriktioner för inköp av alkohol.
Man hade en så kallad motbok där
köpen noterades. Alla beviljades
dock inte en sådan. Gifta kvinnor,
ungdomar under 25 år och personer
utan fast bostad fick inte motbok.
Ogifta kvinnor fick mindre tilldelning än män. Maximiransonen, som
långt ifrån alla fick, varierade med
tiderna, men på slutet var den tre
liter starksprit i månaden. Men vid
särskilda tillfällen, som vid Kalins
födelsedagsfirande, hävdes restriktionerna.
En av byns mer färgstarka personligheter, John, saknade motbok
och kunde inte stilla sig, utan
gjorde sig före kalaset ärende till
jubilaren för att rekognosera inköpen. Spriten förvarades i en byrå i
finrummet och John beskrev sedan
lyriskt besöket på följande vis:
”Hån Kalin drao eot nederstlåda.
Ho vär full. Hån drao eot ännar
låda. Ho vär full. Hån drao eot tridi
-låda. He fåtades söken. John måttar cirka en decimeter mellan tummen och pekfingret.
Berättat av K-G Nordström

Motboken

Avan nu
Björn vid Tälltjärn
Det har i sommar vid några tillfällen synts björn i utkanten av
Avan. Margit och Sven-Olof Lundberg, som bor i den lilla blåmålade
Mårsstugan vid älven, har till och
med fångat ett björnmöte på foto.
De rör sig mycket ute på cykel och
till fots, men nu åkte de bil och fick
se en hona med unge ovanför Tälltjärn. Margit hade kameran med
och lyckades få ett par bilder. På
det ena fotot står björnen på bakbenen, men det betyder inte att den
gör sig redo för den första ronden
utan bara att den är nyfiken.
Sommarcafé
Under sex veckor hölls sommarcafé
i Föreningshuset. Det kännetecknades av fint utbud och trevligt bemötande. Arrangörer var i tur och ordning AnneMarie Granbrant, Maria
Andreasson, Marika Vesterberg,
Therese Mella, Basketpojkar 93
och Marie von Heijne.

Farthinder ett dygn
Någon vecka in i juli monterades
farthinder på vägen vid ishockeybanan och mellan Kläppen och Fällan. Inom ett dygn var de uppbrutna
från vägbanan och bortförda. Man
får anta förövare finns att finna
bland våra ”kära” fartdårar, som
stod för stöld och egenmäktigt förfarande under nattens stilla timmar.
Efter ett par dagar hittade de unga
pojkarna Simon Andreasson och
Filip Larsson hindren slängda i
bäcken. De aktade inte för att vada
ut och bärga godset.
Unbyn Årets by igen…
Natten efter det att farthindren bröts
bort flyttade någon än en gång
skyltarna ”Årets by” till Unbyn. En
rådig avakvinna såg dock till att ta
tillbaka dem direkt följande morgon. Efter reparation kunde de sedan efter någon vecka åter sättas
upp där de hör hemma – i Avan.

PellPers café
Jan-Erik och Elisabet Norberg har
en del kvällar under sommaren hållit café i sitt hus, PelPers, där de
inrett en mycket vacker lokal med
intressanta gamla prylar. Byabor
har tagit sig en sväng dit, men
också många inom veteranbils- och
MC-kretsar har haft detta som utflyktsmål.
Årets avabo
Kandidater till titeln Årets avabo
var Leif Sundström, Marika Vesterberg och P-O Kastberg. Fördelningen av rösterna kom att bli jämn och
räkningen spännande. Leif toppade.
Sommarfåglar
Per-Olof Kastberg har även i år
tagit på sig att leda arbetet för sommarjobbande ungdomar. Bland annat har en hel del arbeten utförts
vid Sportklubbens klubbhus och
ishockeyrink. Byns vägar har också
städats, diken röjts plus en hel del
annat.

…sedan blev det Persön
Natten efter Avadagen försvann
skylten igen och hittades denna
gång i Persön uppsatt efter vägen
från Örarna. Efter slagning på internet ”Persön, Årets by”, hittades
foto och en ynglings bekännelse att
han ”hade varit med att ta ned den”.
Blomsterprakt
Sten och Ann-Britt Lundberg har
även denna sommar bemödat sig
om en betagande blomsterprakt vid
sitt hus efter byavägen. Man saktar
gärna upp stegen, när man passerar.

Ted och Sumo från Tälltjärn
Nato slår till
Under nio dagar i juni hade den
Natoledda flygövningen ”Loyal
Arrow” sin huvudbas på F21. Ett
50-tal flygplan från 10 länder deltog och det var en ström av plan
som gick över Avan in för landning
på Kallax. Där fick byns mopeder,
crosscyklar och motorcyklar på
”moppe”! Flygplanen slog med
flera decibel byns egna och genompasserande tvåhjulingar, men det
skall sägas att planen passerade på
några sekunder att jämföra med de
landburnas ibland mångtimmarsövningar på vår byaväg. Så det
kanske jämnade ut sig. När det gäller hastigheten överglänste flygvapnet utan tvekan markstyrkorna.
Danskväll i Avan
En ljuvlig sommarkväll, den sista
lördagen i juni, var det danskväll i
Föreningshuset. Anne Marie Granbrant hade ordnat så att välkända
Ragges skulle spela och dansbandsgurun Thomas Deutgren skulle vara
ledare för kvällen. Föreningshuset
var avskalat invändigt för att ge
plats för de dansande, saluförande
av mat och dryck skedde utomhus.
Avaborna kom traskande medan
unbyggare och bälingsindianer kom
cyklande. Det blev en trevlig samvaro, men man kunde önska att ytterligare ett femtiotal personer hade
hedrat tillställningen med sin närvaro.

Dikesgrävaren
Dikesgrävaren på bilden tar en
paus och vilar mot spaden.
Bakom sig har han grävt ett dike
som börjar långt i fjärran och
man får känslan av att han har
lika mycket kvar framför sig.
Ändå ser han så glad ut.
Det krävdes en särskild sorts karlar
för att klara ett sådant arbete, envisa, starka och de skulle helst inte
vara så långa till växten. Vridmomentet när han kastade upp jorden
åt sidan tog hårt på kroppen och det
var inte nog med det, dikena var så
djupa att de tvingades kasta upp
jorden i två etapper. Man mellanlandade i ett slags terrass.
Krondiken
I Lars Ekborgs monolog är det dags
för gamgubbens ättestupa. Man
ställer Blind-Anders framför ladugårdsväggen och säger: ”Här är ett
stort krondike, så hoppa utav helvete.” Det kanske säger något om
dikenas storlek. De var så djupa att
backsvalor ofta byggde sina bon i
kanten. I Avan säger man gravar
och de grävdes under första världskriget, men även vid senare tillfällen. Mycket tyder på att det kan
ha rört sig om nödhjälpsarbete.

Lill-Åkerlund
Vi talar alltså om rejäla diken, som
dels skar av vatten som kom uppifrån skogen och dels ledde vattnet
ned till bäcken. De senare gick oftast mellan olika ägor och ägarna
tycks ha delat på arbetet. Så hjälptes till exempel Herman Sundkvist
och Albert Nordström åt om att
gräva dike mellan sina ägor, liksom
Karin Lindströms pappa och Ollkarlarna i Brännlandet. Man det
fanns också karlar som hyrdes in.
En var en finne som under första
världskriget var inkvarterad hos
PellPers och som förmodligen var
den som hade den första grammofonen i Avan. Det fanns också ett
par som hette Georg och Tage och
som var från Råneåhållet.
Lill-Åkerlund bodde i Solberget
och gick varje dag på stigar till och
från Bredtjärnsmyran i Alviksträsk
där han grävde diken. På 50-talet
rensades dikena och då ställde Ingenjörstrupperna från Boden upp
med bandtraktorer och planade ut
jordhögarna.

Titus
Nu har Elliot och jag varit på
hundutställning i Piteå igen. Det
var ett par tusen hundar där, men
det var inte till någon glädje då
alla vovvar hölls hårt kopplade,
man fick inte ens nosa på någon
annan. Matte och husse var också
kopplade, de höll ju i den andra
änden av repet och vågade inte
släppa det. Vi gårdisar skulle skärskådas i ring 12 och dit var det lätt
att hitta, det var bara att följa ljudet. Medan andra raser ylar och
skäller har gårdshundar det särdraget att vi sjunger, nynnar. I det här
fallet lät det snarlikt ”Fångarnas
kör” ur Nebudkanessar. Elliot går
mer mot baryton, medan vi övriga
ligger högre. Därför kallar vi oss
för Sopranos.
Vi hade uppvisning inför stor
publik på ishockeyrinken under
Avadagen. Hilda och Kajsa är våra
domptörer. Elliot hoppade hinder
som en furie och själv dansade jag
balett. Det blev förstås succé. Vi är
redan efterfrågade till nästa år.
Vid en hundutställning i Skåne,
den största som någonsin varit för
dansk/svenska gårdshundar, fick
Elliot och jag rött kort. Tvärtom
mot i fotbollen är det bästa betyg,
men Elliot borde nog ha rött kort
för både det ena och det andra.
Vid utställningen blev Elliots
mamma från Bensbyn utsedd till
bästa hund av alla. De unga damerna i Avan brukar kalla Elliot
för Korven, men nu när hans
mamma blivit Drottning har de
döpt om honom till Prinskorven.
Titus

