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AVAHUGGET
Det började illa och hopplösheten spred sig över den stora skaran fiskare, men så vände det plötsligt och det började hugga. Motionssektionen inom Sportklubben hade valt en solig och fin dag för årets Avahugg i Markströmsviken, nära Återvinningen, men det var svårt att ta sig ut på isen. Snön bar inte alltid och väl ute så fick man
finna sig i ett lager vatten närmast isen. Men motgångar är till för att övervinnas, särskilt i tävlingssammanhang
och jakten på mästartiteln tog sin början. Ja, sanningen att säga, så kombinerade många pimplandet med att
grundlägga ansiktets solbränna inför våren.
Den tidigare femfaldige mästaren Bengt Westerberg återtog förra året titeln från den nya stjärnan, Herman
Sundkvist. Men Herman från Fällan tog nu gruvlig revansch och vann med 82 fiskar före Lena Jansson från
Nordströms Inibyn 70 och byns skåning, ”Oskar” Oskarsson från Tälltjärn 69 fångster. I ungdomsklassen vann
Emil Hansson med 31 fiskar, Felix Rierstam fångande 18 och bronset gick till Erik Jansson med 14.

Årsmöte i Intresseföreningen
Vid Intresseföreningens årsmöte
valdes Katarina Halvardsson till
ordförande för 2010. De hon förväntas hålla i örat är ledamöterna Björn
Sundström, Gunnar Nilson, Leif
Sundström och Jannarna Norberg,
Rytting och Nordström, sammanta-

get en kompetent samling herrar.
Beredda i startblocken vid eventuellt förfall står de lika händiga
suppleanterna Mats Isaksson och
Anders Åström.
Ett stort arbete för styrelsen under 2010 blir upprustningen av
Föreningshusets farstu.

HÖSLAGET
Lördagen den 14 augusti
Dags att börja ladda!

Profilen
Det står en lila spark utanför huset
hos Greta Sundström i Avan.
Många nyanser av samma färg kantar om några månader hennes infart, när syrenerna slår ut i blom.
De var 23 kusiner, 19 av dem pojkar. Kanske var det därför som hennes farbror månade särskilt om de
få flickorna och bjöd henne att
komma till Halland för att läsa på
realskolan i Falkenberg. Margareta
Lundberg var 13 år gammal och
året var 1939. Det var då kriget
kom.
– Jag hade aldrig sett ett tåg när jag
kom till Boden. Sträckan fram till
Ånge var med ånglok. Jag kom till
en helt främmande miljö, berättar
Margareta som efter giftermålet
med Per-Erik bär efternamnet
Sundström.
– Farbror mötte mig i Göteborg.
Han drev en porslins- och bosättningsaffär i Falkenberg och fick
brist på varor, speciellt från utlandet, under kriget.
Greta, som hon oftast kallas, åkte
hem till Norra Sunderbyn på sommarloven. Dit hade familjen flyttat
efter tio år på Änget. Född är hon i
gården där Kristina Lundberg och
Göran Espling bor i dag.
Efter studierna arbetade Greta ett
tag på skogsägareföreningen i Luleå. Sedan blev hon länsstyrelsen
trogen i 40 år.
– Det har varit en omvälvande tid.
När jag började fanns där kvinnor
som gjorde rena hovnigningar för
landshövding Hansén och andra
höjdare. Jag knixade bara och fort
skulle det gå, säger hon och skrattar.
Statliga tjänstemän fick inte organisera sig fackligt och när kvinnor
fick barn var det vanligt att de slutade.
Greta sa inte upp sig när Birgitta
och två år senare Anna, kom. Hon
var ledig med lön i fyra månader
och sedan ytterligare två utan lön.

Efter barnledigheten anlitade Greta
och Per-Erik hembiträden.
– Per-Erik hade sitt arbete hemma
och jag kände mig aldrig otrygg.
Men det kunde vara svårt att hitta
flickor som ville arbeta på landet.
De ville ju vara i stan.
Det var fantastiskt att jobba på planavdelningen under tiden för de
stora älvutbyggnaderna och byggruschen som bl.a. villaområdena i
Mjölkudden och Notviken är resultatet av. För att inte tala om Örnäset.
– Kamrater som gifte sig flyttade in
i sina 52 m² stora lägenheter. Jag
tyckte att de var fina till tusen!
Greta minns också när du-reformen
kom 1967 och betänkligheterna
som vissa chefer på jobbet hade
inför att lägga bort titlarna. Som
någon uttryckte det: tänk om man
är ute och går med sin fru och möter någon som säger ”hej, på dig”.
Själv säger hon att hon är gammeldags uppfostrad. Farbror Bernhard,
som hon kallade Bernhard Ekström, sa apropå hennes svårigheter
att säga du till äldre: Du är den
enda i byn, nu får du sluta.
Tiden går fort när Greta berättar.
Om körkortet som hon tog strax

efter giftermålet 1951. Första bilen
var en Citroën med tygkapell som
de köpte i Stockholm. Hon minns
att den var fruktansvärt kall.
Och längre tillbaka, om teaterförställningar i byn. De möttes med
misstänksamhet och fick inte uppträda i föreningshuset. Men efter att
Sigurd Fabricius och Emil Johansson fått en alldeles egen föreställning för att ”de ville se vad vi
gjorde” släpptes de in i byns lokaler.
Gunvor Sundqvist diktade och Ola
Nordström stod för musiken. Andra
i sällskapet var K-G, Brage, PerOlof, Allan och Karl-Olof.
Efter makens död avvecklades odlingarna, helt när första barnbarnet
Alma kom 1986. Birgittas och Esas
andra dotter, Astrid, har med sitt
hästintresse sett till att det sedan
några år blivit mera rusch på gården igen.
Engagemang i byn har inte fått stor
plats i ett liv med heltidsarbete och
en handikappad dotter. I dag deltar
hon gärna på söndagsmötena om
byns historia. Det är tur, för en sida
i Av och An räcker inte långt för att
berätta Gretas historia.
Anna F Strömbäck

När färjan flög i luften
Det måste ha varit någon av vintrarna strax efter andra världskriget.
Ångfärjan Vega hade frusit fast i
isen på sista turen för året ett par
hundra meter ut från land. Lyckligtvis var det inga bilar eller hästskjutsar med ombord och för personer
höll isen bra. Det var bara att
vandra in mot färjstället.
Mina kusiner Bibbi, Brage och
Kjell och jag såg senare på vintern
att något var på gång nere vid färjstället, så vi småungar begav oss
naturligtvis dit. Vi förstod ganska
snart att man skulle spränga isen
runt Vega, så att hon inte skulle ta
skada. En av Lundbergskarlarna
hade borrat hål för dynamiten och
detta i övermått. Jahan-Axel, som
var kunnig i det mesta, kom med
dynamiten, men laddade inte med
särskilt många gubbar.
När allt var kopplat och det var
klart för sprängning ropade Erik
Johan Ekman, som bodde i det lilla
gula huset längst upp i färjbacken,
att kaffet var klart. Axel, som anade
att det kunde väntas något värmande till kaffet, sa till Lundberg
att stanna kvar och hålla ett öga på
ungarna, det vill säga oss fyra.
Nu var det så att Axel inte var särskilt noga med tiden. När han körde
färjan på somrarna och gjort sig en
sväng i byn mellan turerna kunde
han komma cyklande nedför backen både fem och tio minuter för
sent. Detta bekom honom inte och
knappast någon annan heller för
den delen. Naturligtvis blev han
kvar länge hos Ekman. Vi såg att
Lundberg började bli irriterad. Det
var kallt och så insåg han förstås
vad som pågick hos Ekman. Dessutom hade han ju borrat så många
hål, men Axel hade stoppat dynamit – och det fanns det gott om - i
bara några få. Så Lundberg satte
igång att fylla de tomma hålen med
dynamitgubbar, någon ordning
skulle det väl för f-n vara.
Äntligen kom Jahan-Axel nedför
backen. ”Är det klart” ropade han

”då spränger vi”. Han tryckte ned
utlösaren och det blev en helt otrolig smäll. Färjan flög högt upp i
luften och de två karlarna och vi
fyra ungar såg hela Norra Sunderbyn under färjans köl.
Sedan blev det tyst och det är det
för övrigt än. Jag berättade det hela
för min farmor, men hon gav mig
en örfil och sa att jag inte skulle
ljuga för gammalt folk. Vinden låg
så att smällen hade hörts ända till
Solberget, men eftersom det samtidigt pågick övningsskjutning med
kanon på Rödberget i Boden, så
trodde alla att smällen kom därifrån. Jahan-Axel och Lundberg
hade ju inga skäl att berätta vad
som hänt och ingen trodde på oss
ungar. Vega hade faktiskt inte heller tagit någon större skada.
Kusin Bibbi säger att hon inte riktigt vill minnas det här, men jag har
en klar minnesbild. Fast ibland brukar jag undra om jag kanske ändå
drömt det hela. Ja, helt säker är jag
inte. JEN

Mångkunnige Jahan-Axel med
två av sina barn
Sonsonen Kjell, den siste i raden

AVANS FÄRJOR
Kjell Sundström berättar att färjan
Vega kom till Avan 1912. Hon hade
fått sitt namn efter A-E Nordenskiölds fartyg, det första som genomfor Nordostpassagen 1878-1880.
Kanske hade kaptenerna på de två
båtarna samma sorts huvudbonad,
en Vegamössa med svart skärm, låg
kant och platt kulle.
Vega var utrustad med en råoljemotor och hon var propellerdriven.
Den mycket tekniskt kunnige Jahan
-Axel Sundström byggde 1914 om
Vega till ångmaskinsdrift. Man kan
tänka sig att det var första världskriget som framtvingade detta. Oljan
blev svår att få tag på medan det
fanns gott om ved i Avan. Axel
flyttade också styrhytten, som låg i
mitten av färjan, till ena yttersidan,
så att bättre balans kunde erhållas
när bilarna började komma.
Många års fördröjning
Det var väghållningsdistriktet som
skulle stå för kostnaderna av färja,
kajer och tillfartsvägar. 1907 beslutades om ett inköp av färja för
17.600 kr, men året efter beslutades
att beställa en färja från Helsingborgs Varv för 21,500 kr. Besvär
inlämnades och frågan gick ända till
Regeringsrätten. Vilken färja det i
slutändan blev framgår inte av besvärshandlingarna.
Sundström och Lundberg
Axel Sundström började arbeta på
färjan 1914 och båda hans söner
Elix och Enar tog sedan vid för att
sonsonen Kjell sedan skulle avsluta
eran vid sin pernsionering 1993. Så
länge ångfärjan användes, fram till
1952, stod som regel en Lundbergare i maskin, Arthur och sonen
Arte.
Den första linfärjan tog sex bilar
och den hade inget namn. 1987 kom
en färja som tog tio bilar och den
hade det fyndiga namnet Ava Gardner och in på 2000-talet kom den
nuvarande, Theresia, som tar 14
bilar.

Öhlunds Café
Från 1942 och ett par årtionden
framåt kom caféet i Avan att bli
en viktig samlingspunkt, framför
allt för de unga. Det fanns i det
röda huset intill Föreningshuset,
fast på den tiden var huset gult.
Ingången var från landsvägen,
inne till vänster fanns serveringsdisken som låg längs efter vägen
och innanför den låg bakugnen.
Till höger var själva cafélokalen.
Det var under Östen Bokvists epok
på 40-talet, som caféet var mest
frekventerat. Östen hade under en
kortare period drivit NyPerersacaféet, men flyttade snart över till
Öhlunds, som huset kallades efter
den familj som byggt det. Östen
hade god hand med ungdomar och
hans fru Estrid hade god hand med
bullar, hon var utbildad bagerska.
Sportklubben fick en omstart 1942
med Östen, K-G Nordström och
Sven Holmström som ledare. Klubbens möten och träffar hölls i
caféet. Ett par av de servitriser som
arbetade för Östen och Estrid var
Elma Åkerlund och Edla Stenman.
Östen var uppväxt hos sin mormor Augusta i Lövnäset. Han kom
att bli en karl huvudet högre än sin
omgivning och med en vikt uppemot 120 kg. Östen var en driven
ledare, intelligent och allmänbildad.
Märkligt nog talade han bruksmål
(som man talat vid Selets bruk).
Samtidigt med caféverksamheten
drev han en smedja och han var
litet av en mångsysslare. Precis i
början av 50-talet flyttade han och
Estrid till Lundagård i Boden, där
Östen startade en cykelverkstad.
Öhlunds
Familjen Öhlund hade en grön,
vacker Norrbottensgård i Sandnäset, mitt emot skolan. I början på
första världskriget, troligen 1916,
byggde Erik Johan Öhlund och
hans hustru Anna-Lisa det hus, som
kom att bli café. När sonen Algot
gifte sig med Berta Holmgren öpp-

nade de ett litet café, men byggde
sedan ett hus på ägorna längre ned
mot bäcken, det hus som nu är i två
våningar och rött. De drev café där
också.
Efter Östen
När Östen flyttade till Boden tog
”Farmarn”, Signar Nordström, från
Norra och hans kvinna Essy över
rörelsen. De köpte sedan ett litet
jordbruk i Bjässmora och så småningom startade de ett KR-jordbruk
av större mått i Unbyn. De sista
som nyttjade bakungnen var Martin
och Valborg Nilsson. De tog över
1954 och hade barnen Ann-Kristin,
Eva-Britt och Ulf. Det var Valborg
som under en tid drev caféet. De
flyttade sedan in på 70-talet till Boden.
Det är möjligt att huset har stått
tomt ett tag. 1988 köpte Joel Karlsson och Lotta Asker huset av Anita
Fagervall och Kenneth Ström, som
i sin tur hade köpt av Göran Nyman
och Karin Mäkitalo. 1999, när Joel
och Lotta flyttade till Östlingens
hus, tog Joels tvillingsyster Eva
med Janne Rytting över fastigheten.
Tidigare hyrdes övervåningen ut
bland andra till småskollärarinnan
Rosa Holmkvist och också till
snickaren Hjalmar Eklund. Även
Egon och Inga Olofsson hyrde en
tid övervåningen, som för övrigt
var mycket kall.
Öhlunds under nybyggnad
Fotot taget från insidan

Bandydomare på sparkstötting
Östen Bokvist var en driftig man.
Bland annat startade han en Nederluleåserie i bandy. Det krävdes då
att varje förening utbildade en domare och Östen ryggade inte för
detta. Kursen var teoretisk, men
sanningen var den att han inte
kunde åka skridskor. Ungdomarna
i Sportklubben skrattade i mjugg,
men när det var dags för match
kom Östen med sparkstötting och
visselpipa och så brukade det följa
med en hund. För oss som var
småungar då var det ett fascinerande skådespel. Östen sparkade
efter sidlinjen och när spelet
vände, vände Östen med sparken,
och när Östen vände sparken
vände också hunden. Och så böljade det fram och tillbaka, fram
Första plåten till sig själv
Det sägs att Östen varje morgon
bakade wienerbröd och att första
plåten bröd, gärna spetsade med
grädde, alltid var till honom själv.

Träffpunkt för ASK
Östen var nog bättre smed än bagare och det berättas att när sportklubben hade en träff på caféet
knackade en av pojkarna med bullen i bordet och frågade Östen:
”Har du bakat dom eller kommer
dom från smedjan?”

Kvarnen vid Åkerbron
KVARNEN
VID ÅKERBRON
1914 byggdes kvarnen vid Åkerbäcken. Det var Erik Johan
Öhlund och Erik Sundström
(LärsJåkups) som startade bolaget, men när Öhlundsgubben dog
tog Erik över hela ägarskapet.
Man kan lätt tro att kvarnen drevs
med vatten, eftersom den låg vid
bäcken, men så var det inte. Troligen använde man först en ångmaskin
för att sedan gå över till råoljemotor. Vid en större ombyggnad på
mitten av 40-talet gjordes kvarnen
om för eldrift, något som sedan
kom att bidra till dess fall, eldriften
blev väldigt dyr. Kvarnen var väl
utrustad med siktar och det fanns
också en hammarkvarn för vetemalning.
När Erik Sundström dog 1940 tog
två av hans söner över driften, PerErik och Sven-Erik. Det kom sedan
att visa sig att Sven-Erik blev allergisk mot mjöldamm och han övergick då till taxirörelse. På 1950
och -60 talen kom många bönder
att skaffa sig egna gröpkvarnar och
ingen köpte längre siktat mjöl från
kvarnen. Detta, tillsammans med de
höga elräkningarna, gjorde att PerErik lade ned verksamheten. Efter
att kvarnen hade stått tom några år
revs den 1972.

AVANS KVARNAR
Avan hade en enkel kvarn redan på
1500-talet, den enda i Lule älvdal.
På 1700-talet hade nästan alla byar
en mindre kvarn och nu började
man också bygga kvarnar av större
mått. I mitten av århundradet hade
Avan en kvarn i Selet. På en karta
från 1782 finns denna kvarn utmärkt, men också ett par vid bäcken. En vid Fällan och en i BäcksnåÅKERBÄCKSBRON
ret, Bäcksmerskvarn, som kan ha
Det finns många broar, och har tidi- varit Unbyns. Däremot fanns ingen
gare funnits ännu fler, som går över kvarn angiven vid Höbäcken. Den
bäcken. De flesta har byggts därför byggdes ett tiotal år senare.
att det är samma ägare av marken
På 1820-talet bildades Afwa och
på båda sidorna av bäcken. Den
Höbäcks Quarnbolag. Bolaget fick
första större allmänna bron var
tillstånd för en Tullmjölkvarn med
Sundbron, som låg längre ned emot tre stenar i Fällan. Tre av ägarna
laxfisket. Man kan ännu se landfäs- var bönder i Avan, Johan Jonsson,
tena. Det fanns tidigt också en bro
Paul Fabricius och Olof Johan Pedär den nuvarande ligger för att
hrsson. Arbetet med att sätta kvarman skulle kunna komma över till
narna i stånd påbörjades 1832. Fälldet 20-tal sommarladugårdar som
kvarnen synes ha varit i bättre skick
låg på andra sidan.
och det mesta arbetet utfördes i
1912 byggdes en ny större bro på Höbäcken. Den hade stått oanvänd
platsen och det var Johan Erik Ek- en längre tid. Efter ett knappt
man, som tillsammans med Carl
halvår utfördes första gryn- och
Lindström (Bälinge) stod för bygfurumalning (torkad vitbark).
get. Omkring 1950 byggdes den
Dämningarna ställde dock till
om, det man ser på fotot. Under
problem. Kvarnägrarna hade löst in
ombyggnaden användes den lilla
sågen mellan Nottjärn och Alviksträbron som syns till höger på bilträsk och där hade en damm anden. Vid andra världskriget sattes
lagts. Men denna ställde till förtret
krokar under Åkerbäcksbron, som
för nybyggarna i Alviksträsk, vars
skulle användas för att minera den. slåtterängar delvis kom under vatMen nu kom ju varken tysken eller ten. Samma problem uppstod vid
ryssen.
dammen ovanför Fällkvarn. Inom
ett par år hade man dock anlagt en
damm i Höbäcken och sedan fick
båda kvarnarna nya stenar. Med
dessa tullmjölskvarnar kunde man
börja mala även åt utomstående.
I slutet av 1870-talet beslutade
man att lägga ned Höbäckskvarnen
och den i Fällan rustades upp, något som tog två år trots åretruntarbete. Några år in på 1900-talet
var det dags för ombyggnad igen
och då övergick man från vattenhjul till turbin. 1923 lades Fällkvarnen ned och då hade den haft konkurrens av den vid Åkerbäcken i tio
år.

Avan förr
INREMARKSTRÖMS

FRU HÄLL

På 1880-talet bosatte sig två bröder
Markström från Sjulsmark i Avan.
Oskar förvärvade PelPers (mitt
emot ishockeybanan) som låg mitt i
byn. Alfred köpte fastigheten, nu
ödehuset, ini Brännlandet. Denna
som låg utanför byn kom att kallas
”Inremarkströms”, inte den som låg
mitt inne i byn.
Konstigt? Nej. På den här tiden
fanns inte mycket till landsvägar
utan det var älven som var den viktigaste färdleden, vinter som sommar. Stenudden och Sandnäset låg
”utåt”, mot havet och Brännlandet/
Lövudden låg ”inåt”, mot inlandet.
Därav ”Inremarkströms”.

”Gud sko lön de –och käschi jö
också”. Så sade fru Häll till en liten
pojke, som hjälpt henne hem med
varor från affären, kanske i hopp
om att få en liten skärv.
Hilda Häll bodde i huset mitt emot
Lindströms, det hus som var byggt
av Janjåsafolket som kom från Godegård i Östergötland och satte sådan prägel på Avan. Huset brann
för övrigt 1935, men byggdes upp
igen. Hilda var en Pettersson från
granngården, där nu Bengt och
Kerstin Vesterberg bor. Hon gifte
sig med August Häll från Luleå.
Han hade bageri på Hermelinsgatan
och detta flyttades till Avan. Han
kan nog betecknas som ett stolpskott. Hällan kunde uppfattas som
”len”, men hon hade en alternativ
intelligens. Hon kunde till exempel
massor om växter och det var hon
som drog lasset med gården. När
hon besökte släktingar i Solberget
gick hon genom skogen, barfota.
Hennes attribut, en lång hörlur, fick
oss barn att se henne som en
”häxa”. Och det kanske hon inte
var, men hon kunde mycket och
levde i symbios med naturen.

På Norra
Fortfarande finns det många avabor
som säger ”på Norra” när de menar
Norra Sunderbyn. Det har också sin
förklaring. Före laga skiftet på
1860-talet hade de flesta byar efter
älvarna här uppe ägor på båda sidor
av älven. Sunderbyggarna ägde
marken runt Sandnäsudden, Avan
ägde marken där nu Norra Sunderbyn ligger. Det var enkelt att ta sig
över älven.
Den sista som ägde mark på
Norra, in på 1950-talet, var Alfred
Nyström, som ägde fastigheten i
Ostibyn där nu Ragnar och Kerstin
Sundberg bor. Det berättas att Alfred den mycket snörika vintern
1936 handskottade en väg över till
Norra för att spara sin häst Seruna,
när han skulle köra över gödsel. Då
kan man tala om att skotta.
Senare generationer har nog använt uttrycket ”På Norra” därför att
järnvägsstationen låg där, faktiskt
före byn bebyggdes. Posten och
mycket gods till Avan kom med
järnväg. Södra Sunderbyn fick järnvägsstation långt senare.
1926 började bussarna mellan
Luleå och Boden att gå. De tog
över mycket av godshanteringen,
till lättnad inte minst för byns handlare.

Inremarkströms
På snean
Barnen i Avan var mycket intresserade av de bogserbåtar som hämtade tegel på Björns tegelbruk och
timmerflottar från skiljestället i
Sävast. Ofta kunde de härma motorljudet på varje båt. På 1910-talet
fanns en båt som hette Greta. Hon
var ”volt”. Det vill säga att hon låg
snett i vattnet. Det var vanligt att
man sade om en berusad person att
han var ”på snean”.
De tio budorden på
Nederluleåmål
1. Do sko önger änder gu:dan
hå:va ati me.
2. Do sko ånt missbreok Härren
dinn Guss nämn: Härren kom ånt
dil o leemn hånn åosträffe som
missbreok nämne hånsj.
3. Täänsj upa å håål vilodän
he:li.
4. Vöis äktning dil fä:rn o måora
döy, sa do fa le:va läändj ini lände
Härren den Gu:d djii at de.
5. Do sko ånt dre:pa.
6. Do sko ånt djera äktenskapsbrott.
7. Do sko ånt stje:La.
8. Do sko ånt viitn åosänt om
änder.
9. Do sko ånt håå bedje:r dil
grännheose.
10. Do sko ånt håå bedje:r dil
änders ku:nin, ånt heller dil
drengan o pi:gen hånsj, ånt heller
dil oksn hånsj el åsna hånsj, el nä
änne som hänn ra: om.

ORDBRUK
¤ Jö kurke ålldeles . (Kuúrk= bli
utmattad, ta slut. Om arbete och
idrott)
¤ No blöyi he bra, bara´ne fa
törkes. (Nog blir det bra, bara det
får torka. När man arbetade i trä
eller målade, men även i helt andra
sammanhang, när man gjort ett arbete färdigt).
¤ Heken he er grejer fra Låkaträsk.
(Det här är grejer från Lakaträsk.
Det vill säga av högsta kvalitet. Vid
byggandet av malmbanan hade man
upplag för verktyg och material i
Lakaträsk).
¤ Skämlit i´itit o skämligt lemnt.
(Skamligt ätet och skamligt lämnat.
Ätit mycket och lämnat litet).

Avan nu
Jette på Liljevalchs, Brittlouise i
Estland
Oavsett man kommer från Luleå
eller Boden börjar och slutar vår by
med en kvinnlig konstnär, Jette
Andersen på Bälingegränsen och
Brittlouise Landfors på Unbygränsen. Jette blev i år uttagen till Liljevalchs vårsalong på Djurgården i
Stockholm. Av 2.014 sökande
konstnärer valdes 131 ut och bland
dem då Jette. Brittlouise har vernissage, break a leg, i Pärnu, Lettland
8 april till 8 maj. Till hösten har
hon inbjudits till en samlingsutställning i Rio de Janeiro.
Färjan stannade på Lucia
Klockan 13.00 på Lucia gick färjan
sin sista tur för 2009. Isvägen öppnades på Nyårsafton. Det gäller att
välja bemärkta dagar.
Per omvald i Buskspel
Buskspel höll i vanlig ordning sitt
årsmöte i Avans Föreningshus. Per
Stenelund omvaldes som ordförande och i styrelsen sitter också
avabon Henry Willman. Efter mötet
vidtog många timmars spelande.

Norrbottens Kuriren
Norrbottens Kuriren har under vintern presenterat ett stort antal byar i
kommunen och bland dessa förstås
Avan. I stället för att visa en helhetsbild av byn valde man ut ett
speciellt ämne. Så till exempel presenterades världsarvet Gammelstad
med en navkapselbutik, Sunderbyn
med Sportklubben, Klöverträsk
med ett bageri, Bälinge med Rolands bilverkstad och Avan med
tidningen AV och AN.
Basketframgångar
Sportklubben har en rad basketlag
och faktiskt två som spelar i serier
för seniorer. Båda i division 3.
Damlaget kom tvåa i sin serie och
de kom dessutom tvåa i DM . Herrlaget blev trea i sin serie. Det gick
också bra för ungdomslagen. Inte
minst så vann Pojkar 15 år sin serie
med 19 segrar av 20 möjliga. Laget
består av ett 15-tal pojkar födda
1995-98 och de har Joel Karlsson
och Kenneth Bolin som ledare.

Traktorparad
Någon gång runt Midsommar kommer det att anordnas en traktorparad i Avan. Det gäller årsmodeller
1969 och äldre. Pär Stenelund har
koll på åtminstone 36 sådana i byn.
Börja putsa!

Laxfisketavlan
Den här tavlan av laxfisket har
målats av Enar Sundström. Vi har
tidigare också hittat målningar med
motiv från byn, inte minst på
byggnader som det inte finns några
foton på, kvarnen vid Fällan och
Holmströms hemman vid Lugnet.
Det finns också en målning på
Åkerbäckskvarnen.
Har du möjligen något ”fynd” i
gömmorna? Hör gärna av dig till
oss.

Storspoven brukar komma till
Avan den 19 april. Teckning av
K-G Nordström

Fotbollslaget

Juniorlaget i fotboll 1947
K-G Nordström (ledare)
Övre raden: Göran Ahlkvist, Brage Bokvist, Anders Östling, Bo Lundberg, Per Sundström, Göte Öhlund.
Nedre raden: Egon Sandström, Bengt Sundström, Erik Rutberg, Tage
Andersson, Björn Holmström.
DEN STORA BATALJEN
Vintern 1927 anordnade Uno Andersson en skidtävling på Larspersagården. 6-årige Karl-Gustav
Nordström skulle tävla mot LarsPersa-Anton, som var sisådär en 60
år äldre. Många grannar hade kommit för att titta på. På gårdsplanen
bildades varje vinter en jättedriva
och uppe på den skulle starten gå.
Banan gick sedan ned till häbret en
50-60 meter bort och tillbaka. K-G
hade tagit utmaningen på största
allvar och åkte allt vad tygen höll.
När han kommer i mål får han se
LarsPersa-Anton sittande och
att Anton inte ens kommit iväg.
sonen Uno Andersson
Varje gång han skulle starta ramlade han och kvinnorna hjälpte honom upp, men det var som förgjort.
Han föll igen. Uno delade sedan ut
en medalj till den mycket stolte
segraren. När K-G börjat skolan
kunde han på medaljen läsa: Hästpremiering Hederspris.
(Lars-Pers var en 27 meter lång
Norrbottensgård, som låg där nu
Rune och Ingrid Bokvist bor).
LarsPersagården ca 1910

Titus
Elliot och jag har varit i tidningen,
Norrbottens Kuriren. Dom skulle
skriva om byn Avan och husse
hade förberett det hela genom att
göra en skriftlig beskrivning av
byn, som inte ändrat sig särskilt
mycket sedan 1950-talet. Många
hus har rustats upp och några nya
har visserligen kommit till, men
man känner lätt igen sig. Nästan
lika stora ytor inom jordbruket
odlas nu som då, även om det slyat
igen en del efter älven och bäcken
sedan korna försvann. Och så har
ju Jörsen och Signar börjat med
rybsodling, det kunde ju vara intressant att skriva om liksom om
Sportklubben, Höslaget spelmanstraditionen, skolan och älven.
Men när reportern och fotografen från NK kom hit och fick se
Elliot och mig ändrade de så klart
inriktning. Vi ser ju väldigt farliga
ut, men när de berättade att de
kom i de bästa avsikter, lät vi dem
hållas. Jag tycker att fotot på mig
och Elliot blev bra, särskilt jag tar
mig väl ut. I förbifarten nämndes
tydligen också i artikeln litet om
byablaskan AV och AN och då
särskilt om min spalt.
Nu är vi kända över hela kommunen. Thelinarna har redan engagerat oss för ett nummer i nästa års
Klöverträskrevy. Det som oroar
mig är att någon tik i byn skall
löpa vid detta tillfälle, för allt vett
försvinner då ur skallen på Elliot.
Men har man kunnat kastrera
barnsångare i Wien kan man väl
kastrera en hund i Avan. Jag menar, allt för konsten.

