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AVANSKOLAN HÖLL JUBILEUM
Måndag den 24 maj bjöd skolan in till 20-årsjubileum. Många föräldrar
och andra vuxna hade hörsammat kallelsen. En höjdpunkt var när klasserna sjöng i kör. Hela gymnastiksalen var fylld med folk.

HÖSLAGET
Välkommen till Höslaget lördag
den 14 augusti. Som vanligt blir
det mängder av aktiviteter.
BUSKSPEL
I år kommer inte Buskspel att
kunna hållas i samband med
Höslaget. Det genomförs en vecka
tidigare, lördag den 7 augusti hos
Per Stenelund isi Nykäll. Som vanligt kommer de första musikerna
redan på torsdag och det går bra att
komma och lyssna redan torsdag
och fredag. Servering finns.
ÅRETS AVABO
Under Höslaget går det att rösta på
Årets avabo. Intresseföreningens
styrelse kommer att föra fram tre
kandidater att välja mellan. Om du
har förslag till någon person som
kunde passa som Årets avabo, så
lägg en lapp om detta i den brevlåda som sitter på Föreningshusets
vägg. Tidigare har Per Stenelund,
Tommy Andersson och Leif Sundström korats.

Sångfåglar

SOMMARCAFÉ
Från 5 juli och fram till Höslaget
kommer det att vara sommarcafé i
Föreningshuset. Öppettider blir 1116. Olika byabor kommer att sköta
var sin vecka.

Hilda Englund och Nellie Lindström

Einar Skalman

Den förtrollade kon
En berättelse från början av 1930talet
Av Gunvor Sundkvist (Nordström)
Jag följde med mamma till Sävast
för att hämta en ko som vi köpt. Vi
cyklade dit, det var ungefär en mil.
Först tog vi färjan från Avan till
N:a Sunderbyn, sen satte vi oss på
cyklarna och trampade i väg på
grusvägen. Det gick bra.
Gumman som ägde kon var gammal. Hon talade om att kon hette
Fromma. Sen tog hon med mamma
till Frommas nos och pratade med
kon. Jag förstod inte vad hon mumlade, det var en sorts ramsa. ”No hä
jö trigge kao, so no fööl´a ett de”,
sa hon till mamma. ”Nu har jag
gjort kon trygg, så nu följer hon
efter dig”. Vi blev bjudna på kaffe
och sen startade hemfärden.
Mamma gick först och ledde
Fromma i ett bindsle. Cyklarna
drog vi. Jag gick sist med en liten
vidja, men den behövde jag aldrig
använda. Fromma gick med nosen
mot mammas rygg. Vi mötte militärer som var på manöver, med hästar och vagnar. Dom ropade och
hejade, men Fromma tittade inte
upp. På färjan stod Fromma bakom
mamma, alldeles lugnt.
När vi kom hem ledde mamma

ner Fromma till sjöhägnan, där de
övriga korna betade. Dom blev nyfikna och kom rusande och ställde
sig i ring runt Fromma. Mamma
lossade bindslet och vi gick därifrån. När vi hunnit halvvägs till
huset var det som om Fromma vaknade upp. Hon råmade hjärtskärande, tog ett jätteskutt över gärsgårn och sprang ifatt oss. ”Tänk om
dom har lurat på oss en sån där
omöjlig ko, som inte går att stänga
inne”, sa mamma förargad. Vi
vände, öppnade ledet och ledde in
kon. Vi stannade en stund och pratade med Fromma, tills hon och de
andra korna började beta igen. Då
gick vi därifrån och allt gick bra.
Fromma hoppade aldrig mer över
hagen.

Längst bort stod fåret, som hette
Nicke. När gräset var slut i sjöhagen, simmade korna ut till en
holme i bäcken, för att beta där.
Nicke följde efter, men mitt i bäcken tappade han riktningen och började simma runt, runt. Han pinnade
på med sina stickor till ben och
bräkte förtvivlat. Jag trodde han
skulle drunkna, men då råmade
Mamsell, hon som stod i båset intill
hans, och han fick riktningen och
simmade i land.
Jag har alltid tyckt om kor. De
hade lägre status än hästen. Det
berodde på, tror jag, att kvinnorna
som skötte korna hade lägre status
än mannen i huset som skötte om
hästen. Längre fram i tiden började
karlarna mjölka med maskin och
korna utfordrades med kraftfoder,
Nästa dag kom slaktbilen och häm- de blev högmjölkande och drog
tade Sköna, som var gammal och
pengar till huset. Jordbruken blev
sinade. Fromma skulle bli hennes större och färre. Bonden köpte trakefterträdare. De andra korna hette tor och hästen blev överflödig. Så
Krona, Tärna, Fröken och Mamsell. kan det gå.
Korna hade var sitt bås i lagårn. De
visst vart de skulle gå, när vi tog in
dem för mjölkning, alla utom Fröken, som inte var så smart, utan
gick fel ibland. Då blev hon bortFJÄLLRASKOR
motad av den ko som hörde hemma Fjällraskon har funnits norra Skandär, och det blev en väldig oreda
dinavien sedan ”urminnes tider”.
och råmanden tills ordningen var
Den är intelligentare än andra raåterställd.
ser, tålig på många vis och kräver
inte mycket foder. På 1950-talet
konkurrerades de ut av SRB-rasen,
som gav mer mjölk. Det har dock
visat sig att med fullvärdigt foder
mjölkar fjällraskorna nästan lika
mycket och har en mycket bättre
kvalité gällande fett och protein.
Det märks särskilt tydligt vid ostframställning. En nackdel är att de
har låg slaktvikt, men de är å andra
sidan långlivade. Rasen har räddats
och finns representerad över hela
landet, dock mest i Västerbotten
och Norrbotten.

Fotografer
livet ut.
Sörbyarna
En fotograf från något senare tid är
Adolf Hjort som tog bilder mellan
1922-48. Hjorts samling omfattar
ca 4 000 negativ. Han föddes i Alvik 1896. Han fotograferade landskap och bebyggelse, människor i
arbete och fest. Byarna Alvik och
Långnäs stod i centrum för hans
intresse men även i Avan tog han
en hel del bilder. Fotosamlingen

De första fotograferna i Stockholm öppnar sina ateljéer under
1840-talet. Landsorten och de
mindre städerna saknar dock
fortfarande på 1850-talet fotografer. Stockholms-fotografer började göra resor ute i landet – 1-2
veckor på varje plats – de sätter
upp sina ateljéer och avbildar
traktens intresserade. Man tog
oftast bara en bild, men den
måste beställas i minst 12 exemplar. Korten kallades visitkort
och delades ut bland nära och
kära.
Luleås första fotograf var Fredrika
Rutbäck. Hon flyttar snart vidare
till Piteå. Sedan följer en brorsdotter till Fredrika – Hanna Rutbäck.
Hon var född 1848 i Bälinge i det
som sedan blev Gottholds. Fadern
var fanjunkare. Familjen flyttade
vidare till Kyrkbyn 1856. Hanna
startade som fotograf 1869, troligen
fanns ateljén i hemmet som var beläget på vägen mot Rutvik. Hon
flyttar vidare till Luleå år 1889 och
dör redan 1891 endast 43 år gammal. Det finns många fotografier i
gårdarna i Avan med Hanna Rutbäcks logotype.

Lydia Nordström g Hedman

Även i Avan
Avans egen fotograf var John Fabricius som vi skrev om i Av och An
nummer 17. Även han tog
”visitkort”. Han fick redan som
barn en kamera och fotograferade

Systrarna Henny Fredrik Tegström och Alma Irene Tegström
driver tillsammans fotoateljé i Luleå från 1890. Först 1928 överlåts
firman. Båda systrarna dör så småningom på 1940-talet i Alingsås. I
Luleå kommuns arkiv finns ett stort
antal negativ på utomhusbilder från
åren 1890-1922. Fotoböckerna som
producerats av Luleå kommun innehåller många bilder från Tegströms.
I Boden finns också ett antal fotografer. Den första är Maria Hällgren som startar 1887 och håller på
till 1893. Jakob Elof Harnesk är
den stora militärfotografen i Boden.
Han är verksam 1896 till 1927.

Oskar Nordström f 1844
Kvinnoyrke
Som ni ser av namnen är många
fotografer kvinnor. Hantverksyrkena var ju ofta förbehållna männen, men när fotografin kom på
1800-talet var det ett alldeles nytt
hantverk som föll utanför skråreglerna. Alltså var det en mängd
driftiga kvinnor som startade eget
i branschen. De fick ihop pengar
utrustning och skaffade de obligatoriska tillbehören; ett podium, en
palm, en avhuggen björk och en
draperad bakgrund.
Albin Nilsson

finns på Länsmuséet.

Selets bruk
1800-talet blev ett fantastiskt århundrade för Sverige. Efter freden med ryssarna 1810 var det
slut med krigen och befolkningen
kom att fördubblas fram till sekelskiftet. Folkskolereformen,
ångkraften och vaccinet hade
stor betydelse. Folkrörelserna
blev starka och fick stopp på det
ohejdade supandet. För Avan
fanns ytterligare plustecken.
Lantbruksskolan i Ekmansgården utvecklade jordbruket och
framför allt kom verksamheten
vid Selets bruk under hela århundradet att påverka byn
mycket positivt.
Selets bruk är framför allt förknippat med friherre Samuel Gustaf
Hermelin. Han blev ruinerad på
bruksaffärerna, liksom Meldcreutz
på Meldersteins bruk och bröderna
Momma på Kengis bruk. Efter Hermelins konkurs 1812 övergick bruket till hans måg Johan August
Sandels för att 1818 säljas till
kungen, Carl XIV Johan. Efter
1860 vidtog en rad ägare och man

kan lugnt påstå att det fanns kreativ
bokföring redan på den tiden.
Avan blev förbindelselänk
Malm fraktades till bruket både
uppifrån lappmarken som nedifrån
landet och hamnen var förlagd till
Avan. Den låg längst ned på Baronvägen, nedanför Norrigårn och intill Garveriet. På den här tiden
fanns inte mycket till vägar, frakterna gick efter älven såväl sommartid som vintertid. Hermelin lät
bygga en väg mellan Selet och
Avan för transporter på land.
Många arbetstillfällen
Hos Brage Sundqvist finns en
”Cassa Bok för Selets bruk 1856”.
Anteckningar var också förda för
1882. Där fördes inkomster från
bruksaffären med ett utbud som
mest rörde sig om varor som framställdes vid bruket, men också tobak, snus, kaffe och tyger. Efter
hand kom allt fler varor på hyllorna. De som arbetade vid bruket
tog ut delar av sin lön i varor. Ett

25-tal

Masmästare Jacob Espling i Rosfors med hustru Emma Ahlqvist,
båda födda av till Selet invandrade föräldrar
avabor finns antecknade i kassaboken. Dessa verkar inte ha arbetat
vid själva bruket utan sysslat med
forsling av varor mellan Avan och
Selet.
Invandrare
Många av dem som arbetade med
själva järnframställningen hade
värvats från Bergslagen och mellansverige. Alträsk kom att bli en
samlingsplats för dessa, men ett
antal familjer flyttade så småningom till Avan, där de satt stort
avtryck med ättlingar.

Invandrare
Det är ingen brist på spekulanter,
när ett hus i Avan blir till salu.
Det är en vacker by, fin att bo i
när man har barn och med Luleå, där arbetsplatserna ligger, på
lagom avstånd. En och annan
nyinflyttad kommer söderifrån,
ofta för att man har något slags
anknytning till byn. För 200 år
sedan kom också nytt blod till
Avan.
Det var yrkesmän som kom för att
arbeta vid Selets bruk. De var från
Bergslagen, men framför allt från
bergstrakterna i Närke/Östergötland. Flera av dessa familjer
finns fortfarande representerade i
byn. JanJoscha-folket, Boqvistarna
och Esplings. Dessa flyttade ut
från byar som bara låg ett par mil
från varandra.
Präktig promenad
Det spekuleras om hur dessa familjer tog sig hit. Det påstås att
Boqvistarna kom hit gående från
Närke med två små barn, sex och
tre år. En promenad på flera månader. Godegårdarna sägs ha kommit
hit på vintern med häst och släde
mellan gästgivargårdarna. Det enklaste torde ändå ha varit att åka med
något av de stora segelfartygen till
Luleå.

Godegårdarna
Största avtrycket har folket från
Godegård i Östergörland lämnat,
många som nu bor i Avan har släktskap genom dem. Johan Jonasson
kom år 1800 med sin hustru och ett
barn och bosatte sig i Alträsk. Familjen kom senare att flytta till
Avan, där de byggde det hus som
senare blev Hälls bageri och som
brann ned i mitten på 1930-talet.
Johans son, Gustav, tog namnet
Sundström och av hans tio barn
blev åtta kvar och bildade familjer.
Alla dessa barn levde ända in på
1900-talet.
Esplings
Espling var den familj av dessa tre
som först kom hit upp. 1785 flyttade Peter Larsson-Espling med
familj till Kengis och bruket där.
De kom från Lunthyttan i Hammars
socken i Närke, halvannan mil från
Godegård. Efter 10 år återvände
familjen till Lunthyttan. Runt år
1800 kom de igen hit upp, nu till
Selet, där de bosatte sig. De hade
tre vuxna söner med sig, Lars, Jakob och Anders och alla familjens
män arbetade vid bruket. Flera av
dem blev masmästare och det blev
även Lars son, som också hette Jakob. (Se bilden föregående sida).

Karl Johan Boqvist och hustru Johanna Holmlund

Denne Jakob arbetade vid Rosfors
bruk och flyttade sedermera till
Nederkalix. Under 1900-talet gifte
sig en i släkten med Irma Boqvist
och nu bor hennes tre söner i byn.
Boqvistarna
De kom från Hjortdammen i Bo
socken, Närke och flyttade cirka
1800 till Alträsk. När Johan Jonasson flyttade till Avan arrenderade
Gabriel Månsson hemmanet. Hans
söner bytte efternamn till Boqvist.
Sonsönerna Karl Johan och Gustav
köpte Karl Magnus Nordströms
hemman i Lövnäset i mitten på
1890-talet. Gustav emigrerade till
Amerika och då övertog den tredje
brodern Oskar hans del av hemmanet. Detta delades sedan så att
Oskar bodde kvar och Karl Johan
tog bagarstugan, som flyttades en
bit bort. Sonen Hjalmar byggde så
småningom ut huset. Med tiden
övertog en av sönerna, Sune, gården där nu hans änka Elsa bor kvar.
Den äldste sonen till Gabriel
Månsson flyttade till Råbäcken. En
av hans söner, Lars, flyttade till
Jokkmokk. Dennes sonson Edvig
kom med familj till Avan i mitten
av 1930-talet, där han köpte LarsPersa-gården, där släkten fortfarande bor kvar.

Edvig Boqvist med hustru Anna Augusta, sonen
Rune, döttrarna Irma (Espling) och Gunhild
(Sundström)

Valborg
Det hade varit fint väder under
veckan. På Valborg blev det betydligt sämre, men inte så dåligt att det
avhöll 150 byabor från att komma
till färjstället för att fira vinterns
uttåg. De hade dessförinnan haft
tillfälle att besöka Föreningshuset
för att fika. Ett ungdomsgäng från
Sportklubben stod för kaféet. Efter
eldsvådan höll Intresseföreningen
Pub, men den var inte välbesökt.
Ur Anna Strömbäcks vårtal

Anna Strömbäck

Hon är här nu!
Lika hastigt som de dyker upp, är
de snart försvunna från vägarna, för
den här gången. Det är ett av det
allra första tecknet på att hon är på
väg. Jag menar snösparvarna. De
gör att jag genast känner mig piggare.
Skyll inte tröttheten på henne. Det
är inte hon, utan den långa vintern
som gjort oss trötta. Hon fyller oss
med nya kraft – med naturens kraft.
Det är nu som naturen firar sitt segertåg och drar in med fart och
fläkt. Nyckfull och retfull och med
vattnets hjälp, underminerar hon
vägar och gårdsplaner och fyller
jordkällarna med lervatten.
I år sammanfaller hennes ankomst
med vulkanen Eyjafjallajökuls utbrott på Island. Askmolnet som
lämnat stängda luftrum och hundratals nedsläckta flygplatser efter sig,
visar oss vem det är som bestämmer – hur mycket vi än försöker
skaffa oss herraväldet över naturen.
Och vi finner ingen anledning att
brusa upp oss för att planen inte
går.
Nu brusar bäckarna och älvarna –
och tranorna i Beten. Och ödmjuka
och tacksamma betraktar vi och
upplever naturens rika skådespel.
Hon är här nu! Ni vet säkert vid det
här laget vem jag menar. Våren
förstås!

Ekströmare

Eva och Brage Boqvist

Smått och Gott
Vid färjstället i Avan för 101 år
sedan
Under juli månad 1909 kunde färjan i över en veckas tid inte ta sig
över med häst och åkdon på grund
av en rådande storm. Avabönderna
levererade mjölk till malmfältssamhällena med tåg från stationen i
(Norra) Sunderbyn och nödgades
nu i stället frakta mjölken till stationen i Boden. Utöver det ökade
besväret medförde olägenheten
också svårigheter att hålla mjölken
frisk i värmen.
Vid den här tiden hade man roddfärja. Färjkarlen hette Oskar Nilsson. Han var från Överkalix och
bodde i en stuga på norra sidan av
vägen litet ovanför färjstället. Det
fanns en båt för persontransport och
en färja för häst och vagn. ”Ska de
va pirja eller baten” ropade han när
någon kallade från andra sidan älven.
1912 kom Vega, som hade råoljemotor, men som byggdes om av
Jahan-Axel, Kjell Sundströms farfar, till en ångfärja. 1950 kom
första linfärjan som följts av fler
och än har vi inte sett den sista. Ett
brobygge finns inte ens som en
hägring, men detta att Vägverket
bytt namn till ”Svevia” kanske kan
vara en ledtråd in i framtiden.
När juniorerna slog Bodens Bandyklubb
1947 spelade Avans juniorlag en
förmatch mot BBK:s juniorer. Det
samlades efterhand mycket publik
inför huvudmatchen där BBK:s

mycket starka seniorlag skulle
spela. Juniorerna höll 0-0, när
Brage Bokvist fick på ett kanonskott från 25-30 meter. Bollen gick
spikrakt in i krysset, publiken skrek
hejvilt och Avan vann matchen
med 1-0.
Östen och bruksmålet
I förra numret av AV och AN berättade vi att Östen Bokvist till
skillnad från alla andra i byn (som
talade Nederluleåmål) talade bruksmål, det som var vanligt vid Selets
Bruk. Harry Bokvist berättar att det
egentligen inte var så konstigt. Det
var mormor Sofia och morfar Oskar
Bokvist, som uppfostrade Östen
och gav honom språket. Många
som kom söderifrån för att arbeta
vid Selets Bruk bosatte sig i Alträsk. Morföräldrarna flyttade 1895
från Alträsk till Karl Nordströms
gård i Lövnäset, där nu Thomas
Sundström bor, men släkten kom
ursprungligen från Bo församling i

Närke.
Sven Jerring och vädret
Axel Nordström -73 och hans vän
Erik Johan Ekman -65 pratade på

och nästan bara en hallåman. Jag
hörde på radio, sa Axel, att det
skulle bli varmt till veckoslutet. Nä,
sa den något egensinnige Ekman,
på min radio sa han Jerring att det
skulle bli kallt.
I början av juni
”No hä ejeln kumi”. Det sa man
och säjer man än, när de första
gröna skotten börjar spira på åkrarna. Brodden heter det på svenska.
Börsting
På älven syns under vår och försommar ett antal ihärdiga män i
sina båtar. De fiskar havslaxöring,
eller börsting som man brukar säga.
Även om den var talrikare för ett
tiotal år sedan, så finns en hel del
fortfarande i älven. På våren kommer den för att äta netting och mört
och när det börjar bli varmare återväder den till havet, för att sedan
återkomma fram i augusti för att
leka. Det var av en slump man upptäckte att den kom till oss på våren
och det spred sig naturligtvis som
elden bland de fiskeintresserade.
När laxfisket fick möjlighet att
hålla på längre på hösten fick man
den där också.
Tidigare började man fisket kring
midsommar och då gällde det
gädda. Den fanns i stora mängder
och det kanske inte var så konstigt,
för man släppte ut laxyngel i Avan.
Dessa var märkta och betalades
med en slant. Pentti Makkonen har
varit med om att hitta tio märken i
en och samma gädda.

Barcelonaresan
Under våren har två av Sportklubbens lag varit till Barcelona för basketutbyte. Klubbens ordförande,
Esa Vuorinen, har genom sitt arbete
på universitetet fått kontakt med en
mycket basketintresserad forskare
från Manresa, en ort som ligger
någon timmes bilresa norr om Barcelona. I början av maj åkte damlaget i väg, de bodde i Barcelona,
men spelade två matcher i Manresa.
Första veckan juni var det Pojkar
95 och 96 som gjorde resan. De
bodde på vandrarhem i Manresa,
spelade tre matcher, genomförde
två träningar och till all lycka fanns
dessutom en basketplan på Vandrarhemmet. Båda lagen har genom
olika aktiviteter sedan i höstas samlat ihop pengar för utflykten.
Flickorna kom senaste säsongen
tvåa i seriespelet och tvåa i DM.
Pojkar 95 vann sin serie, kom tvåa i
DM och P96 kom tvåa i sin serie.
Avan kom således med bra lag,
men det hjälpte inte mot Manresa,
ett riktigt basketfäste i katalanska
Spanien. Ja, Katalonien, de pratade
inte spanska och inte engelska, bara
katalanska så det blev att ta till
kroppsspråk.
Pojklagets deltagare: Simon Andreasson, Olle Karlsson, Frej Sundqvist, Frans Karlsson, Arvid
Englund, Ingrid Pettersson, Alfred
Pettersson, Anton Andersson, Joar
Mikkelson, Philip Larsson, Simon
Bolin, Jeff Nilsson, Oliver Drugge,
Petter Sundström och Joakim Halvardsson.

Basketledare: Joel Karlsson, Kenneth Bolin.
Föräldrar: Maria Andreasson,
Linda Englund, Katarina Pettersson, Anders Karlsson och Maria
Sundström.
Damlagets deltagare: Lisa Anttila,
Johanna Gunneriuson, Emila Bäckström, Henny Hägglund, Hanna
Oja, Amanda Brännström, Lisa
Heimdahl, Jonna Bokvist, Jenny
Sundström, Viktoria Viklund.
Basketledare: Marianne Hägglund,
Hans Bäckström.
Förälder: Britta Bäckström.

Titus
Vi har varit med på springtävling i
Avan, Hultet Runt. Det var många
som tävlade, Elliot och jag räknade benen och dividerade med
två. Det blev ungefär 85. Att vi
skulle vinna var utsiktslöst, eftersom vi skulle släpa på husse, så
vi fick sikta in oss på att komma
sist. Det är något som kräver list
och taktisk planering.
Det började bra, vi gömde oss
bakom Sportklubbens försäljningsvagn tills alla hade kommit iväg.
De som gick strax före oss, två
tanter med barnvagnar och en
vovve, såg mycket snopna ut när
de fick se oss. De hade väl också
tänkt komma sist. Läget var under
kontroll. När vi kommit in på Betvägen blev det ganska lerigt och
tanterna fick svårt att skjuta vagnarna, så de gjorde sig beredda att
vända. Vi passerade glatt vinkande.
Grundlurade! När vi sedan vände
oss om gick de efter oss, de hade
inte alls vänt. Om vi saktade farten
så gjorde de samma sak, om vi
stod still, så stod de still. Läget var
svårartat. Fast det löste sig på ett
oväntat (ja, kanske ändå inte) sätt.
I Bränslan blev husse kissnödig, så
vi var tvungna att gå ut i skogen
och då passerade de andra intet ont
anande förbi. Sedan hade vi stenkoll och bevakade placeringen
ända in i mål. Lina och Johanna,
som arrangerade tävlingen, ropade
i en högtalare att vi (äntligen)
kom. Själv vann jag ett pris för att
det stod 14 på min nummerlapp.
Titus

