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SLÅTTERN
Slåttern på 1950-talet och tidigare,
före de stora traktorernas och enmansböndernas tid, var som en stor
händelse där hela byn var delaktig.
Det var en bråd tid där var och en
bidrog på sitt vis. Barnen räfsade
”femmor”, som de äldre hässjade,
farfar/morfar satt hemma otåligt
väntande på att få ersätta pinnar
som gått av i räfsorna. Kvinnorna
skulle utöver mjölkningen och mathållningen också bidra med räfsning oh hästarna frustade och jobbade på och trivdes säkert bra med
de många människorna. Dagarna
blev långa, i en del hus ”lurade”
man till sig en timme på morgon
genom att ställa om klockan någon
timme och på kvällen, särskilt efter
ladning, doppade man sig i den
kalla älven för att lindra den värsta
klådan. Något som man särskilt
lyssnade efter i Beten var klangen
av en liten mjölkhämtare som slog
emot en cykelstyrstång. Det var
kvinnorna som kom med mat och
på maten lade man sig ned på
ängen och vilade någon halvtimme
för att stärka krafterna.
Men det här är också på ett vis en
romantiserad bild av slåttandan.
Vid missväxt eller dåligt torkväder
stod hela existensen på spel, det
blev en katastrof om inte höet
räckte till kreaturen vintern ut. Det
var dessutom ont om åkermark i
byn, så redan vid bra förhållanden
var det nätt och jämt att det klarade
sig.

Utgivare: Avans Intresseförening

VALBORG
Vinden visste inte riktigt vad den ville. Än fladdrade flaggan vid Föreningshuset åt norr, än åt söder. Vi gamla lägger märke till sådant. I förra
fallet kommer våren att bli kall och sen, i senare fallet blir den mild och
varm. Men det fanns också en mer omedelbar, praktisk fråga. Skulle vi
våga tända den mycket stora majbrasan med tanke på vindens nyckfullhet
och de torra markerna? Naturligtvis skulle den tändas, men med tanke på
omfånget satte man till luntan en timme före utsatt tid. Följden blev att
kasen till viss del var nedbrunnen när Valborgsmässogästerna bröt upp
från caféet i Föreningshuset och gick ned till färjstället. Men, som vårtalaren Per Landfors sade, i Avan är vi lite före, vi är inga vanliga lulehasar.
Och korven, den smakade bra.

Jorden byter skepnad
Pär Landfors menade i sitt vårtal att
det finns någon sorts skön yrsel i att
upptäcka det första vårtecknet och
att vår by genom någon högre,
oförklarlig makts påverkan varje år
kläs i nya kläder. Detta har pågått
sedan tidernas begynnelse. Våra
fäders jord har bytt skepnad år efter
år, efter år.
Valborgsmässofirandet är en tradition att värna om. Seder och bruk
ger trygghet i livet, men samtidigt
som vi eldar upp vinterns skräp ger
vi plats för vårens grönska. Människan borde också röja ut det gamla
och ge plats för nya projekt. Städa
undan sådant som bara blivit liggande och ta tag i något nytt. Nu
blir det ljusa kvällar, ljumma vindar, fågelkvitter, hjärtat slår litet
snabbare och kraften och inspirationen att ge sig i kast med något
nytt blir allt större. Pär uppmanade
oss att ta vara på detta tillfälle.

Lite av varje
Fredrika Carlsdotter – ett kvinnoöde
Färjkarln Oskar Nilsson var den
siste som rodde färjan mellan Avan
och Norra Sunderbyn innan den
ångdrivna Vega tog vid 1912. Han
rodde på anmodan och när folk
ropade efter honom från Norra
skrek han tillbaka; ”ska de va patn
eller pirja”, båten för folk och färjan för fä och vagn. Oskar lämnade
aldrig sitt Överkalixmål. Han blev
änkling, men gifte 1897 om sig
med Fredrika Carlsdotter från Alviksträsk.
Fredrika föddes 1864 i Alviksträsk. Hennes mamma Anna Gustava bodde inhyses och hade sju
oäkta barn, som det hette på den
tiden. Mamman dog när Fredrika
var två år gammal och hon kom att
bo hos en hemmansägare i Alviksträsk. Vid 20 års ålder blev hon
piga hos en annan bonde i den lilla
byn. 1888 blev hon med barn med
bonden, som försökte tvinga henne
att ta livet av barnet. Det sägs att
hon inte förmådde göra detta och
att bonden i stället stod för det
hemska dådet.
Fredrika, bonden och bondens fru
förhördes om mordet, men det blev
Fredrika som dömdes. Straffet blev
fyra år att avtjänas på kvinnofängelset på Norrmalm i Stockholm.
Egentligen var straffet inte särskilt
hårt, mord på spädbarn ansågs inte
lika allvarligt som mord på vuxna,
men tidigare utdömdes dödsstraff
för samma brott.
Efter avtjänat straff 1892 återvände hon till Alviksträsk och fem
år senare gifte hon sig med färjkarln. De fick tillsammans sex
barn, två tvillingpar varav bara ett
över levde samt två barn till. Av de
tre som nådde vuxen ålder dog en
flicka 22 år gammal. De två överlevande barnen, en flicka och en
pojke, flyttade till Chicago i början
av1920 talet. Oskar dog 1944 och
Fredrika 1947. Deras stuga, som
låg vid den nuvarande uppläggningsplatsen för båtar, revs strax
efter.

Gammel Perers
Åtta generationer nämndemän i
Avan
Eva Johanssons farfar, PerersaEmil, hade i mitten av 1950-talet
suttit som nämndeman i 33 år. Genom släktforskning uppdagades då
att inte bara Emils far och farfar
hade varit nämndemän utan också
farfarsfar, farfars farfar, farfarfars
farfar och farfarfars farfarsfar (blev
det rätt nu?) I varje fall rör det sig
om sju generationer i rakt nedstigande led. Lägg därtill att Evas
pappa tog över stafetten, så är vi
uppe i åtta generationer. Eva och
hennes bror Erik fick också budet,
men avstod. Någon måtta får det ju
vara.
I Avan gäller självbetjäning –
eller kanske inte
Med början i mars samlades 15000
tranor vid Hornborgasjön i Västergötland. De lockas av 40 ton korn,
som köpts för åskådarnas parkeringsavgifter. När tranorna väl
kommer till Avan utfordras de dock
inte, då är det självbetjäning som
gäller -till böndernas stora förtvivlan.
MEN, det sker faktiskt en viss
utfordring även i Avan. I ett femårigt samarbete med Länsstyrelsen
har en fågelåker anlagts söder om
bäcken i Beten. Där har fåglar och
annat vilt under vintern och våren
kalasat på 25 ton spannmål och förhoppningen är att när tranor och
andra stora fåglar passerar Avan på
hösten, så skall de i första hand
söka sig till fågelåkern som då
borde bära riklig skörd.

Ninna i idrottstoppen
Katarina Halvardsson har fått tjänsten som den högst anställda inom
Norrbottensidrotten efter att några
år ha varit ideell ordförande för
Norrbottens Idrottsförbund. Hon
hade följaktligen kunnat vara chef
över sig själv, men lämnar naturligtvis ordförandeposten till förmån
för sin nya tjänst som chef och personalansvarig för förbundet. Av
landets 21 distriktsidrottschefer är
fem kvinnliga och ”våran” Ninna är
en av dem.
Josefine och Salong Toppen
Avan har fått en frisörsalong. Den
ligger efter Seletvägen mellan kusinerna Leif och Björn Sundströms
hus. Josefine, som driver salongen,
är utbildad frisör med gesällbrev
och sju års yrkeserfarenhet. Detta
torde vara den första frisörsalongen
någonsin i byn, även om det tidvis
har bott utbildade frisörer i Avan,
men som har arbetat i stan. Det har
dock alltid funnits sådana som varit
flinka med saxen och om inte annat, så har vi som glider in pensionärsåldern varit utsatta för kastrullklippning. Man satte en 1,5literskastrull över huvudet och
klippte efter kanten. Faktum är att
man i vår tid kan se popsnören som
är klippta med ungefär samma resultat som följd.

Föreningar

Konstrundan

Intresseföreningens årsmöte
Vid årsmötet för Avans Intresseförening, vars huvuduppgift är att
hålla Föreningshuset under armarna, omvaldes Ninna Halvardsson
som ordförande. Två ordinarie ledamöter klev av efter många års
arbete, Björn Sundström och Janne
Norberg. Valberedningens ordförande P-O Kastberg knackade på
hos sina två närmaste grannar på
Kläppen, något som resulterade i
att Anders Eklund och Ann-Louise
Isaxon valdes in i styrelsen.. Ny på
en suppleantpost blir Katarina Pettersson från Bränslan. I övrigt kvarstår Gunnar Nilson som kassör, Jan
-Erik Nordström som sekreterare,
Leif Sundström och Janne Rytting
som ordinarie ledamöter samt Mats
Isaksson som suppleant. Som helhet en trevlig, pratsam och arbetsvillig samling avabor.

Konstrundan i Norrbotten
Vid årets konstrunda i slutet av maj deltog Brittlouise Landfors i Lövnäset med utställning i en gammal bagarstuga, som mannen Anders satt upp
på tomten under svett och svordomar, får man anta. Vackert var huset,
vackra och intressanta var konstverken.
I Sandnässlingan ställde som vanligt Jette Andersen ut sina alster tillsammans med flera konstnärskamrater. Jatte Eriksson har förvärvat
granngården, Bäcks, och ställde ut, också med flera kollegor, i den gamla
lagårn. Som av en händelse underhöll Hasse Alatalo från Norrlåtar och
den ivrige orgeltramparen i JP Nyströms, Marcus Falk. Hasse med gitarr
och sång, Marcus med fiolspel.
Den avskalade, luktbefriade lagårn förstärkte närmast känslan att den
varit navet i den verksamhet, som möjliggjort flera generationer Bäcks
överlevnad. Utanför kunde man skönja spåren av en väg upp till ängarna… Nu speglar den gamla ladugården en annan tid och den har sluppit
att bli degraderad till lagerlokal för onödiga prylar.

Byaforum
Marika Vesterberg från Bränslan
försvarar Avans färger (blått och
vitt?) i Byaforum, ett nätverk där
Luleå Kommuns alla 42 byar finns
representerade. Marika valdes i
mars till ledamot i styrelsen och till
yttermera visso kommer nästa års
landsbygdsforum att hållas i Avan.
Fåravel
Vid årsmötet för Norrbottens Läns
Fåravelförening valdes Anna-Carin
Sundqvist från Fällan till ordinarie
styrelseledamot. Ordförande är en
ung fårfarmare från Ale, Åsa Wallin, brorsdotter till Ulla Janson i
Stenudden.
P-O Kastberg omvald i SPF
Man skulle kunna säga att P-O
Kastberg från NyPerers har ett litet
”talfel”. Han har svårt att säga ordet
”nej”. Men så är han också engagerad i många föreningsaktiviteter
både inom och utom byn. Nu senast
blev han omvald som ordförande i
Nederluleå SPF. Kerstin BerglundSundberg från Alfred Nyströms
sitter också med i styrelsen.

Bränslan
BRÄNSLAN
För 200 år sedan beboddes området
i Bränslan av lappar och backstugufolk. Vid laga skiftet på 1860talet började en mer permanent bebyggelse. Vägen till Alviksträsk,
den nuvarande lokalvägen, gick
genom Bränslan, marken söder om
denna väg kom från Lantbruksskolan och marken norr om från Johan
Arons i Lillbacken. Bara två fastigheter hade jordbruk, marken i övrigt var som en stenås och beboddes av familjer utan jordbruk. Det
var mest fattiga och barnrika familjer, men med en hel del intressanta
och begåvade personer. Vid Linatorpet fanns under en period flera
sommarladugårdar som ägdes av
bönder i byn. Det går inte att helt
klargöra invånarna genom tiderna,
men de flesta är infångade.
Siffran hänvisar till kartan. Namnet
efter siffran är nuvarande ägare.
(1864- 1943) är födelseår och
dödsår.
1 Ägs av grannen Tommy Pettersson. Huset står tomt.
¤ Nils Johan Nilsson (1864) från
Sävast med hustru Erika (1855). De
gifte sig 1888.
¤ Sonen Albin (1890-1953) med
Hildur (1897-1981). De gifte sig
1923. Albin skötte jordbruket
och arbetade som stuvare.
¤ Dottern Britt Nilsson 1938.
¤ Tommy Pettersson.
2 Tommy och Katarina Pettersson. Byggde 1991.
3 Bosse och Ann-Louise Pekkari.
Byggde 1991.
4 Tomas Persson och Mari Kalla.
¤ 1960 byggde Maurtiz Ahlkvists
(9) son Gudmar (1939) en sommarstuga, som med tiden blev åretruntboende.
¤ 1971 sålde Gudmar till Läppeniemi (skrothandlare).
¤ Därefter kom Krister Engberg.
¤ 1999 köpte Persson/Kalla stället.

5 Mauritz Ahlkvist son Göran
(1934) byggde 1957 en sommarstuga som han ännu äger.
6 Patrik Willman och Susanne
Isaksson
¤ 1966 köpte Henry och Eila Willman tomten av Mauritz Ahlkvist.
Huset stod klart 1972.
¤ Från 1977 hyrdes huset ut, till
största delen till Lasse Sundström
och Karin Sandström.
¤ 1989 övertog sonen Patrik Willman med Susanne Isaksson bostaden.
7 Lars-Erik och Marika Westerberg.
¤ ”HärsPersch” efter Hans Petter
Pettersson (1829) som var torpare
under Lantbruksskolan (1859).
¤ Karl Fredrik Karlsson (1861)
gifte sig med en dotter till Petterson, Anna Justina (1863-1909).
Karl-Fredrik, som var snickare,
flyttade 1911 till Råbäcken.
¤ Vidlundstorpet. Viktor Vidlund
(1892) och Edit Sundström (18961995) dotter till Jahan-Axel.
Giftemål 1916. De flyttade till
Luleå stad 1920.
¤ Karl Viktor Berg ägde stället
1926-1928. Flyttade till Norrfjärden.
¤ 1933 köpte Fritiof (1906-1989)
och Edit (1903-1972) Hansson.
Fritjof var från Stockholm. Han
skötte jordbruket och körde väghyvel.
¤ Gården övergick efter Fritiofs
död till sonen Olle (1938-1992).
¤ 1993 köpte Lars-Erik och Marika
Westerberg stället av Olle Hanssons dödsbo.
8 Mikael Bucht och Terese Johansson.
¤ Elof (1884-1943) och Augusta
(1875-1955) Sandström. Gifta
1908.
Elof var bror till Karl-August
( nr.10).
¤ Selfrid Johansson (1902), bror till
Stor-Oskar, och Gunhild (Olofsson)
under -50 och -60-tal.

Troligen om sommarställe.
¤ 1973 köpte Hans och Eva Boman
huset av ”en äldre kvinna”, troligen
Gunhild.
¤ 1986 köpte Mikael Hallberg med
hustru stället.
¤ 2010 Bucht/Johansson.
9 Elisabeth Oja och Birger Lind.
¤ 1956 köpte Mauritz Ahlkvist
(1898-1971) och hustrun Syster
(Ingridsson död 1996) tomtmarken
i kilen mellan Seletvägen och lokalgatan av Sandfrid Sandström (son
till Karl-August, nr.10) och byggde
sitt hus längst upp i området.
¤ Runt 1980 Köpte Bosse Rehnström stället.
¤ 1985 gick det över till Anders och
Eva Lindbäck.
¤ 1987 Lind/Oja.
10 Lars och Anki Westola.
¤ Smeden Johan Mikael Sandström
(1841) från Burträsk gift med Maja
Lisa Sundkvist (1844-1926). Hon
var syster till Paulina (nr.11).
¤ Sonen Karl-August (1886-1931)
och Beda (1892-1976)) Sandström.
Gifta 1912. En mycket stark musikalisk ådra fanns hos båda. Beda
bodde kvar till sin död.
¤ Sonen Sigurd (1931) och Vanja
Stjärna. De byggde om redan när
Beda bodde kvar.
¤ 1988 Lasse och Anki Westola.
11 Lina. (Alviksträskvägen) Hilly
Andersson. Maken Folke avliden
2005.
¤ Lina-Johans föräldrar Anders Johan Andersson (1846) och Anna
Paulina Sundkvist (1840).
Gårdsnamnet Lina kommer från
Paulina
¤ Johan (1886-1952) och Emmy
(1889-1972) Andersson kom 1916
från Malmfälten. De hade bott i
Gällivare 1911-1916. Emmy var
ursprungligen från Holmsund. Ett
färgstarkt par, som ofta vann
danstävlingar.
¤ Sonen Gösta (1914)
¤ Folke (1938) och Hilly Andersson.

Bränslan
12 Nils-Erik och Irma Nilsson.
¤ Isi stugo. Lisa Greta (18101879), ”Stugo-Lisa” gift med Gustav Johansson-Sundström (18101883)
¤ Stina Cajsa (1829-1918) gift med
Nils Henrik Åström (1824-1885).
¤ Åströms dotter Maria Hendrika
(1875-1919).
¤ Marias oäkta son Oskar Maurits
”Slump-Oskar” Åström (1894) gift
med Göta Öhlund.
Flyttade till Överluleå 1911.
¤ Alfred och Hilda Lundström.
¤ Johan Sundén (1870-1960) gifte
sig 1937 med Hilma (1878-1962).
Änkeman och änka.
En trevlig kvinna som kom från
Krokvattnet och hade fött 15
barn, som alla nådde vuxen ålder.
¤ Ingemar ”Lången” Pettersson
(1920-1982. Inte bara lång utan
också ofattbart stark.
¤ 1978 Nils-Erik Nilsson köpte av
Långens bror.
13 Stenströmstomten.
¤ Oskar Stenström, som var från
Selet och arbetade på Selets Bruk.
Sägs ha varit mycket stark. Ingen
kommer ihåg något hus där, men
det finns rester av en grund och en
brunn och det sägs ha funnits
en smedja på platsen. Han var
gift med Johanna Sofia Furuborg,
som avled 1936.
14 Huset som är rivet.
¤ Sonen till Elof Sandström, Bengt
(1917) Sandström. Först gift med
Ingrid sedan med Märta (1917).
¤ Lars-Erik Westerberg köpte
byggnaden på 1990-talet och sålde
timringen till en läkare som flyttade
det till Gunnarbyn.

Från förr
”Förr i tiden”
Vi säger ofta ”förr i tiden”, men
vad menar vi då? Det blev en tankeställare när det sjuåriga barnbarnet sade: ”Morfar, förr i tiden
kunde jag inte skriva mitt namn”. I
AV och AN avser vi med uttrycket
till den större delen första halvan av
1900-talet och till en mindre del
andra halvan av 1800-talet.
Nederluleåmålet
Vi citerar ganska ofta på bondmål.
Rubriken ger ofta en ledning om du
inte förstår. Och egentligen är det
ren svenska, fast ganska gammal
förstås…

Men tuta då för fan
Biggmestarn, CJ Pettersson, kom
från Eksjö i Småland till Norrbotten
och det sägs att han hade med sig
den ungerska syrenen. Han var
mjölnare och kunde bygga kvarnar,
bland annat den i Ale och han hade
ägt den i Rosvik. Men 1905 kom
han till Avan och gifte sig med en
Rutbergsflicka från Lillbacken. De
slog ned sina bopålar på den plats
där gamla EFS ligger, där nu Daniel Andersson bor. Här övergick
CJ till att hugga gravstenar, de var
höga och gjorda med skicklighet.
Han var en flitig arbetare och levde
till 77 års ålder innan han avled
1928.
Sonen Karl Arvid blev volontär i
det militära, något som ofta ledde
till polisyrket. Så och i detta fall.
Han fick anställning Dalarna och
efter bara något halvår kom han
hem på besök. En dag skulle Karl
Arvid åka med färjan, men vid tiden för avgång syntes inte skepparen Jahan-Axel till. Ingen reagerade, man var inte så noga med minuterna och allra minst Jahan-Axel
själv. Men Pettersson blev mer och
mer irriterad och till slut skrek han
till maskinist Lundberg på klingande dalmål: ”Men tuta då för fan,
så han skyndar sig!”.

Jag skall krama dig tills du blir
snäll
Anders Karlkvists morfar Stor
Oskar, Oskar Johansson, kom från
Heden och gifte in sig ursprungsgården för Nordströmmarna när
han äktade Gertrud 1916. Han
levde upp till sitt smeknamn och
var väl medveten om sina företräden. Oskar brukade säga att han
under tiden i Heden var Överluleås
bästa skylare. Han var också duktig
med fiolen, som han kraftfullt höll
mot bröstet när han spelade kadriljer och annan dansmusik.
Oskar var en av Länsman godkänd ordningsvakt vid ungdomshelgerna i Gammelstad, Pingst och
Mikaeli. På 20-talet fanns en beryktad bråkmakare från Svartöstan
(som då tillhörde Nederluleå) och
trots att denne varnades för Oskars
styrka skulle han naturligtvis pröva
sina krafter. Oskar klämde fast
Svartöstassaren under armen så att
han satt som i ett skruvstäd och sa:
” Jö sko åt gera ill de, men jö sko
kråma de till do blöj snell”.

Bälinge, ”Vår hemby”
Det har kommit ut en bok med 260
sidor i A4-storlek, som behandlar
vår grannby Bälinge. 150 sidor
handlade om byns gårdar med foton
på hus och folk, uppgift om vilka
som bott där genom åren och litet
smått och gott ”utanför protokollet”. De övriga 100 sidorna är nog
så intressanta och handlar om folk
och verksamheter i byn.
Tretton personer från sju familjer
har utfört arbetet, som tog tre år.
Staffan och Lisbeth Jakobsson, som
är flitiga deltagare i Avans
”Söndagsskola”, tillhör dessa liksom Nancy och den levande uppslagsboken Birger Nilson, som
också har förgyllt vår söndagsverksamhet. Tyvärr har Birger slagit
ihop pärmarna, han avled innan
boken var klar.

Lisbeth Jakobsson

Stor-Oskar med sin fiol
Tragisk brand
För 60 år sedan brann en häst och
sju kor inne hos Arvid och Hildur
Sundström i Hultet. Morfar och
mormor till Bjarne. Det var en rasande eldsvåda i rådande hård
storm. Elden började i hölogen,
som var sammanbyggd med stall,
ladugård och vedbod. Arvid lyckades få ut hästen ur stallet, men den
gjorde som djur plägar, den sprang
in igen. Hildur fick ut en ko, men
båda makarna blev svårt brända och
kunde inte rädda sina övriga djur.

Första cykeln
Det sägs att den första cykeln i
Avan ägdes av Janne Hammargren,
Signars farfar. Han köpte den 1903,
säkert för en mindre förmögenhet,
och det dröjde ganska länge innan
det blev en ägodel för en större
krets. Cykeln kom att bli en statuspryl, något som man märker på
John Fabricius foton, där den ofta
var med på bilderna.
I början hade cyklarna fast nav,
vilket innebar att pedalerna gick
runt hela tiden. Det kan ha varit
nog så knepigt i nedförsbackar. Cykeln blev ett sätt att ta sig till andra
byar och kom säkert att betyda en
del för folkhälsan. När det gällde
byns kvinnor dröjde det länge innan
de började cykla. Många kunde
inte/vågade inte lära sig konsten.

Smått och Gott

Ebba och Lasse
Lasses Nordchark
Intervju och text: Ebba Pekkari
Vi har gett en blombukett till Lasse
Vestola, för att han alltid ställer upp
och sponsrar Avans Sportklubb
med korv till våra fester och arrangemang. Lasse bor tillsammans
med Anki i Bränslan i Avan sedan
1988.
Han är produktionschef och delägare i företaget Nordchark, på Storheden. Nordchark firar 10årsjubileum i sommar. Dom tillverkar inte bara korv utan också leverpastej, rökt skinka, palt, blodpudding, isterband m.m.
Lasses egen favoritkorv när det
skall grillas är ostkorv, men denna
valborgsmässoafton så grillade
Lasse rimmat fläsk medan Anki
föredrog spiralkorv.
Avahugget
Den årliga pimpeltävlingen på
Markströmsviken arrangerades av
Sportklubbens motionssektion i
början av april. Trots dåligt väder
deltog ett 45-tal personer i fiskafänget. De gjorde väl som hästarna,
vände ändan mot vinden. Ingen
förvånades över att Herman Sundqvist vann.
Vägrenar
Fyra personer rensade i slutet av
maj vägrenarna i Avan från skräp.
Förutom hela bvyavägen fråm Färjstället till Unbygränsen också hela
Hultrundan och vägen till Mårsbäcken till trevnad för alla som promenerar där.

Rybsen överlevde vintern
Signar Hammargren och Tommy
Andersson har till allmän överraskning visat att det går att odla rybs
norr om Uppsala. Växten kräver
fyra månader innan den kan skördas i slutet av september och då är
det på näppen. Nu har de tagit ännu
ett steg och försökt med höstsådd
och si, det lyckades. Sådden sattes i
början av augusti, tidigare än i mellansverige. Rotstocken satte sig,
rapsbaggarna frös ihjäl under vintern och växten började tidigt på
våren att ta upp solljus. Fördelar
vinns också med att man kan
skörda i augusti, fröna är torrare
och kräver mindre tid i torken.
Möjligt är också att de mycket stora
flockar av småfåglar som kalasar på
rybsfröna inskränker sig till de pilfinkar och korsnäbbar som är
”avabor” och att inte avflyttningsfåglarna hunnit hit. Signar och
Tommys bedrifter var lantbruksskolan i Öjebyn aldrig i närheten
av.
Ny sarg
Ishockeybanans sarg har gjort sitt
och nu ställer kommunen upp med
en ny sarg. Sportklubben skall
montera ned den gamla medan
kommunen sätter upp och bekostar
den nya. Det fanns en tid då i stort
sett varje by hade en egen ishockeybana, men nu är det nästan bara
Avan som äger och sköter en egen.
De flesta klubbar vill träna inomhus, men ASK både tränar och
ibland genomför sina matcher utomhus. Klubben ser också till att
banan är plogad varje morgon för
att skolbarnen skall kunna använda
den. På kvällarna är det nästan alltid några ungdomar där och tränar.

Riktigt trevlig körsång
Genom Marika Vesterbergs kontakter uppträdde Alviks blandade kör i
Föreningshuset en söndag i maj.
Conny Sundström är ledare för kören, som har medlemmar från de
flesta byar efter Aleån. Malte
Brännström från Selet gjorde ett
bejublat soloframträdande där han
sjöng ”Make me feel my love”. En
halvtimmes kaffepaus gav tillfälle
till litet ”skvaller”. Räkna med
ännu ett körbesök framåt hösten!
Tvättbryggorna
Först kom vårfloden och sedan kom
fjällfloden. De sköljde ur och rensade älven. Efter det, mellan midsommar och slåttern, vidtog så tvätten av mattor, arbetskläder och underkläder ansamlade under vintern.
Allt lastades på vagn och kördes
med häst ned till tvättplatserna vid
älven. Det fanns gemensamma
tvättbryggor vid bland annat Sundkvists, Mårs och så den stora Kallbryggan mellan GamnmelPerers
och Brores. Det var stora fyrkantiga
bryggor med en öppning i mitten.
Vid bäcken fanns flera mindre
tvättplatser.
Tvätten kunde ta flera dagar, trevliga, om än arbetstyngda. Det fanns
en värmare, där tvätten först kokades med mängder av lut. ”Är det
någon som skall tvätta i lut, så har
jag ett fint vatten”. Sedan kokades
den i tvättmedel. Tänk att tygerna
höll! Det skrubbades och stöttes
och sköljdes under gamman och
kvinnoprat. Vi barn samlades ofta
vid tvättbryggorna för att bada. Då
skrek kvinnorna: ”Kom int för nära
så ni grumlar vattne!”.

Stora tinardagen
Söndagen den 17 april gick Avan
från vitt till grönt. 12-13 grader
varmt och stark västlig vind förintade på ett dygn nästan all snö.
En tvättbrygga fanns vid Mårs

Gula Huset

Storbäckspojkarna Andersson har
genom sin byggfirma renoverat det
gula huset i färjbacken med mycket
känslig hand. Trots alla moderniseringar så ser huset ut ungefär som
före upprustningen. Kristina Lundberg berättar att Erik Johan Ekman,
född 1865, år 1928 flyttade en bagarstuga inom egen mark för sitt
eget boende sedan sonen John tagit
över jordbruket och huvudbyggnaden, den före detta Lantbruksskolan, där nu Sven Lennart och Monica Lind residerar. Erik Johan,
som var änkling, byggde sedan ut
bagarstugan på bredden och höjden
och bodde där med sin dotter Siri,
senare gift Espling i Eriksberg.
I början av 50-talet köpte Hjalmar
och Magna Isaksson (f. Fahlén)
fastigheten av Siri. De hade haft ett
litet jordbruk i Solberg. Ekmanshuset saknade då indraget vatten med
Greta Garbo
Magna Fahlén, som bodde i gula
huset i 30 år, arbetade en tid i sin
ungdom som sömmerska på PUB i
Stockholm samtidigt med Greta
Gustavsson –Greta Garbo- som
arbetade på hattavdelningen.
Magna åkte två gånger till Amerika
för arbete i välbeställda familjer.
Vid ett tillfälle uppsökte hon adressen där Greta Garbo bodde, men de
två träffades inte. Kanske Magna
inte vågade ringa på. När Magna
kom hem till Sverige för gott gifte
hon sig vid 43 års ålder med Hjalmar, en man hon länge haft hågen
till.

Edla, Inger, Artur Lundberg
med Gula huset i bakgrunden
allt vad det innebar (till exempel
torrdass ute). 1965 avled Hjalmar.
Några år senare, 1968, rustades
nedre våningen med bland annat
nya golv och fönster samt isolering.
Magna bodde kvar till 1981 då hon
kom till långvården. När hon avled
1985 ärvde Hjalmars dotter från ett
tidigare äktenskap, Rut (gift Vikström), fastigheten och hon sålde
samma år vidare till Göran och
Kristina Espling. De bodde där till
1990, då de flyttade tillbaka till
Kristinas födelsehem tvärs över
vägen. Gula huset har sedan dess
hyrts av olika besökare.
Båtbyggeri i miniformat
Erik Johan sägs ha varit en skicklig
snickare. Han var med och byggde
Stadshotellet i Luleå och han anlade den första kvarnbron vid Åkerbäcken i Avan. I det uthus som står
närmast vägen byggde han också
sin båt Ella, som kom att målas vit
med namnet skrivet i fören med
röda sirliga bokstäver. Göran Espling har räddat Ekmans snickerikista där det bland annat finns verktyg att spänna spant vid båtbygge.
När båten var klar rev Ekman uthusets kortsida för att få ut den och
när han sedan uppförde en ny vägg
satte han in det stora fönster som nu
syns från Färjvägen.

Titus
Avan har under vintern berikats
med flera nya vovvar. Bland dem
finns en del intressanta tikar, vilket
är mer än Elliot klarar. Vänder
man ryggen till är han försvunnen
ut på friarstråt. Själv har jag ju sju
barn och det får vara nog. För övrigt vet han till skillnad från mig
inte hur man gör, så det är ingen
fara på taket.
Vi har varit i tidningen igen. Det
måste bli någon ordning på avfarten från 97:an till Färjvägen på
Norra, så vi var tvungna att rycka
in. Det var ett stort foto på oss i
Norrbottens Kuriren. Husse och
matte fick också vara med på bilden. Polisen och Kommunen vill
att det skall bli 70 km och en refug
medan Trafikverket tycker att bodensarna måste få hålla full rulle
när de skall hem från Luleå. Vi får
väl se vad Länsstyrelsen bestämmer.
Nu väntar vi bara på Höslaget
lördag den 13 augusti. Tidigare har
vi uppträtt med Hilda och Kajsa
vid ishockeybanan. Jag dansade
och Elliot hoppade hinder. Vi är
redan efterfrågade till i år. Elliott
vill ta med sig sina rosetter och jag
kanske ber några av mina barn
komma, fast dom kan än så länge
bara konsten att busa.
Husse har skaffat en hörapparat
även till sitt andra öra. Han säger
att livet vid hans ålder inte är någon skönhetstävling, då är det viktigare att kunna höra vad folk säger. Fast inte har det blivit någon
skillnad, han hör som vanligt bara
det han vill höra. Titus

