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SENT SKALL SYNDAREN
VAKNA
Nu har det gått halvannat år sedan
senaste numret av AV och AN kom
ut, våren 2011. Redaktionen har
varit litet osäker på om det har funnits något större intresse för tidningen och det är väl inte omöjligt
att vi själva något började tappa
geisten. Emellertid började efter ett
års uppehåll reaktioner att komma,
som har fått till följd att vi nu gör
ett försök igen.
Innehåll
Som vanligt är det en blandning av
gammalt och ”nytt”. Två aktiva
damer presenteras, Årets avabo
Marika Vesterberg och profilen
Anna-Carin Sundkvist. Färjan fylller 100 år i år och får en liten hågkomst. Evert och Ida har berättat
om sitt Per Albin-hus i Fällan och
vilken lycka det innebar att 1937
flytta in i eget bo, där de träd som
Evert fällde i skogen egenhändigt
blev till hus och möbler. Deras liv
präglades av förnöjsamhet och
tacksamhet, sinnestämningar som
kanske inte är lika vanliga i vår tid.
Ja, därtill finns en del mer eller
mindre sanna historier från förr,
som till exempel om hur KlöverKalle räddade en kinkig situation
med ett urinprov.
DEN STÖRSTA TYSTNADEN
Konstnären Brittlouise Landfors
från Lövnäset har under flera år
engagerat sig för kvinnor och barn
som drabbas vid kriget i östra
Kongo. Detta har utmynnat i en
utställning, som visas på Försvarsmuséet i Boden tiden 25 november
till 16 december. Brittlouise står
som producent, projektledare och naturligtvis- konstnär. Den kände
fotografen Dan Jåma från Fällan
medverkar med filminslag.

Utgivare: Avans Byautveckling

HÖSLAGET
Den sextonde upplagan av Höslaget, varav fjorton i obruten följd,
blev också det fjortonde året i rad med fint väder. Husägarna i byn
hade putsat och fejat, svenska flaggan var hissad och en trevlig atmosfär vilade över den vackra byn. Trots att både Hertsön och Sävast
hade sin ”dag” samma lördag blev det publikrekord i Avan. Utställarna var nöjda, utbudet av mat var stort och ändå bildades långa
köer, och framför allt verkade besökarna vara nöjda. Ett stort
TACK till alla avabor som ställde upp och arbetade ideellt med arrangemanget!

Ulla Jansson

Gunnar Nilsson

Profilen
Anna-Carin Sundqvist
Man har beräknat att det krävs
250 får om man skall kunna försörja sig som fårbonde. AnnaCarin har bara tiondelen av detta
antal i sitt fårhus i Fällan och
ändå går det bra. Men då lever
hon under deviserna ”allt är användbart” och ”gör det själv”.
Anna-Carin är gift med Brage
Sundkvists son Herman och båda är
utbildade jägmästare. Efter ett genom utbildning och arbete något
kringflackande boende slog de sig
ned i Avan 2001. På Jobbens (bror
till Hermans farfar) tomt byggde de
ett väl tilltaget hus, som skulle
rymma en familj på fem personer
och därtill Anna-Carins vävstolar
och andra arbetsredskap. Ett större
förrådshus uppfördes och så småningom ett fårhus.
Men för att ta det från början;
Anna-Carin är Stockholmsflicka,
född i Täby, men uppvuxen i Hedemora. I Umeå träffade hon Herman
under den 4,5 år långa jägmästarutbildningen. Efter ett par års arbete i
Edsbyn blev det Umeå igen och där
föddes första barnet, Joel. Färden
gick vidare till Lycksele, där båda
hade arbete och där Frej och Emmy
föddes. Och sedan blev det Avan,
för gott kan man anta.
Hedemora var ett bra ställe att
växa upp i, tycker Anna-Carin. Det
var också där hennes livsdröm började ta form, den som nu har förverkligats i Avan. Starkt bidragande till den stora passionen var
säkert att hennes mamma där
gjorde samma sak, som Anna-Carin
nu har gjort.
I Avan smygstartade Anna-Carin
sin verksamhet och 2006 köpte hon
sina första får. Hon är oerhört noggrann med kvalitén. Det skall vara
fina kroppar, bra ull. Norrbottensutställningen av baggar genomförs
varje år hos Anna-Carin och ett gott
betyg kan ge en god slant vid för-

säljning, som ibland sker på auktion. Hon håller också kurser för
fårägare.
Allt tas till vara, hon låter bereda
skinnen för försäljning, hon klipper
ullen själv, tovar och en del sänds
till spinneri för att hon skall kunna
väva, yllefiltar främst. Hon kör
själv de tackor som slås ut från
aveln och skall slaktas till slakteriet
och följer dem hela vägen in för att
de inte skall bli stressade så att deras kött därmed försämras. En del
kött säljs och hos ”Tyskarnas deli”
i Jokkmokk låter hon tillverka ölkorv och torkat kött. Lokalproducerat går alltid hem.

Normalt dör 10 procent av lammen
vid födseln, men Anna-Carin siktar
på 0 procent. Det betyder att hon
tillbringar dagar och nätter i fårhuset i lamningstider. Dock kan hon
få litet ro hemma i köket emellanåt.
De tackor som skall till att lamma
placeras i en särskild kätte, som
hon kan bevaka med en filmkamera.
På gården finns också bruna
Lohmanhöns och bordercollien
Milla som tränas för vallning av
fåren och för tävling i agility
Verksamhetens varor säljs i en
liten butik på gården, ”Avans
Gårdsbutik, öppet för det mesta”.

Djur och natur
Fågelsommaren
Herman Sundkvist, alltid med ena
ögat mot skyn, säger att jämfört
med de närmaste föregående åren,
så är det ingen större skillnad när
det gäller våra bevingade gäster och
bofasta sådana. En kall sommar har
visserligen gjort det besvärligt för
de insektsätande fåglarna, men i
gengäld har det till exempel funnits
mycket trastar, som verkar äta det
mesta. De myckna rönnbären gör
att sidensvansarna stannar kvar
lång tid under hösten/förvintern,
ungefär som svanar gör så länge det
finns öppet vatten. En rar fågel siktades i Sandnäset under våren,
stepphöken. Den hör hemma i
Ryssland, men har så smått börjat
häcka i norra Finland.

Vi vill gärna tro att det är en
Kungsörn, som under hösten förgyllt tillvaron för oss som bor
längst ned på Flodströmsvägen och
säkert för alla som bor efter stranden. Det är inte omöjligt även om
det i Avan är betydligt vanligare
med havsörnar, som för övrigt är
den större av de två. Havsörnarna
häckar ute i skärgården, tar sig lätt
hit för födans skull. Om några år
kanske de har flyttat sina bon upp
till oss i Avan.
Björnar
Under flera år har björnar setts i
Avan. Oftast upp mot Alviksträsk
och Torrbergsvägen. I år har två
björnar skjutits, den ena åt Alviksträsk till och den andra i Mårsbäcken (mot Unbygränsen). Det är
kanske de första björnar som någonsin fällts i Avan. I varje fall under de senast 200 åren. I så fall
hade händelsen levt kvar genom
berättelser.

Älgjakten
På 1930-talet var älgar ytterst sällsynta i Avan. K-G Nordström har
berättat att en älg som en vinter dök
upp i byn och tog sig över älven
skapade ren senasation. Det var
magert för älgjägarna, även om åtminstone smeden N.J Lindström i
par med Bror Andersson från Storbäcken vid ett tillfälle lyckades
fälla ett djur!
Annat var det på 80-talet då jaktlaget i Avan av Länsstyrelsen blev
sig tilldelade 25 vuxna djur och 25
kalvar. Således inalles 50 älgar. Om
man någon gång lyckades fälla hela
tilldelningen är oklart, kanske några
kalvar blev kvar. Nu finns det två
jaktlag som i år vardera har fyra
vuxna djur och fyra kalvar att fälla.
Det ena laget med Rickard Jansson
som jaktledare styckar sina djur hos
Jörsen och det andra under Jonas
Bäck tvärs över vägen isi
LärsJåkubs. Jaktledarna har en viktig roll och är speciellt utbildade.
Uppdelningen i två jaktlag skedde
mellan stora och små markägare.
Då de senare var fler kom arealerna
att bli ungefär lika stora och därmed också Länsstyrelsens tilldelning. En av orsakerna till delningen
var den olika arbetsbelastningen
mellan stora och små jordbruk. Det
var svårt att komma överens om
jakttider. En annan sak att var att av
de 45-50 jägarna var det många
som inte brydde sig om att ställa
upp vid slakten.
Hur kunde älgstammen öka så
kollosalt mellan 1930 och 1980? Ja,
säkert av flera skäl. I början pågick
jakten bara någon eller några enstaka dagar. Jaktlaget respekterade
Länsstyrelsens tilldelning och vårdade sig om att öka stammen, genom att inte skjuta bort så många
kor. Kanske jordbruksmarker som
övergavs och beväxtes av träd
ökade möjligheten till mat. Mest
bidragande var nog det att skogsavverkningen genom pappersmasseindustrins behov och ökande priser
blev

mer storskalig och hyggena gav
mycken föda. Det sägs att älgar
kanske av det skälet tog sig ned
från det inre av Norrbotten till kusten.
Men varför är Länsstyrelsen tilldelning i dag, 30 år senare, bara en
tredjedel av den på 80-talet? Förmodligen är det helt och hållet en
följd av den tidigare stora avskjutningen.
Skördeåret
Det har nu varit två dåliga år i rad. I
fjol gjorde regnet på eftersommaren
det närmast omöjligt att komma ut
på åkrarna för att skörda. I år såg
det bra ut till en början, men det
blev kallt och mognadsprocessen
för korn och havre tog tre veckor
längre tid än normalt. Det myckna
regnandet i höst gör att en del står
kvar oskördat. Vattenhalten har
varit upp mot 30 % mot mera normala 20 och det kostar mycket i
torkningshänseende. I höst har
Tommy Andersson och Ingemar
Jansson sått en del höstkorn, dels
vid färjstället, dels på Änget. Det
kan vara värt försöket.
Vallen har gått bra, både det som
ensilerats (plastats) och inte, även
om de rena hörullarna kräver flera
dagars uppehållsväder, vilket inte
alltid varit så lätt att pricka in.
Rybsen har också varit sen, skörden
har blivit sämre än förra året. Det
som såddes förra hösten gav bättre
skörd än vårsådden. Positivt är att
det finns avsättning av Rybsolja
och frön för utsäde. Lantmännen
vill att Tommy Andersson och Signar Hammargren utökar sina rybsodlingar. När det gäller potatisen
har man fått upp allt, men blötan
har förstås försvårat upptagningen.

Färjan 100 år
FÄRJAN, en segdragen historia
Ur Norrbottens Kuriren den 22 juli
1911.
”Sedan beslutet att inköpa en
motorfärja till ett pris av 17.880
kr för Ava färjställe i NederLuleå har vunnit laga kraft, har
K.B. nu fastställt beslutet. Färjan
skall bliva 14 meter lång öfver
stäf, 5,6 meter bred samt skall
vara försedd med en 30 eff. hästkrafters kraftfotogenmotor.”
Äntligen kom ett beslut om att
inköpa den motorfärja som kom att
kallas Vega och som trafikerade
sträckan mellan Avan och Norra
Sunderbyn från 1912 till 1952, 40
år. Upprinnelsen var ett protokoll
vid vägstämma med Nederluleå
tingslags väghållningsdistrikt fem
år tidigare av den 8 september 1907
och ett brev från den 19 november
1907 dikterat av roddfärjkarlen
Oskar Nilsson, undertecknat med
hans bomärke och bevittnat.
Det tog fem år
De väghållningsskyldiga beslöt den
31 december 1907 om inköp av en
ångfärja för 17600 kr. En kommitté
fick i uppdrag att ”anskaffa en
lämplig ångfärja samt vidtaga erforderliga åtgärder för kajers inrättande och ångfärjeförbindelsens
igångsättande”. Den 20 december
1908 beslöt väghållningsdistriktet
att från Helsingborgs varvsaktiebolag anta ett angivet bud på 21.500
kr.
Överklagande
Av ett svar 1909 från Kungl Majt
(företrädd av Länsstyrelsen) kan
man se att fem namngivna personer
från Svartöstan (tillhörde då Nederluleå) och 12 från Avan har besvärat sig över beslutet som togs 1908.
Vad man besvärade sig över framgår inte, möjligen priset och val av
varv. De väghållningsskyldiga lämnade sin förklaring i december
1909 och Regeringsrätten behand-

Vårt nuvarande flytetyg, Theresia
lade ärendet mindre än tre veckor
senare (snabba ryck). Överklagandet avslogs, men med vissa villkor.
” Kungl. Majt har i nåder låtit Sig
föredragas ofanberörda underdåniga besvär och finner ej skäl göra
ändring i Kungl Majts Befallingshafvandes utslag, dock att, med
hänsyn till stadgandet i 32§ väglagen, vägstämmans beslut i ärendet
ej må gå i verkställighet med
mindre Kungl. Befallningshavare
därom förordnar. Det vederbörande
till underdånig efterrättelse länder”,
Ytterligare halvtannat år
Det tog av något skäl därefter ytterligare ett och ett halvt år innan beslut om inköp vunnit laga kraft och
det man kan observera är att priset
är tillbaka till det ursprungligen
beslutade och att det inte blev en
ångdriven färja utan en med kraftfotogenmotor.
Vägstämmans protokoll
”I framställd fråga om de väghållningsskyldigas hörande huruvida
dessa vore villiga tillsätta en komité
för utrönande af kostnaderna för
inrättande av ångfärja vid Afva
färjställe samt behandla därvid i
sammanhang stämde frågor, beslöto de väghållningsskyldiga att
utse en komité af tre personer
hvilka skulle söka utröna kostnaderna, dels för inköp och underhåll
af en efter trafiken vid Afva färjställe lämplig ångfärja och även så
för en motorfärja, dels alla med
färjningen förenade kostnader såväl
för den ena som den andra färjan,
dels även de inkomster som vore att

påräkna af de trafikerande efter den
nya ordningen om denna kommer
till stånd.
Till komité valdes härpå landsfiskalen G.A. E…… i Gammelstad,
hemmansägaren P.A. Andersson i
Afvan (LarsPers-Anton) och hemmansägaren J. E. Bergström i Sunderbyn och har landsfiskalen E….
att sammankalla komitén.”
Oskar Nilssons brev
”Hermed får jag på begäran intyga
att på de 15 år jag tjenstgjort färjkarl vid Afva färjställe trafiken varit i ständigt ökande för varje år så
att på de sista åren har den samma
varit minst dubel som den var
första åren av min tjänstgöring.
Samt att nu sistlidna sommar trafiken har uppgått till i medeltal minst
18 hestar per dag de flesta med lass
samt dessutom 15 gångare eller
personer utan lass och åkdon.
Men der jämte får jag äfven intyga att det många gånger är förenat med största livsfara för att
kunna trafikera ofvannemda färjställen. Samt att det många gånger
gånger intreffat ock det under nu
sistförflutna sommar att trafiken
varit helt och hållet afbruten i följd
av storm. Samt att i följd deraf hestar och folk varit nödsakade att hela
dagen stå och venta en (än) på
norra sidan och en på den södra.
Warför jag på det livligaste föreslår
ett bettre komukations medel i stället för det nu befintliga vid nemda
färjställe.
Afvan den 19 november 1907

Per Albin - hus
LYCKAN VAR ETT PER ALBIN-HUS
Ida och Evert Nordström satt på
ålderns höst i sitt kök i Bergnäset
och berättade om Per Albinhuset de byggde i Avan.
-Vi var överlyckliga, när vi flyttade in till midsommar 1937, säger Ida och lyser upp vid minnet.
Det var alldeles lagom stort; rum,
kök och sovalkov. En fästmanssoffa hade jag fått hemifrån.
Evert hade snickrat bord, stolar,
en säng och klädskåp. Allt var
nytt och fint.
-Jag grävde brunn den sommaren,
säger Evert. Men först gick jag med
slagruta och hittade en vattenåder.
-Han har den förmågan, säger Ida
litet stolt. Vi fick gott vatten och
mycket vatten brunnen.
Byggjobbare
Evert hade varit byggnadssnickare.
-Min pappa var anställd vid Fortifikationen i Boden. När jag var tretton år, byggde han en flyghangar.
Där fick jag börja.
Ida växte upp hos fosterföräldrar i
Ersnäs. Hon träffade Evert när hans
pappa hade tagit hem anbudet på
byggandet av Ersnäs skola och hon
städslades som kocka för bygglaget.
-Hon var glad jämt, minns Evert.
De gifte sig 1936 och hyrde en enrummare på övervåningen hos Erik
Johan Ekman i Avan.
Under långa perioder gick byggarna arbetslösa. De hankade sig
fram på dagsverken hos bönderna
eller andra ströjobb. Evert hörde
talas om Per Albin-hus, som hjälp
åt säsongsarbetare. Man fick lån till
bostadshus och ladugård, om man
först skaffat tomt och en jordbit,
som kunde föda ett par kor.
Två hektar och två händer
-Pappa fick köpa två hektar jord av
Janihanschabonden för 2000 kr.
Det var mycket pengar. Pappa gav

Ida planterade björkvidjor, som hon tog nere vid älven
oss tomten och dessutom fick jag
hugga lite timmer på hans skogsskifte. Resten köpte jag. Jag började bygga bostadshuset under hösten 1936. Min bror Hjalmar hjälpte
till. Det var en ovanligt varm höst.
Vi göt källaren strax före jul och vi
behövde inte ens elda vid gjutningen. Värmeinstallationerna, järnspis,
kökspanna och tre element gick på
700 kr.
-Det fanns typritningar, som skulle
följas, men man kunde öka på en
halvmeter, utan att någon brydde
sig. Längre fram inredde jag ett
rum på vinden, som Ida hyrde ut.
Två kor och en tacka
Ladugården stod klart sommaren
1936. Där fanns plats för två kor
och några smådjur samt ett hölider.
Ida berättar:
-Mina fosterföräldrar kom körande
med häst tre mil från Ersnäs.
Bakom trillan hade de bundit en ko.
Det blev vårt första djur i ladugården. Av farmor fick vi en tacka och
så köpte vi själva en ko för 300
kronor. Tackan lammade och efter
ett par år hade vi fem får.
Mellan åren 1939 och 1944 fick
paret tre barn. Familjen bodde kvar
i Avan fram till 1947.

Då sålde de
Det började bli ont om jobb i Boden samtidigt som järnverksbyggandet började i Luleå.
-Vi fick erbjudande om att för
47000 kr överta ett hus i Bergnäset
av en släkting till Ida. Då sålde vi
stället i Avan för 13000 kr. För mig
kändes det bra att flytta, berättar
Evert.
-Jag hade frusit och slitit ont med
att cykla de två milen mellan Avan
och Boden i alla år. Jag tyckte att
det skulle bli skönt att kunna bo i
närheten av arbetsplatsen.
Det var svårare för Ida. Hon hade
varit hemma och knutits starkare
till huset och djuren. Med sitt
öppna och glada väsen blev hon en
centralfigur i byns sociala liv.
-Jag vågade inte vända mig om,
när vi körde iväg med flyttlasset
genom byn, säger Ida.
Det var bra!
-Per Albin-husen var en bra sak för
säsongsarbetare, sammanfattar
Evert. Lånet var amorteringsfritt de
första åren. Man hade mjölk och
potatis och kunde klara familjen
under dödsäsongen.
-Ja, vi led aldrig någon nöd, intygar Ida. Pengarna räckte till. Och
jag mådde så väl med barnen och
djuren i Avan.

Från Förr
Frisedel
”Jö steeld´n Ågust utaför
känschlöjre å gick upp del överst´n.
Mannen till en kvinna med avaanknytning hade under andra världskriget blivit inkallad i beredskap
precis innan slåttern skulle ta vid.
Att få hö till kreaturen över vintern
var en överlevnadsfråga och nu var
goda råd dyra. Kvinnan tog med sig
sin man, ”parkerade” honom utanför I 19:s kansli och stod inte att
hejda förrän hon kom in på regementschefens rum. Där lyckades
hon övertala denne att ge hennes
August möjlighet att klara slåttern
innan militärtjänstgöringen skulle
ta vid.
Sommarladugårdarna
”Kom söta, livadååå” . I skymningen skallade kvinnors starka röster
mellan bergen. Korna gick sommartid på skogen och när soppen
visade sig fram mot hösten ville
kreaturen inte gärna komma till
sommarlagår´n när det var dags för
mjölkning. Svampen var för lockande. Men så småningom, ibland
efter timmar, svarade skällkon och
kvinnorna visste åt vilket håll de
skulle gå för att hämta dem.
Vid Lina, i början av vägen till
Alviksträsk, låg ett antal sommarladugårdar. Kvinnorna gick morgon
och kväll dit upp för att mjölka.
Framför sig sköt de en skottkärra
med mjölkhämtaren och ibland
hade de stödfoder med sig. Troligen fanns sommarladugårdar här
redan före laga skiftet på 1860-talet
samtidigt med fäbodarna. På 1930talet fanns vid Lina ett dussintal
ladugårdar, bland annat KläppSundströms, Forsbergs, Nykall,
Axel Nordströms och Alfred Nyströms.
In på 40-talet började man bygga
sommarladugårdar på de egna trädena, det hade tidigare varit förbjudet av Byalaget. Dessa sommarladugårdar var utspridda runt hela
byn, inte minst i Beten fanns ett
stort antal och vissa gårdar hade

fler än en. En del var timrade, andra
spantrade. Det fanns ganska säkert
fler än 50 sommarladugårdar, varav
många fortfarande står kvar.
Trafikolycka
De första cyklarna i byn började
dyka upp på 20-talet. Velocipeden
var en förhållandevis dyr tingest,
som blev en statussymbol och visades upp vid fotografering. Det finns
flera sådana foton från första
världskriget. Det var karlarna som
(i vuxen ålder) lärde sig cykla, men
de som skulle ha haft störst nytta av
färdmedlet var kvinnorna, som
morgon och kväll skulle ta sig till
sommarladugårdarna för mjölkningen.
Men det var få kvinnor som lärde
sig cykla och då företrädesvis unga
flickor. Bland undantagen fanns
Matilda Sundström från Ostibyn
och Maria Forsberg från Kläppen,
som blev cykelburna i 50-årsåldern.
Vid ett tillfälle möttes de på byavägen -och krockade! Seola, seola!
ropade Matilda där hon låg på
vägen. Solen hade bländat henne.
För 100 år sedan
För flitigt läsande i Norrb.-Kuriren
är en Afwabo nära att få sin belöning. I Norrbottens-Kuriren för den
10 sistlidne månad omnämndes att
en svensk wid namn Nordström i
slutet af nov. månad förra året ätit
ihjäl sig i Denver, Colorado och
efterlämnat en förmögenhet af
7.000 dollars. Denna notis fingo
twänne Afwabor se, och som den
ena tror sig vara broder till den
aflidne, har han genom länsstyrelsen wändt sig till kommerskollegium med ödmjuk anhållan om
dess benägna åtgärd för utbekommande af det wackra arfwet. Alla
som hafwa anhöriga i Amerika bör
med detta exempel för ögonen hållas sig minst ett ex. av Norrb.Kuriren.

Tacksägelse
Lina-Johan kände sig inte helt kurant och åkte därför till doktorn i
Gammelstan. Denne konstaterade
hjärtflimmer, förskrev medicin och
uppmanade till återbesök om en
månad. Vid hemfärden efter återbesöket berättade Johan för färjkarln
om hur detta förlöpt.
”Ja”, sade doktorn, ”Andersson är
mycket bättre nu”.
”Det får vi tacka vår Herre för!”
”Jaså”, sa doktorn lite stött, ”är det
vår Herre vi skall tacka?”
”Ja, tacka fan för det!”
Klöver-Kalle och urinprovet
Innan svenska folket och avaborna
hade möjlighet att skaffa sig egen
bil åkte man med buss till stan.
Morgon och eftermiddag gick arbetarbussar. Det fanns två linjer,
dels Boden-Luleå med Stenmännen
från Stenudden som förare, dels
Klöverträskarn som gick via Avan
till Luleå med håll vid Wallins affär
i stora kurvan. Bussar med förare
stannade i stan under dagen tills det
var dags att vända åter på eftermiddagen.
Före bussarnas tid hade handlarna
i byn tvingats ta sig med häst och
vagn till järnvägsstation på Norra
för att hämta varor, något som var
både tungt och tidsödande. Nu lastade chaufförerna varorna på bussen under uppehållet i stan och levererade på eftermiddagen. Även
privatpersoner skickade bud, till
systemet, apoteket, järnhandeln.
Vid ett tillfälle skickade en
gumma ett urinprov till doktorn
med Klöver-Kalle, men det ville sig
inte bättre än att Kalle under transporten hade sönder flaskan. När
han kom tillbaka med bussen på
eftermiddagen stod gumman vid
vägen och frågade hur provet utfallit. Jo, sa Kalle, doktorn sa att he
var bra, men… ja, jag har känt mig
mycket
bättre på sistone, föll gumman in…
men, fortfor Kalle, för säkerhets
skulle ville doktorn ha ett nytt prov
i morgon.

Smått och Gott
Maskrospris
Inofficiellt utses i Avan varje år
vinnare till Stora och Lilla Maskrospriset. Stora priset utdelas för jordbruksmark och Lilla för tomtmark.
Det är tätheten i beståndet som räknas. Konkurrensen har hårdnat för
varje år och för den gångna sommaren kunde inte juryn enas om
någon vinnare för vare sig det ena
eller det andra priset. Kanske lika
bra det.
Vådan av önskningar
I Avan är vi väl förtrogna med Eos,
hon den rosenfingrade, morgonrodnadens gudinna. Hon är syster till
solguden Helios och mångudinnan
Selene. Eos är en djävul på karlar,
så till den grad att Afrodite har anklagat henne för nymfomani. Vid
ett tillfälle blev hon över öronen
förälskad i Tithonos, en vanlig dödlig man som hon ville leva med i
evärdlig tid. Eos kilade då i väg till
chefen på toppen av Olympen och
bönade: ”Snälla Zeus, låt Tithonos
bli odödlig”. ”Ja, för fasen”, sa
denne den högste guden, ”det är lätt
som en plätt”.
Eos och Tithonos levde i ett hett
lyckorus, men så småningom insåg
Eos att det var något som inte stämde. Till sin fasa insåg hon att Tithnos åldrades och det var inte vad
hon tänkt sig. Tithonos tacklade av
allt eftersom och till slut kände Eos
att hon måste göra slut på eländet.
Hon låste helt sonika in honom på
en kammare och kastade nyckeln i
havet.
Det Eos avsåg med besöket hos
Zeus var naturligtvis att Tithonos
skulle få evig ungdom, men hennes
slarviga önskan gjorde att denne
råkade ut för det värsta nog en
människa kan råka ut för, evigt jordeliv. Han blev allt mer eländig och
till slut sägs det att han var som ett
frö, som låg i en bönskida och
gnydde. Tithnos kom på så vis att
ge upphov till cikadorna (alltid något).

Vad kan vi då lära av detta? Jo,
att man skall passa sig för önskningar och detta av det enkla skälet
att de kan slå in.
Ett svart hus
Sedan en tid finns det ett svart hus i
Avan. Lars och Josefine har målat
sitt hus i början av Seletvägen
svart. Reaktionerna lät inte vänta
på sig, en del tycker att det är förfärligt, andra tycker att det är fantastiskt. Avan håller sig rätt så troget till det svenska varumärket, rött
hus med vita knutar, men hur var
det tidigare?
När man började måla hus var det
inte för bevarandets skull, trä klarar
sig bra obehandlat, utan för utseendets skull. Slamfärger har historiskt
funnits i många kulörer, i det tidiga
1900-talet blev det dock en intensiv
propaganda för just den röda stugfärgen. Tanken var från början att
det skulle se ut som rött slammat
tegel. Grå foder blev i samma veva
vita. Den ljusa röda, ofta kallat falurött, var vanligast fram till 1960talet, sedan kom den mörkare. I
Avan är väl den ljusa kulören fortfarande mest använd.
I de mycket noggrant förda anteckningarna vid laga skiftet på
1860-talet anges ganska få hus vara
målade och då mest i rött. Men
framåt sekelskiftet målades många
gårdar i ljusa färger, ofta vitt. Det
kanske var så att avabona ville vara
litet märkvärdiga. Jämfört med
andra byar i Nederluleå var nog
Avan en ganska rik by med tanke
på verksamheten i Selets bruk och
Lanbruksskolan. Man brukade tala
om ”stramaavabeon”, de var till
exempel noga med sin klädsel. Två
mycket avvikande hus, som inte
finns kvar, må nämnas; Sandnäsgården och Hammargrens gård på
Starra som båda var reveterade.
Och hur var det nu med svarta
hus. Ja, även om det stod en tjärtunna på varje gård, så var det
knappast någon som tjärade sitt

bostadshus. Däremot var det vanligt
att tjära vindskivor och andra av
väder och vind utsatta delar av uthus och ladugårdar. Och hur blir
det i framtiden? Troligen dröjer det
inte länge innan Lars och Josefine
får efterföljare.

BUSKSPEL
Redan under torsdagen gled husvagnar och husbilar, de senare nu i
majoritet, in på parkeringsängen
vid Nykall. Många äldre avabor
erinrade sig nog de cirkusvagnar
som i deras ungdom ställdes upp på
dessa ängar och det stora cirkustält
som restes. Brazil Jack hade kommit till Avan.
Men nu var det spelemän som
kommit till byn och det stod inte på
förrän musicerandet kom igång för
att eskalera framåt natten. Tvärt
emot småfåglarnas sed, så kvittrar
buskspelare som mest kväll och
natt, medan det inte hörs ett pip på
morgonen.
Lördagens avslutning med scenframträdande ändade med Träskmyrbergar´n från det innersta av
Ångermanland. Han behärskar
konsten att spela dragspel och samtidigt sjunga därtill. Dessvärre har
han också ett outsinligt lager av
historier som inte lämpar sig för
barn och knappast för kvinnor heller, men han berättar dem med gott
humör och glimten i ögat.

Årets Avabo

Marika Vesterberg har utsetts till Årets Avabo 2012. Hon bor sedan
1993 i Bränslan tillsammans med maken Lars-Erik, som också är involverad i byns verksamhet. Deras två söner har satt spår i Avans Sportklubb och dess ishockeyrink. Marika är uppvuxen i Måttsund, men kom
lyckligtvis att värvas till Avan genom Lars-Erik. Till vardags arbetar hon
vid Luleå Tekniska Universitet och sin fritid spenderar hon helst hemma
på gården i Bränslan.
Marika har flera strängar på sin lyra. I Avans Sportklubb har hon många
år innehaft sekreterarposten, en viktig uppgift i en klubb med 700 medlemmar. Hon är också ordförande i Byautvecklingsgruppen, där hon har
förmågan att lyfta blicken över byagränsen och utveckla samarbete med
övriga byar inom kommunen. Marika engagerar sig starkt i kommunens
framtidsplaner för landsbygden. Inte minst detta har bidragit till att Avan
fick äran att arrangera 1912 års Landsbygdsforum i våras. Med ordförandeskapet i Byautvecklingen följer det yttersta ansvaret för Höslaget, men
Marika har plats för även detta i sitt breda mentala knä. En obotlig optimism är en god hjälp på vägen och tillsammans med övriga optimister i
vår by spår hon en blomstrande framtid för Avan.

SNÖSKOTERÅKNING
Under den senaste vintern var det
inte några större problem med snöskoteråkning inom byn. Förhoppningsvis kommer det att gå bra
även under instundande snösäsong. Mycket hänger på att föräldrar informerar sina ungdomar om
vad som gäller. Ett ” igensvajat”
skidspår innebär oftast en hel dags
tungt arbete innan det är åkbart
igen. Under flera tidigare vintrar
har det hänt att unga män från
Avan och våra närmaste grannbyar
utan hänsyn farit fram över tomtmark, skogsplanteringar, jordbruksmark och i höga hastigheter
på våra vägar. Ett särskilt nöje
tycks ha varit att förstöra skidspår-

en, även om skoterleden går bara
något tiotal meter ifrån. Skolans
skidspår har heller inte gått fria.
Det krävs uppnådda 16 år och
förarbevis för att få framföra en
snöskoter. Därtill finns en hastighetsgräns på 70 km i timmen.
Avans vägar föreskriver dessutom
30 km. Föräldrarnas ansvar är stort
när det gäller att informera om vikten att inneha förarbevis och att
hålla sig till gällande regler och
uppmärkta leder. Skoteråkning är
ett trevligt nöje och det sker för det
mesta i ordnade former. Men det
behövs inte så många avsteg för att
verksamheten skall komma i vanrykte.

Titus
Nu skall det visst bli vinter, men
Elliot och jag bryr oss inte så
mycket om årstider eller tid över
huvud taget, men det gör däremot
husse. Han är rädd för att komma
till himlen och tvingas leva i
evärdlig, evig, tid. ”Tänk”, säger
han, ”om jag tittar på klockan och
ser att det bara gått två miljoner
år.” Men nu har han läst en bok av
Torgny Lindgren, där det står att
minnet är en förutsättning för tid.
Minns man inget, så finns det inte
heller någon tid. Så nu tror han att
Sankte Per knipsar bort minnet när
man kommer till honom, om han
nu inte redan gjort det under jordelivet. När det gäller skitstövlar, så
får de säkert behålla minnet och
sitta där och långtråkas. Så nu har
husse bara ett litet bekymmer kvar,
han vill inte sitta på en molntuss
och gunga, för han blir lätt åksjuk.
Själv fastnade jag för ett tag sedan under golvet på en gammal
sommarlagård. Det fanns möss där
som behövde tuktas. Men när jag
skulle ut, så blev jag fastkilad.
Som tur var lyckades husse och
farbror Willman bryta upp golvet,
så att jag kom loss. Annars hade
de fått ringa Räddningstjänsten.
Elliot far omkring på sina utställningar Nordkalotten runt och brukar komma hem på dåligt humör
men med många rosetter. Men jag
vet att han ställer upp i fel klass,
han är ingen gårdshund utan en
grythund, för han håller för det
mesta till i köket. Fast själv tror
han att han är en bulldog, hoppas
någon bagare köper honom!
Titus

