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I AVAN HÄNDER DET

SYDLIG VIND

Intresseföreningen
Den gångna vintern har innehållit
många aktiviteter, inte minst vad
det gäller Föreningshuset. I februari drog Acne´s 25-årsjubileum
fullt hus och i mars var det packat
när Ronny Eriksson och Katarina
Petterssons Rambli´n Minds intog
borgen. Två teaterföreställningar
under vintern har lockat avaborna,
Bagageresan för barn och Man tål
ju inte vad som helst med oförliknelige Stig Östman. På onsdagar
har det varit yoga och på fredagsmorgnar öppen idéell förskola.
Sportklubben
Utöver ungdomsverksamhet med
basket och ishockey har man haft
innebandy för motionärer samt
vuxengymnastik måndag och torsdag. Avans Bus- och Lek är en
barnverksamhet för de yngsta på
lördagmorgnar i skolans gymnastiksal. Ett spännande projekt är
byggandet av ett gym mot den
nedre gaveln av klubbhuset. Förhoppningsvis står gymmet klart till
hösten.
Elnät
Luleå Energi satsar 5,4 miljoner för
att göra ett säkrare elnät i Avan.
Kabeln kommer att markläggas
mellan Bälinge och Avan och en ny
sjökabel från Norra Sunderbyn
dubblerar elmatningen.
Rutt 616
På Nationaldagen invigdes Rutt
616, vägen mellan Gäddvik och
Hedenbron i Boden. Det är ett sätt
att marknadsföra byarna och företagen efter denna vackra väg.
Höslaget 2015
Förberedelserna för detta omfattande arrangemang är redan i full
gång. Det nittonde i ordningen, om
det är rätt räknat. Kan vi hoppas på
att 2015 också blir det nittonde
Höslaget med obrutet fint väder?
AV och AN

Det blåste betänkligt på Valborgsmässoafton. Vågade man tända kasen?
Jo, sydan kom över Stopoberget och blåste sin vana trogen mot norr. Förr
var skorstenen på Björns tegelbruk ett riktmärke, den låg rakt i norr. Det
blåste alltså snett ut över älven och byn ansågs därför vara utom all fara.
Mycket folk hade samlats vid färjstället, inte minst barn och ungdomar.
Herman Sundqvist höll vårtalet. Han talade om förändringens tid i det
korta perspektivet, våren, och i det långa, byns förändrade natur genom
århundraden. Anna-Carin Sundqvist och Katarina Pettersson ledde sången
och stöttades därvid av familjen Grahn och deras gäster från trakten av

Hoting.
Dragspel, fiol och tvärflöjt. Korvgrillning avslutade kvällen.
Tårtfrossa
Kvällen inleddes med tårtkalas. Bybor hade bidragit med 16 olika tårtor,
något som lockade en stor del av byns befolkning till Föreningshuset. Intäkterna kommer att användas till fortsatt renovering av Föreningshuset.

Profilen
BRUNO ÖKVIST
Vid ett tillfälle gick jag till JaniHanscha-gården för att byta
några ord med Bruno Ökvist. Det
var Anki som öppnade. Nä, sa
hon, han är i Ume och förresten
så är de nå musik på gång, så han
går ändå inte att prata med.
Kanske Bruno i ett nötskal.
När han satsar på något så verkar
det vara helhjärtat och med hela
själen. Det kanske man inte tror,
när han strosar fram, nästan lojt,
genom byn. För övrigt är han specialist på att missa 8.25 bussen till
stan. Det kan man läsa om på Facebook. Det är inte så att han beklagar sig, mer en signal till kompisarna om att han inte kommer förrän
på eftermiddan. Bruno bär på
många konstnärliga talanger, musikalitet, författande, skådespeleri

och så är han rolig och då på ett
vänligt sätt. Det är en konst i sig.
Det är 33 år sedan Bruno kom till
Avan. Han född i Svartbyn, Boden
och uppväxt på Norra Strandgatan i
Luleå, mitt emot byggrossisten
Kolbolaget, det som nu är Norrbottensteatern. De var fem syskon i
familjen, varav tre drabbades av
den musikaliska ådran. Bruno och
Benty på proffsnivå och Björn mer
på hobbybasis. Pappan spelade
både dragspel och fiol, så musiken
fanns inom familjen.
Mosters tramporgel
Redan i småskolan cyklade Bruno
iväg till sin moster Selma på Skurholmen. Hon hade en tramporgel
som han ivrigt trakterade och redan
från början ”komponerade” han.

Senare fick han tillgång till ett piano och önskan att komponera, att
göra något eget, har följt honom
hela livet. Bruno har alltid skrivit
egna låtar.
På 50-talet fanns en mycket populär trumslagare från Svartöstan
som kallades för Päronet. Ni som
upplevt honom förstår varför. I Päronets orkester spelade Little Max,
som vid ett besök hos familjen
Ökvist visade Bruno ett par ackord
på gitarren. Sedan kom en annan
musiker in i bilden, men den läromästaren gick Bruno förbi på en
vecka. Brunos första fråga till
denne, som spelade i orkester, var
”gör ni aldrig något eget?”
Även om Bruno inte studerat musik och inte ens spelar efter noter,
har han en naturlig känsla för harmonier och känsla för teknik. Detta
har gjort honom till en mycket
skicklig musiker. Önskan att utveckla sig har hela tiden funnits,
men kanske mattats med åren, ”det
är svårt nog att utöva det jag redan
kan”.
Skrivandet
Bruno har alltid varit intresserad av
skrivandet, ett intresse som han
faktiskt håller högre än musiken.
Han skriver gärna i versform och
givetvis texter till sina låtar. Bruno
har också skrivit pjäser, där han
själv medverkat som skådespelare.
Det har vi sett flera prov på här i
Avan. Han tar upp sådant som är
verkligt och det skall alltid vara
sant. Att skriva är ett uttrycksbehov, ett behov att formulera sig och
ett sätt att lösa problem.

”Texten och även musiken är som
ett spill när man tänkt färdigt”.
Det första av hans verk som framfördes i Avan var barnpjäsen
”Veterinären Per” där han hade
Lotta Asker som medaktör.
”Uppvaknandet” framförde han
också med Lotta. Bakgårdsblues nr
1 utspelade sig på Wallins bakgård.
I samband med Höslaget har vi fått
se två bonnaspel, ”Innan kvällsfukten drar in” och ”Förväxlingar”.
Hemma på gården har nu senast
Blå man nr 5 och 6 dragit fulla läktare.
Acne
Avans Country and Nothern Ensamble hade 25-årsjubileum i fullsatt Föreningshus nu i februari.
1989 gjorde Bruno, Harry Nyman
och Kjell-Peder Johansson ett engångsbidrag till ”Nattmackan” på
Lillan. Det var inte tänkt som något
återkommande, men Brunos lillebror Benty kom med i bilden och
Acne föddes. De fyra hade så skoj
ihop att verksamheten bara fortsatte. Men så avled Harry 2008 och
det kunde ha blivit slutet. Efter något års uppehåll dök Torbjörn Harr
upp, en ”galen” trummis och skådespelare och gammal kompis och så
fortsatte verksamheten. Genom
geografisk splittring och många
åtaganden har det inte alltid varit så
lätt att samla medlemmarna, men
det har blivit en hel del uppträdanden genom åren på bland annat
Kulturhuset och inte minst på Lillan där gruppen brukar återuppstå
nästan varje Påsk. För säkerhets
skull två gånger, både på Långfredan och Påskafton.

För barn 6-100 år
LAMMET SOM FASTNAT I
SKOGEN
Det här hände för 75 år sedan.
Kalle skulle ut och löpträna i skogen, men hittade inte så bra så han
tog med sig en kompis som kände
till områdena runt Avan bättre. De
sprang på en stig som gick från Selsjön upp till toppen av Råberget då
Kalle såg något i ögonvrån. Vänta,
ropade han till sin kompis och gick
tillbaka. Där mellan två små träd
hade ett lamm fastnat med ena benet. Det kom inte loss och skinnet
på benet var avskalat av försöken
att ta sig fri. Låt lammet vara, sa
kompisen, det överlever ändå inte.
Men Kalle hade en mamma som
var oändligt djurvänlig och detta
hade också präglat honom. Så han
lirkade ut foten och bar lammet
hem. Det var en halv mil. Hans
mamma skötte lammet och benet
läkte.

SJÖDRABBNINGEN
Folke Lundberg -21 och hans yngre
bror Arte -23 var bästa kompis med
jämnåriga K-G respektive Olav
Nordström. Tillsammans bildade de
efter en serie i veckotidningen Alllers en kvartett benämnda ”Sir Richard” (K-G), ”Spinken” (LillArte), ”Starke John” (Folke) och
”Topsy” (Olav). De byggde som så
många andra generationers avapojkar varje sommar en flotte av lösdrivande timmerstockar, alltid till
strandrensarnas förtret. ”Djävla
ungar som spikar i sågtimret”. Litet
längre upp i Avan fanns en fiendeflotte. Ett avgörande var av nöden
och en drabbning bestämdes. Den
skulle ske utanför tvättbryggan vid
Mårs. Men när de väl stakat sig dit

Fåren gick under sommaren fria
på skogen och på hösten gick karlarna i byn ut och samlade in dem.
De fördes till Lars Pers (nu Birger
Bokvist) där de sattes i en stor inhägnad. Varje får var märkt i örat,
så att man visste vem som ägde det.
Det kom också bönder från Unbyn
för att se om några av deras får
fanns i hägnaden. Men ingen visste
vem som ägde det lamm som Kalle
räddat i skogen. Så det blev kvar
hos familjen och under många år
från var sitt håll ebbade det hela ut.
Alla var ju ändå kamrater.
FIN HÄRSTAMNING
Spont-Fridolf hade en hund som
hette Tango och som han var mycket stolt över. När någon frågade om
hundens härkomst sa han: ”Moura
jer hålv silverräv och färn jer fra
stän”. Fridolf och hans mamma
Spont-Greta bodde i ett litet hus i
Stenudden med kök och en liten
kammare. Och överallt var det
blommor i plåtburkar och vad hon
gav det ull till Kalles mamma som nu fick tag på att plantera i. De var
stickade mängder av vantar, strum- fattiga och sedda över axeln och
kanske inte direkt nära släkt med
por och tröjor av detta.
Einstein, men Greta var en intres-

FRÖKEN
När jag var barn hade vi tre kor,
Carmencita, Fromma och Fröken.
Under dagarna betade de gräs på
ängen, men på kvällen kom de in i
ladugården, där de hade var sitt bås.
Fröken, som inte var så smart, gick
ibland in i fel bås och då blev det
ett förfärligt liv på de andra två
korna. De råmade och bökade för
att få ut Fröken ur fel bås och in i
rätt. När det var klart blev det lugnt
och min mamma kom för att
mjölka korna. När hon var färdig
brukade jag få en spillkum varm,
fet och härlig mjölk
¤¤¤ Spillkum är en skål med glaserad insida och den ser i överkanten
ut precis som en tillbringare med en

liten ”pip” som man kan hälla ur.
(Visst är spillkum ett vackert ord)
SJÖFARTSMUSÉET
I en tidningsintervju har Kjell
Sundström berättat att han avser att
bygga ett sjöfartsmuséum intill sin
bostad i Avan. Planerna håller nu
på att ta form och byggnaden som
sådan börjar bli klar. Sedan återstår
förstås färdigställande av samlingarna.
Kjell kommer från en sjöfartssläkt där han är den tredje generationen i familjen som arbetat som
skeppare på Avans färjor och menar sig därmed ha den insikt i ämnet som krävs. Redan hans farfar
gjorde noggranna anteckningar och
sparade på saker och ting runt
färjtrafiken. Utanför byggnaden har
hela vintern legat en gul kanot, modell canadensare, och väntat på sin
givna plats. Mer torde komma.
Kjell själv gjorde sin sista tur som
skeppare den 30 september 1993

Sandnäsetskolan
Berättat av Dagny Axelsson, född
Andersson i Storbäcken, Sandnäset.
”Jag började i Sandnässkolan som
åttaåring 1932. Skolformen var en
B1- skola med intagning vart annat
år. Det betyder att vid mitt första
skolår undervisades klasserna 1 - 3
och 5. Nästa år gick vi i klasserna 2
- 4 och 6. Läraren bodde under
veckorna i skolans lärarbostad.
Elevantalet i Sandnässkolan varierade genom åren mellan 10 och
drygt 20 barn och just mitt första
skolår 1932/33 hade skolan sammanlagt 12 elever. De kom från
Sandnäset och Stenudden.
Skolan som var röd, var också
omgärdad av ett rött staket med en
grind från landsvägen. Runt huset
var det gräs och vi fick räfsa skolgården varje vår. Ingången till skolan var från innergården och den
vänstra mindre delen av huset utgjorde lärarbostad. Till vänster i
skollokalen fanns klädhyllan och
litet längre in efter samma vägg
stod kaminen. De litet äldre eleverna fick turas om att hålla liv elden.
Adolf Nilsson, vars fru tidigare
hade varit lärarinna i Sandnässkolan, skötte vedhållningen och satte
fyr på veden på morgonen. Ovanpå
kamin stod en vattenskål, som
gjorde luften litet fuktigare. Mellan
klädhyllan och kaminen fanns ett
litet bibliotek som bestod av en låg
bokhylla. Därifrån kunde man låna
hem böcker som Tant grön, tant
brun och tant gredelin, Tomtebobarnen, Barnen från Frostmofjället
och Grindslanten. Vi fick också
regelbundet Sparbankens tidning
”Spara och Slösa”. Svarta tavlan
satt på väggen mot innergården
och där stod också katedern på en
gulmålad plattform. I hörnan,
längst till höger om katedern var
orgeln placerad. Väggarna hade en
gul boasering med mörka tapeter
ovanför. Vi elever satt med ryggen
mot landsvägen. På gården fanns
en mindre byggnad med utedassen.
Vår lärare hette Ester Lindström.

började med morgonbön och över
söndagen skulle vi lära oss en
psalm. Jag bodde så nära skolan
att jag kunde gå hem för att äta
frukost (lunch). Våra läseböcker
var Sörgården och I Önnemo by.
Mitt roligaste och bästa ämne var
räkning med geometri. I avgångsbetyget hade jag stort A. När vi
hade gymnastik sköt vi ihop bänkarna mot väggen och sopade golvet, på vintern med snö.”
Skolgången
1906 startade skolgången och det
anges då 9 elever. 1907 anges 7.
Elevantalet ökar och från 1911 till
1920 ligger det runt 20, som mest
23. Sedan sjunker det igen. 1928
går endast 9 elever i skolan, men
1933-1936 går det upp till 14-15.
1906 till 1909 går barnen bara en
termin per år, cirka 100 skoldagar.
Från 1910 blir det två terminer,
cirka 185 dagar. De första 20 åren
undervisas i klasserna 1-4, men
från 1927 blir det 6 årig skola med
intagning vart annat år. Ena året
klass 1-3-5 och det andra 2-4-6.
Före 1906 hade undervisning
skett i Sandnäsgårdens sommarstuga. Johan Jakobsson från Bälinge höll skola där och för 1902
anges Anna Ahlström som lärare
för 15 elever under 54 skoldagar.
Skolhuset finns kvar
Skolhuset finns fortfarande kvar
och ägs och används som sommarställe av Birgitta Johansson (gift
Hedman), som växte upp i det gula
huset mitt emot skolan. Lämpligt
nog har hon varit lärare och hon har
varit noga med att inte ändra på
inredningen. Birgitta har ägt skolhuset i 37 år, från augusti 1978 då
hon köpte det av Ella och Gösta
Ekström. De hade i sin tur förvärvat
huset 1953 som sommarställe. Båda
arbetade vid Länsstyrelsen och när
Gösta skulle nagelfara deklarationer brukade han även vintertid åka
till Sandnäset för att kunna arbeta
ostört. De var för övrigt Ekströms
som planterade de björkar som nu
omgärdar gårdsplanen.

Bönder ägde skolan
Från början var det bönder i omgivningen som byggde skolan och
hyrde ut den till skolstyrelsen. Det
var en timring från Spjuttorpet i
Bälinge, kök och kammare, som
flyttades till skoltomten. Denna
timring byggdes ut med själva
skolsalen. Med tiden tillkom en
farstu och ett förråd uppfördes i
anslutning till utedassen.
I oktober 1905 upplät Johan Erik
Öhlund, grannen mitt emot, tomten
som gåva ”för everdelig tid”. Om
skolan skulle överlåtas till stat eller
kommun tillhöll sig Öhlund 100 kr
såsom gratifikation. Intressenter,
byggare och ägare, var sandnäsborna E.J. Johansson, Olof Wilhelm Ström, N.A. Nilsson, J.P.
Bäckström, Nils Anton Bergman,
Edvard Bäck, Helmer Åström och
J.P. Nilsson.
Skoldistriktet träder in
1914 utökas skoltomten. Nederluleå Skolstyrelse köper ytterligare
mark av Öhlund och dessutom
mark av Bäckström. Skolan ägs i
det skedet av Skolstyrelsen. I och
med vårterminens utgång 1936 avslutas skolverksamheten. I juni
1937 beslutar skolstyrelsen om försäljning av fastigheten efter anbudsgivning. Följande månad beslutar skolstyrelsen att erbjuda
”byamännen i Sandnäset” att köpa
densamma för en summa som överstiger högsta inlämnade anbud med
5 kr. Mia Holmström från Lugnet
(ovanför Hultet) hade bjudit 805
kronor och nu förvärvade bönderna
i Sandnäset skolan för 810 kr.
Dessa sålde 1953 fastigheten till
familjen Ekström. Försäljningen
genomfördes vid John Johanssons
köksbord. Den då 11-årige sonen
Torgny har ett klart minne av händelsen. Ekström hade med sig en
advokat, som värderade fastigheten
och gav dem rådet att ge 1000 kr
för husets varje hörn och 2000 kr
för tomten. Och så blev det, 6000
tusen bytte ägare och båda parter
var nöjda med uppgörelsen. Representanter för säljarna var sandnäsarna John Johansson, Helmer Bäck
och Herman Johansson.

Sandnäsetskolan
Evangelister
Efter nedläggning av skolverksamheten 1936 hyrdes huset ut, i en
början till Pingstkyrkan i Luleå som
placerade kvinnliga evangelister
där, två och två i taget. De höll möten i skolhuset, spred sitt evangelium genom hembesök och de bedrev också söndagsskola och barnverksamhet. Herman Johansson
från Lillbacken hämtade upp barnen till söndagsskolan med häst och
rissla.
Pingströrelsen hade under flera
årtionden en stark ställning i trakten. Till att börja med bodde evangelisterna i Laxtorpet på Bälingesidan av byagränsen. Därefter förlades de till Sandnässkolan, som ju
hade både bostadsdel och samlingslokal. När sedan kapellet Saron i
Bälinge såldes till Pingstkyrkan
1947 flyttade evangelisterna sin
verksamhet dit. Sandnässkolan hyrdes därefter, fram till försäljningen
1953, ut till olika personer ofta under korta perioder. De sista hyresgästerna var Ivar och Gulli Hedström.

De första eleverna
1906 bestod klasserna av följande elever:
Karl Lindberg 1891
Selfrid Bäckström 1891
Oskar Nilsson 1892
Arvid Öhlund 1893
Axel Johansson

Ester Lindström
Ester var småskollärare i 44 år. Efter utbildning vid Öjeby seminarium började hon vid 19 års ålder
som lärare i Holsvattnet, därefter
Bredträskheden och Klöverträsk.
1921 fick hon tjänsten vid skolan i
Sandnäset, där hon verkade tills
den lades ned 1936. Därefter tjänstgjorde hon i Avans nya skola i 22
år, fram till pensioneringen 1958.
Ester var född 1896 isi InreMarkströms i Brännlandet. 1927
gifte hon sig med Hugo Lindström,
som hade byggt ett nytt hus inne i

Lärare
Förteckning över lärare 1906 –
1936:
1906

Alma Sundberg

1907

Elida Holmlund

1908

Selina Karlsson

1909

Elida Holmlund

Emma Holmgren med skolklass. Sandnäsudden i bakgrunden.
Färjkarlen Elix Sundström trea från vänster längst fram.

1910-1912 Agda Nilsson
1913-1916 Emma Holmgren
1917

saknas uppgift

1918

Svea Nilsson/
Elin Rutström/
Ester Nordfelt

1919-1920 Agnes Karlsson

Ester Lindström. Klass som har ”mösskojeri”.

byn,

Från förr
TJENGSKÅON
Det var mycket vanligt förr att man
hade näbbskor på vintern och i
dessa satte man skohoje i en släta
runt fötterna för att de skulle hålla
sig varma. Skohöet var starrgräs,
som man plockat vid stranden under sommaren. Det hade en förmåga att dra till sig fukten. Skohoije förvarades i en skohöstol, som
stod i köket. Det fanns en låda under den fällbara sitsen, där höet
förvarades. När katterna skulle föda
ungar, fick de disponera lådan i
skohöstolen. När man talade om
Sävast tillade man ofta att där hade

PROTESTEN SOM AVLSOGS
År 1928 vann Avans IK den prestigefyllda Bälingestafetten på skidor med juniorerna Bernhard Ekström, Evert Nordström och Alex
Nordström i laget. Den fjärde
sträckan åktes av Hjalmar Ström
från Norra Sunderbyn. Oaktat att
det var klubbarna som tävlade och
inte byarna protesterade bälingarna
mot att en åkare från Norra Sunderbyn åkte i Avans lag. HobäcksEmil, som var en duktig ledare,
åkte till Bergnäset där prisutdelningen skulle äga rum och lyckades
övertala juryn att avslå protesten.
Man kan gissa att han inte byggde
resonemanget på att tävlingen var
en angelägenhet för klubbarna utan
mer på att Ström var städslad av
Jahan-Axel för ombyggnad av färjan i Avan denna vinter. Det skulle
dröja många årtionden innan det
var moraliskt gångbart att tävla för
en klubb i en grannby.

man bra skohö. De kanske hade ett
speciellt bra starrgräs.
Jag träffade en man som berättade
att de var tio syskon i familjen och
det kan ju inte alltid ha varit så lätt.
Jag frågade vad som var ”värst”
och då svarade mannen: ”He vär
värst om morjan, ner åll skull hå
skohoije ini tjengskon”.

INGEN GROSSHANDLARE
Alex Andersson drev diversehandel
i Avan under 46 år fram till sin
pensionering 1967. Han ansåg att
en lanthandel skulle ha ALLT och
vinnlade sig om ett brett sortiment.
Men någon grosshandlare blev han
aldrig. Alex har berättat att en fyraårig pojke kom in i affären och ville
köpa kola för tre öre. Alex var
kanske inte på sitt bästa humör och
sade att det inte fanns så billig kola.
Pojken gick, men vände sig om i

Näbbskorna var praktiska vid
skidåkning. Den lilla näbben i
skons framända hakade tag i ulerna,
det vill säga ”bindningen” som bestod av en rem över skidan. Om det
gick för fort i utförsbackarna kunde
man bromsa genom att vrida ut hälarna i snön, näbbskorna satt ändå
fast i ulerna.
DÖTT UTAN LIK
Tidigare var alla begravningar på
söndagen i samband med högmässan i Gammelstads kyrka och det
var många sorgetåg som vandrade
efter kistan från kyrkan till begravningsplatsen. Och som gumman sa:
”He skull våra gode dött i Gämmelstän, om he ont vuor för åll löjka”.

dörren, spände ögonen i Alex och
sa: ”Du blir aldrig nå´n grosshandlare!”

PERSIGOBBAN
När alla vädergurus lovar gott väder surrar slåttermaskinerna/
skördtröskorna runt om i byn. Om
solen skiner och vinden drar så lagom över ängarna kan man redan
efter ett par dagar rulla höet. Väderlekstjänsten hade dragit rätt slutsatser. Annat var det förr, då fick var
och en vara sin egen väderprofet.
Rapporterna från Radiotjänst var
inte så precisa, ”Norra Norrlands
kustland” innebar en sträcka på 50
mil.

Vid ett tillfälle i början av 30-talet
då LarsPersa-Uno skulle slå, så var
han osäker om hur vädret skulle stå
sig. Han klev upp på ett vagn, tittade med kikare över Faranäsudd´n
på Norra och bort mot Gammelstan. Han observerade då vackertvädermoln över Persön. Det var
bara att spänna för hästen och slåttermaskinen. Med litet tur behövde
han inte hässja utan kunde lada direkt från marken efter några dagar.
Det var en oerhörd tidsvinst i den
bråda slåttern och så säkerställde
man ju höet omgående.
Fast normalt talade man mer om
Persigobban, det var åskmoln åt
Persöhållet som uppenbarade sig
framåt eftermiddagarna och de bådade inte gott för Avan. Likaså var
det illavarslande när man över älven hörde tågen på Norra, då var
det regn på gång. Höll man då på
att lada, så gällde det att lägga in
överväxeln.

BODEN - värnplikt och arbete

MANDOMSPROV
Hedenbron i Boden lockade unga
män och pojkar till ett mandomsprov.
Man skulle ta sig över bron uppe på
spannet. Bernhard Ekström -09 från
Avan (Bernt och Ann-Maris pappa)
var en av dessa våghalsar. Hedenbron
har bara ett spann, men långt. Bernhard satte igång med glatt mod, men
när han kom högst upp på mitten råkade han titta ned på det snabbt
strömmande vattnet under sig och det
blev för mycket för balanssinnet, så
han kröp över brons högsta del på
händer och knän. Men sedan reste han
sig upp och promenerade lugnt ned på
andra sidan.
EN VÄG UT UR
ARBETSLÖSHET
Under 30-talets stora arbetslöshet
sade Axel Nordström upp sitt fasta
arbete vid Fortifikationen i Boden.
Han var en skicklig snickare, som
så många avbor, men satsade nu i
stället på att starta ett byggföretag
för att på så vis kunna få sina söner
i arbete. Han ansåg att det var
bättre att alla i familjen hade arbete
och ett sätt att konkurrera om jobben var att lägga sig litet lägre i
anbudsgivningen genom att betala
ut litet lägre löner till sönerna. Axel
var i 60-årsåldern när han tog detta
steg och han höll på upp i 70-

HANDKYSSEN
Hjalmar Nordström -12, gjorde
1931-32 sin värnplikt vid I 19 i Boden. Vid en veckoslutspermission
blev han sjuk med feber. Han skulle
inställa sig på regementet under
söndagen och i dessa penningkärva
tider blev det diskussion i hemmet,
om han verkligen skulle cykla till
Boden. Mamma Justina satte sig på
tvären och man kallade på LarsJakubsa-Erik (Leif Sundströms farfar)
som hade droskbil. Hjalmars 11årige bror Karl-Gustav fick åka
med.
När de denna soliga augustisöndag kom till Hedenbron, var det så

Axel längst till höger

årsåldern. Bland annat byggde de
skolorna i Ersnäs (1934-35), Ale
(1944) och Bodträskfors (kanske
1937-38). Byggnader som fortfarande står kvar.

mycket människor som promenerade över den till det populära Hedenkaféet på den södra sidan av
Luleälven, så att bilen fick vänta en
stund för att kunna köra över till
Bodensidan. Då, inför öppna vindrutor, fick de se en militär som
mötte en kvinna alldeles intill droskan. Hon räckte fram sin i vitt
handskbeklädda hand, mannen tog
den och gav en elegant handkyss.
Det blev alldeles tyst i bilen och
inte förrän på hemvägen, när de
passerat Rödberget, öppnade Erik
munnen och sa: ”He vär vackert
héden”.
I Bodträskfors rustade man också
upp Herrgården, i Svartlå byggdes
ett elevhem och sommaren när det
var så varmt (1936?) hade de en
entreprenad ända uppe i Porjus.
Det kanske största jobbet med flera
tiotals anställda var att vid I 19 i
Boden att ta bort kalorifärerna, som
ersattes av vattenburen centralvärme. Detta gjordes i slutet av
1930-talet.
Anm. Kalorifärer var värmeugnar
från vilka man förde ut värmen genom tegelgångar till de lokaler som
skulle uppvärmas. Ugnarna stod
lägre än de utrymmen de skulle
tillföra värme.

Månadens magasin

Månadens magasin har träff en söndag före slåttern någon gång på 40talet. Axel Nordström och Sundén
(med käppen), vars förnamn ingen
visste, sitter vid bordet och pratar.
LarsPersaUno står litet avvaktande
en bit ifrån och lyssnar. Fast egentligen var det Erik Johan Ekman som
var den tredje medlemmen. Uno,
den forne grannen till Axel, var en
översvallande trevlig och verbal
man, men en dålig bonde, något
som inte verkade bekomma honom.
I årsskiftet 1935/36 sålde han den
gamla slitna bondgården till Edvig
Bokvist.

Sedan hade han träffat en rik änka
som hade ett stenhus i Luleå, så han
hade kommit upp sig. Här är han på
besök i Avan. Trion hade på byn
fått sitt namn efter ett mycket populärt radioprogam, Månadens magasin.
Litern står på bordet, som är överdraget med en vaxduk. Hunden
Dons vattenskål står på marken.
Axel sitter barfota i gräset och alla
tre bär huvudbeklädnad. De benämnde varandra till efternamnet,
”hordo Sundén”. I bakgrunden syns
Alfred Nyströms, som ser likadant
ut nu som då.

BREDBAND
För 2014 togs några byar i kommunen ut för bredbandsdragning och
bland dessa fanns Avan. En arbetsgrupp på sju personer bildades med
Signar Hammargren som ordförande och Lennart Pettersson som
projektledare. Så här långt har
gruppen lagt ned 500 timmars ideellt arbete (lyckligtvis inte för var
och en). I Avans ”tätort” blev anslutningsgraden 95 procnt och 115
fastigheter. Avgiften blev jämförelsevis låg, 10.000 kr per fastighet.
Den stora kostnaden tar EU och
Staten.

Kommunens målsättning var att
ansluta så många som möjligt för
de pengar som fanns avsatta. Därför koncentrerade man sig på byakärnorna och lämnade ytterområdena till senare tillfälle. Genom den
komplicerade regeringssituationen
händer inte mycket 2015, men
kommunen själv har avsatt några
miljoner, vilket för vår del innebär
att Stenudden kommer att anslutasdetta tack vare vårt idoga arbete.
Gruppen arbetar för att Sandnäset
och övre delen av Seletvägen skall
komma i fråga 2016.

Titus
Husse säger att i dagens Sverige
har vi det bättre än vi mår. Nu är
det för mycket gnäll. På hans tid
var det mer förnöjsamhet. Allt blev
efterhand bättre, vedspisen byttes
mot elektrisk spis, man behövde
inte hinka upp vatten ur brunnen,
utan det var bara att skruva på en
kran (med tiden kom därur också
varmt vatten), när vattenklosetten
kom slapp man gå på utedass i 30
graders kyla. I och för sig, säger
husse, var det inga omvälvande
förändringar, det hade ju gått bra
på det gamla sättet, men allt blev
litet lättare. Däremot skulle det bli
omvälvande om man nu backade
till det gamla igen.
Det finns saker som blivit påtagligt bättre med åren, säger husse.
Han påstår att han en stor del av
sitt liv stått (alltså stått) i kö. På
posten, på banken, på apoteket
först på morgonen för att lämna in
receptet och sedan på eftermiddagen för att hämta ut medicinen…
När det var storhelg drog systembolaget ned på öppettiderna och
man kunde få stå i kö runt hela
kvarteret.
Nu sitter man i kö i stället med
telefonen inklämd mellan axel och
öra. Det passar matte utmärkt för
under tiden gör hon minst tre andra
saker samtidigt. Fast nu har hon
snappat upp en genväg. När telefonisten säger ”For english, please
press 2”, då gör hon det och hävdar
att hon därigenom i ett schwiss har
passerat minst 70 personer i kön.
Vi vovvar plägar sällan stå i kö,
utom odågan Elliot, som alltid står
och väntar på att få kissa på absolut
samma grässtrå som jag.

Titus

