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Storken kom till byn
Ropen skallade i den ornitologiska
världen. En vit stork hade setts i
Avan den 28 maj. Ove Fjellström,
Pär Stenelund, Ingemar Jansson
och Lennart Pettersson såg den,
män som dagligen håller till i avamarkerna. Så det är ingen tvekan
om att det var en stork. ”Giv mig
styrka”, skrev byns främste fågelexpert, Herman Sundkvist på ornitologernas hemsida. Han var i
Stockholm när storken kom till
Avan. Den flög till råga på allt
över hans gård! En mängd fågelskådare kom till byn, men storken
hade bara mellanlandat här. Eftersom inga iakttagelser gjorts i landet –frånsett Skåne och Blekingekan man utgå ifrån att fågeln kom
österifrån.

Avan fågelrikt
Antalet fåglar minskar i hela Europa och Sverige är inget undantag. Men Norrbotten står sig bra
enligt biologerna på Länsstyrelsen. Avan framhålls som ett fågelrikt område, den typ av ängsmark
som finns här är av stor vikt för
fågelstammen. Det blandade landskapet med odlad ängsmark, diken
och lador är perfekt för många
arter.
Norrbottens Ornitologiska Förning, www.nof.nu

Utgivare: Avans Intresseförening

En dag så stod hon bara där, Kristina Hillar som bor i en av fiskargårdarna nära färjan. –Jag skriver gärna i AV och AN! Man tackar. Läs
med nöje om ”Sixten” och ”Färjan”. K-G Nordström har bidragit med
ett par välskrivna berättelser från förr i tiden. Om man på Google
(internet) slår på ordet regenkricka blir man hänvisad till AV och AN.
Det tar sig!

SIXTEN

Av Kristina Hillar
Vad är oddset som nyinflyttad
i Avan, och inte vara hundägare, under den kallaste delen av
året att få lära känna sina
grannar inom den närmaste tiden?
Grannarna fanns bara i form av
olikfärgade hus som låg mysigt
inbäddade i snön och det enda
livstecknet var ljuset i fönstren. Det skulle onekligen bli
spännande att se vem man
träffade först.
En dag så står han bara där
Sixten, en av grannarna, i dörröppningen. Mörk, storväxt,
tystlåten och något överviktig
kring magen. Han stiger bara
på efter en kort blick utan ett
ljud.
Rör sig hemtamt i huset och
tar ingen notis om övriga familjemedlemmars ogillande över
hans närvaro. Ger en vink om
att det är OK att bjuda honom
på middag men blir inte stött
över avvisningen.
Men verkar han inte lite
bekant?
Drar mig till minnes en kväll
förra sommaren, någon av de
sista färjeturerna för kvällen.
Färjans enda bilpassagerare,
satt djupt försjunken i egna
tankar under färden.
Strax innan land störs passageraren av att något inte är
som vanligt. Färjan beter sig
annorlunda.
Färjkarlen saktar in långt tidigare än vanligt. Försöker väcka
uppmärksamhet genom att tuta
och blinka. Tillslut sänker han

rampen så att den ljudligt
skrapar mot stenarna.
Vad är det som händer??
Färjans enda passagerare ser
sig förvånat omkring.
Å se där…….det finns ett hinder på uppfarten. Och där sitter han och ser obrydd ut.
Färjkarlen skrapar med rampen
mot stenarna för att markera
att han behöver platsen på
uppfarten för att kunna lägga
till.
Nu återstår det bara någon
decimeter till land och han
öppnar sakta bommarna.
Först då reser sig ”hindret”
sakta och sträcker sig på ett
karaktäristiskt sätt på uppfarten och med en tydlig min som
säger: - Okej då, jag flyttar
väl på mig då.
– Ja, just det, han är det!
Han fortsätter att hälsa på så
gott som dagligen. Visar varje
gång att han kan tänka sig att
bli bjuden på middag och gör
sig mycket hemmastadd.
Hans intensiva uppvaktning är
ihärdig, på gränsen till opassande. Tar ingen hänsyn till dygnets timma och blir inte stött
över att han tillslut blir utburen på farstubron när det är
läggdags. Han sitter ändå lika
glad på bron och väntar på att
bli insläppt nästa morgon eller
när jag kommer från jobbet.
Ibland kommer han och möter
mig vid brevlådan och följer
med hem.
”Men vad gör man inte för att
få ligga i soffan, spinna och bli
kliad på magen. Tillslut kanske
jag får lite Whiskas”.

Gården på Änget
Längst upp på Änget, ängsområdet
som ligger efter vägen till Luleå
mellan Seletvägen och Heohålle,
ligger en övergiven gård. Från landsvägen ser man numera bara gaveln
av ladugården. Gården byggdes med
stor möda 1929-30 men beboddes
mindre än 15 år. Det var Jonas August (JA) Lundberg, som hjälpte sin
son Alex att uppförda byggnaderna
på lundbergsmark och de odlade
dessutom upp myran, ett område
som nu vuxit igen.
JA kom från älvsbytrakten till Avan
på 1880-talet. Han arbetade som
snickare i Luleå och övernattade under veckorna på hyvelbänken. På
lördagarna gick han hem till Avan.
Han sparade då in den 25-öring som
båtresan kostade. JA kom sedan att
bygga den bondgård som ligger i
backen ned mot färjstället, där nu
sonsondottern Kristina Lundberg och
Göran Espling bor. Sonen Alex levde med drömmen om en egen gård
med mark och det var först tänkt att
den skulle ligga i backen nedanför
lundbergsgården, men det var ont
om mark och då föll valet i stället på
Änget.
Hårt slit
”Jö vär så åll ner jö kom hejm, så jö
kom åt ihåg bo na Alma hett” (Jag
var så trött när jag kom hem, så jag
kom inte ihåg vad Alma (hustrun)
hette). Alex hade en förmåga att anstränga sig till bristningsgränsen, en
egenskap som han hade nytta av i
idrottandet, inte minst skidåkning.

Men den egenskapen behövdes
verkligen också vid bygget på Änget. Det var myrmark och vattensjukt, man fick lägga slanor för att
ta sig mellan boningshus och ladugård, det var myrvatten i brunnen
och motigt på många vis. Nu har
huset fallit ihop invändigt just på
grund av vattenskador, men timmerväggarna har inte ruttnat. De
står säkert.
Till Norra
1942 flyttade familjen till Norra
Sunderbyn och den vackra Norrbottensgård som står längst upp till
höger efter färjvägen. Arne Lundberg köpte huset på Änget och marken, men sålde ganska snart bostadshuset till en familj från Malmfälten. Dessvärre fick mannen lungkräfta och någon flytt till Avan blev
aldrig av. Nu ägs huset av en dotter
i Gellivare och ladugården och
marken ägs av Arnes dotter Kristina.
Broderlig rättvisa
JA hjälpte också en annan son,
Alfred, med husbygge. Det huset
ligger mitt i avabyn och bebos nu
av Alfreds son Sten med hustru
Gun-Britt. Det sägs att syllringen
till gården redan var lagd när JA
kom in i bilden. Han bestämde direkt att den skulle kortas ned till
samma längd som för huset på
Änget. Brödernas hus fick följaktligen samma mått och utan att behöva ge sig upp på Änget kan man
därigenom få en uppfattning om
husets storlek.

Huset på Änget.
Alex och Alma
Lundberg med
barnen Greta,
Bosse och PerOlov

FÄRJAN
Av Kristina Hillar
Innan jag flyttade till Avan så bodde jag i grannbyn och dessförinnan
på andra sidan älven lite närmare
Boden. Åkte färjan någon gång då
och då och tyckte väl då att det
vore bättre med en bro så man
slapp passa tiderna.
Efter att nu ha bott ett tag i Avan
så inser jag att färjan inte bara är
en färja.
Färjan behandlas i allra högsta
grad som en levande varelse och
ortsbo. Vem skulle se på en bro på
det sättet?
Jag vet att det finns en falang i
byn som förespråkar en bro men
nu får de inget stöd av mig.
Det finns ett stort engagemang och
omsorg om färjan. Om den går
eller inte? Hur är den trasig? När
blir den lagad? osv. När färjan vintervilar så får isvägen samma status i engagemanget av byborna.
Även färjkarlen, förlåt befälhavaren, på färjan behandlas med
allra största respekt oavsett kön
och ingen ifrågasätter besluten. Jag
har sett stora lastbilschaufförer
snällt backa sina fordon med släp
när den bara hälften så stora kvinnliga befälhavaren säger till.
Hur kommer det då sig att jag
som inte har några rötter i Avan
överhuvudtaget så snabbt kommit
till denna insikt? Jo, jag har nämligen råkat, intet ont anandes, få färjans gamla telefonnummer som
den hade innan det blev ett centralt
0771-nummer. Så jag svarar snällt
i telefon och hjälper till med upplysningar så gott jag kan alla veckans dagar i både gryning och
skymning.
”- Är det du som kör färjan? – Nej,
jag svarar bara i telefonen.”
Sen är det är bara att kika ut bakom rullgardinen. Blir jag irriterad?
Absolut inte! Tala om att ha ett
kontaktforum, framför allt då jag
inte har någon hund som hjälper
mig, att lära känna Avanborna och
det bjuder på många goda skratt.
I rimlighetens namn så borde jag
väl kunna begära att få SMS från
Färjrederiet om det aktuella läget
med färjan eller isvägen så jag
lämnar korrekt information?

Konstnärer i Avan

Marie-Louise Landfors
och Jette Andersen
Marie-Louise Landfors och Jette
Andersen är två kvinnor som bor i
var sin ände av Avan, men som
knyts nära varandra i konsten. Marie-Louise bor i Lövnäset precis
intill rågången mot Unbyn och Jette
i Sandnäset nära rågången mot Bälinge. Men i Avan bor de definitivt.
Båda är väl kända och begåvade
konstnärer. Marie-Louise har ateljé
i Kronan och Jette vid sin gård i
Sandnäset.
Under pingsten öppnade länets
konstnärer sina ateljéer för allmänheten. På Kronan visade ett dussintal konstnärer upp prov på sina verk
och bland dem då Marie-Louise.
Hon har ett brett register med oljemålning, akvarell, teckning och
skulptur. Nu håller hon på att lära
sig svetsa för att kunna förfärdiga
konstverk i metall.
Jette, som är arkitekt i grunden,
visar också prov på olika arter av
konst. Till sin gård i Sandnäset
hade hon bjudit in en handfull
andra konstnärer och det blev en
liten safari för hundar, ungar och
konstintresserade vuxna i den lilla
skogen runt huset. Karta tillhandahölls.

Om du är intresserad av att försköna
ditt hem, så behöver du alltså inte gå
över ån efter vatten.
Britt-Louise Landfors
070-266 36 81
Jette Andersen
070 212 03 78

Marie-Louise Landfors

Verk av Jette Andersen

Telefonen
Telefonen kom till Avan 1915, tre
år innan byn fick el. Det krävdes
två abonnenter för att byn skulle få
telefonväxel och de första var Handelsföreningen och Lundals Garveri. Telefonväxeln, som var belägen
hos Petter Fabricius på Kläppen,
var öppen bara några timmar per
dag. 1919 övertog Emma Sundström växeln och då fanns det tre
abonnenter. Emma var född 1864
och blev med tiden oformligt fet,
men skötte växeln till 1940, då hon
var 76 år gammal. Då tog dottern
Ester över och hon var föreståndare
fram till 1958 då automatiseringen
kom. Hon var då 54 år gammal.

Många avlösare
Ganska många kvinnor i byn arbetade periodvis i växeln. Borgild
Johansson arbetade 1944/45-56 och
hon var utbildad telefonist, vilket
gjorde att hon periodvis arbetade i
andra växlar. Andra extratelefonister var Else-Marie Sundström (Lars
Jakups), Inga-Maj Olsson, Rutvik,
Göta Olsson, Maj Andersson, Göta
Sandström, Karin Lundmark, Rubid
Johansson, Astrid Hansson och Irene Johansson (Sandnäset).
När automatiseringen kom (i Avan
1958) förlorade tiotusentals kvinnor
över landet sina arbeten.

Trevlig och aktiv
Medan Emma var ganska dyster i
framtoningen var Ester mycket
trevlig och höll ofta reda på var
abonnenterna för tillfället höll hus.
Hon kunde också gå in i pågående
samtal med upplysningar eller synpunkter. När hon blev föreståndare
fanns det 30 abonnenter, men för
att få ett biträde krävdes 35. Hon
gick då ut och värvade nya. Abonnentavgiften var 20 kr, men innan
hon var klar hade den gått upp till
50. Ester lade själv ut mellanskillnaden. Från början betalade abonnenten 5 kr i kvartalet till föreståndaren, men sedan avlönade TeleEmma Sundström
verket henne.
Väntan på linje
De som inte hade egen telefon ringde hos grannen eller gick till telefonstationen, där köket var till
vänster om ingången och telefonväxeln i kammaren på baksidan.
Om man skulle ringa utanför byn
kunde det vara frågan om timmars
väntan för att få en linje.
Under andra världskriget krävdes
passning dygnet runt och extra telefonister anlitades. Esters kök var då
ofta fyllt av folk som var stationerade i byn och skulle ringa hem till
sina familjer. Många arbetade med
att bygga flygfältet mot Unbyn och
var inkvarterade hos olika familjer i
byn och ibland var grupper av militärer stationerade i Avan.

Ester Sundström

TELEFONNUMMER
De första 45 abonnenterna i Avan från
1915 till cirka mitten av 40-talet.

Numren delades i regel ut i nummerordning. Listan är gjord på
”hörsägen”.
1 Erik och Elise Sundström
2 Anselm och Johanna Lundal
3 Petter och Maria Fabricius
4 Emil och Evert Johansson
5 Ingeborg Wallin
6 Sigurd och Elina Fabricius
7 C-A och Justina Nordström
8 Alex och Aina Andersson
9 John Fabricius
10 Harald och Maria Östling
11 Emil och Hildur Johansson
12 Alex och Nanny Sundberg
13 Axel och Matilda Sundström
14 Hugo och Ester Lindström
15 Sigurd, Andrea Hammargren
16 Östen och Estrid Bokvist
17 John och Frida Ekman
18 August och Ellen Holmström
19 Ida Isaksson
20 Gustav Andersson
21 Edvig och Augusta Bokvist
22 Hagvid och Edit Markström
23 Axel och Alice Eriksson
24 Evert och Dagny Johansson
25 Fritiof och Edit Hansson
26 Henrik och Emma Fabricius
27 Hjalmar och Hildur Bokvist
28 Elix Sundström
29 Hugo och Signild Sundström
30 Herman, Adina Johansson
31 K-E och Sally Sundström
32 Alfred och Tyra Lundberg
33 Arne och Sanny Lundberg
34 Ragnar och Anna Stenman
35 Ragnvald, Rakel Sandling
36 August, Ludvig, Elin och
Sigurd Markström
37 vakant (för flygfältet)
38 Sven, Hugo, Anna, Hilma
och Ellen Pettersson
39 K-Å och Britt Fabricius
40 Hilda och Johan Sundkvist
41 Einar och Kerstin Andersson
42 Sven, Hugo och Ellen
Pettersson
43 Anselm och Elma Pettersson
44 Egon och Gerda Vikberg
45 Bernhard och Anna Ekström

i Avan
.

DET SJUNGER I
TELEFONTRÅDARNA
av Karl-Gustav Nordström
Genom byn gick rader av telefonstolpar med järnrör, där trådarna
hängde på klockor av porslin. Järntrådarna krympte, när det var kallt
och blev längre i blidväder. ”Det
sjunger i telefontrådarna, det blir
varmare”, sa min pappa.
Telefonväxeln fanns hos KläppSundströms, där Emma skötte växeln. Hon svarade ”Aá-van” med
litet klagande röst. Senare tog dottern Ester Sundström vid. Ester var
hjälpsam; om man sökte en person
som inte svarade, kunde hon meddela att den personen var på väg till
någon annan. ”Ring ettan om en
stund, så är han där”, kunde hon
meddela.

skulle inte få bygget. Men i byggnadskommittén fanns ingen som
hade telefon, så de samlades hos
oss en angiven söndagseftermiddag.
Överläraren i Gammelstad var
ansvarig för bygget och han skulle
meddela vem som blivit utsedd att
bygga skolan. Klockan 2 ringde
telefonen. Pappa svarade och överläraren bad att få tala med byggnadskommitténs ordförande, Erik
Hammargren. Men Hammargren
hade aldrig talat i telefon tidigare
och min pappa instruerade honom,
medan överläraren fick vänta. ”Den
här skall du hålla mot örat – och
här skall du tala”.

Hammargren tog luren, satte taltratten mot taket. Han lutade sig bakåt
och ropade med full kraft: ”Hallå!”
Han lutade sig mer och mer bakåt,
så att pappa måste stå bakom ryggen på honom och stötta honom så
att han inte skulle falla. När överläraren avslutat samtalet höll Hammargren kvar greppet om telefonluren. ”Bo sko je jera no?”, sa han.
(Vad skall jag göra nu?). ”Nu kan
du lägga på luren” sa pappa till
Hammargren. Så mycket hade
Hammargren förstått, att Överläraren hade sagt vem som skulle få
bygga skolan. Men det visste byggnadskommittén redan.

Telefonnummer 1 hade Erik Sundström, ”Lärs-Jåkupsa-Erik”. Han
hade taxibil och ägde kvarnen vid
Åkerbrobäcken.
Hemma hade vi telefonnumret 7.
Pappa var byggmästare och behövde ha telefon. Det hände att grannar
kom till oss och ville låna telefonen. När grannen, Uno Anderssn,
”Lärs-Persa-Uno”, friade hos en
änka i Luleå, förmögen fastighetsägare, kom han ofta till oss för att
ringa henne. Ibland ringde hon och
ville att vi skulle gå med telefonbud
till Uno.
Det var inte lätt för en äldre generation att använda telefonen. Det
skulle byggas en ny skola i Avan
och det fanns en byggnadskommitté i byn, som skulle bevaka byns
intressen vid byggandet av den nya
skolan.
En söndag var byggnadskommittén samlade hos oss. Valet av entreprenör skulle bestämmas. Det var
ju litet konstigt, eftersom pappa
hade räknat på bygget, men fått
veta att det fanns lägre anbud, han

Fabricius. Telefonstation 1915 - 1919 (Telefonskylten till höger)

Kläppsundströms. Telefonstation 1919 - 1958 (Telefonskylten till vänster)

EFS - Syföreningen
Mitt i byn ligger EFS-lokalen.
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
med den viktiga Syföreningen är
efter Byalaget den äldsta sammanslutningen i byn med nära 100
år på nacken. 1909 bildades De
ungas Förbund - Syskonbandet i
Avan. Samma år anslöt man sig till
Norrbottens Evangeliska/Lutterska
förening och kunde redovisa 43
medlemmar. EFS hade sin grund i
nyläseriet och startades 1856. Utlandsmission kom efter ett beslut
1861 att bli en mycket viktig del av
EFS verksamhet och pengar till
missionen anskaffades genom auktioner vår och höst. I Avaboken
finns ett foto från en syföreningsträff 1910. Många av byns starkaste
kvinnor finns med på fotot och syftet med verksamheten var att framställa handarbeten till Missionsauktionen på våren. Till höstauktionen
skänkte man produkter som skörden givit.
Verksamheten i Avan tycks ha
gått i vågor och var troligen nedlagd vissa perioder, möjligen kan
Syföreningen ändå ha varit igång.
Men 1942 började det hända saker.
En liten församling på åtta personer
med Alfred Nyström som ordförande förvärvade Biggmästartomten
för 1.600 kr och 1944 började man
bygga ett eget hus. Kostnaden beräknades till 20.000 kr och med stor
offervilja inom byn kom huset att
stå klart 1947 och året efter var
man skuldfri. Den egna hemvisten
gav möjlighet till en livaktig verksamhet, som dock i takt med tiden
avtagit. Nu är man nere i ungefär
det medlemsantal som drog igång
husbygget 1942. Huset har överlämnats till EFS Nederluleå, då
man är för få att hålla det i stånd.
Verksamheten bedrivs nu i samarbete med Bälinge och Syföreningen
den lever!
KG Nordström har skrivit om en
Missionsauktion i skolan
(Föreningshuset) på 30-talet, där
den stora offerviljan beskrivs, men
en annan syn på verksamheten
framkommer också.

MISSIONSAUKTIONEN
Av K-G Nordström.
I slutet av september, då skörden
var bärgad och hässjevirket och
snesarna körts hem för vinterförvaring, blev det missionsauktion i
byn. Rundlagda bondmoror kom till
skolan bärande på knyten med morötter och palsternackor, glasburkar
med guldglänsande hjortron och
bakplåtar med gräddtårtor, skurna i
jämna bitar. Allt ställdes på bord
med vita dukar, längst fram vid
katedern
Pastor Vikberg kom från kyrkbyn
för att vara auktionsutropare. Han
härstammade från Västerbotten, där
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
hade ett starkt fäste. Vikberg var
kvinnornas idol, han var en bra
sångare och så berättade han historier på skelleftemål; som auktionist
var han litet frivol, så att kvinnor
höll för munnen och fnissade.
Men inledningen var andaktsfull.
Vikberg började med en bön till
Gud, att han måtte låta sitt ljus spridas ”i hednavärlden vida”. Sen sa
pastorn: Vi sjunger psalm 250.
Vikberg sjöng kraftfullt, han slog
takten med en grov näve i katederns svarvade trä. Kvinnorna reste
sig i bänkarna och sjöng, till en
början blygt och osäkert, men Ester, hon som skötte telefonväxeln i
byn och som hade en bror som var
kantor i kyrkbyn, Ester, hon sjöng
högt och rent, snart fylldes salen av
skön psalmsång.

Därefter blev stämningen lätt och
ljus, när pastorn övergick till auktionen. Han bjöd ut stora, kraftiga morötter, som kom honom att påminna
sig en historia från Stjälet – Skellefteå.
Alfreds stora dag
Alfred Nyström, en stillsam, fåordig
bonde, satt på första bänkraden,
klädd i svart, urvuxen kostym, vit
skjorta och grå slips. Han ropade in
tårtbitar och snart var han omgiven
av byns fattigbarn. Med ett blitt och
lyckligt leende fördelade han tårtbitar till barnen. Detta var hans stora
dag, hans bidrag till missionen i
närsamhället.
Mitt i salen, i gången, satt tant Helen. Hon hade astma och plågades av
värmen, som steg i den lilla skolsalen. Röd i ansiktet var hon och hon
måste ständigt torka sig med en hoprullad näsduk, medan hon ropade
bud på varor, som Vikberg bjöd ut.
Gång på gång hördes predikantens
inställsamma röst: ”Tack, tack, tant
Helen!”
Långt efteråt, under vinterns symöten, språkade kvinnorna om den
folklige pastorn Vikberg, så bra han
sjöng –men lite av spjuver och kanalje fanns det nog hos den västerbottniske predikanten, tillade man.
Men arbetarna i byn, de som ofta
gick arbetslösa på vintrarna, tyckte
att Missionsauktionen var ett spektakel, som de gjorde sig lustiga över.
Hjälpbehovet fanns nog på närmare
håll än hos negrerna i Afrika, menade de.

Smått och Gott
Rulle som rulle?

Doften av Nattviol

Marastein

Vore det inte för myndigheternas
pappersraseri, som nutidens bonde
är utsatt för, kunde man med stor
säkerhet säga att han har en klart
lättare arbetssituation än bonden för
50 år sedan hade. När det gäller
delen med slåtter och höbärgning är
arbetssättet idag helt klart mycket
lättsamt jämfört med förr. Då var
alla på gården i arbete med slåtter,
hässjning och ladning. Det kunde ta
upp till en och en halv månad innan
man kunde andas ut och det var
viktigt att vädret var någorlunda
nådigt. Nu åker en man ut på ängarna med en traktor och det hela är
överstökat på några dagar.
Grödorna förpackas i rullar, en
del inplastade, andra inte. Vad är
det då för skillnad ? Jo, enkelt uttryckt. De oplastade rullarna är hö,
normalt klöver och timotej, och det
krävs cirka fyra dagars torkning på
backen innan man gör rullarna. Innehållet i de plastade rullarna kallas
ensilage och det består också av
klöver och timotej och är ett konserverat foder. Här räcker det med
något dygns förtorkning på marken
innan inplastning görs. Det gör ingenting om gräset är litet vått när det
plastas in, men det krävs en lufttät
lagring. När man sedan väl öppnar
en bale, bör den användas upp inom
några dagar, annars kan den utsättas för bakterier. I Gäddvik, där det
sägs finnas mer än 100 hästar, har
man plastrullar som bara är en fjärdedel så stora som normalt. Dessa
är avsedda för sådana som har enstaka hästar.

En liten exkursion i avatrakterna på
Midsommarafton i syfte att plocka
sju midsommarblomster att lägga
under kudden, resulterade i att vi
samtidigt snubblade över fyra olika
orkidéer. Ljuvligast doftade Nattviolen, den hittade man med näsan.
Något oansenligare var Skogsnycklar och Jungfru Maria Nycklar, dem
hittade man med ögonen. Vackrast
var den sällsynta Guckuskon med
sina gula blommor, en skönhetsupplevelse av större mått. Den hittade man med information och en
portion tur. En orkide, som har funnits i Avan och antagligen fortfarande finns någonstans är Nornan,
även om vi inte hittade den. Nornan
ser så exotisk ut som man tänker
sig att en orkidé skall se ut, men är
ganska tidig och kanske hade blommat ut.

I förra numret av AV och AN framgick att Signar och Anita Hammargrens gård (sista gården på vänster
sida före Fällan) kallas för Marastein och några har frågat om bakgrunden till detta namn. Marastein
betyder Märrstenen och det var en
stor sten som stod vid vägen bakom
den ladugård som nu finns på fastigheten. Det sägs att en häst (märr)
en gång föll i sken och sprang ihjäl
sig mot stenen. Schäsen hamnade i
dike, hästen hamnade i Karons rike,
men var kusken hamnade vet man
inte. Stenen höll i varje fall.
Nu finns den inte kvar, men om
man så vill kan man se rester av
den. Det fanns en stenhuggare som
hette August Hansson, Starraugust,
som högg upp den och bland annat
finns på Kläppen stycken från Marastienen som grundstenar i Fabricuisgården (Svante och Elisabeth
Wallgren) och Forsbergsgården
(Åke Fabricius) och det är de mörkare stenarna som det gäller. Under
dessa gårdar finns också källare
som är byggda med material från
Marastein. De två husen byggdes
på 1880/90-talet.
-------

Sommarcafé
Hela juli och in i augusti var det
sommarcafé i Föreningshuset. Första veckan sköttes det av Linnéa
Vikberg med svägerska Carolina
Enbom, andra veckan av Maria
Andreasson med sina barn Emma
och Simon och de påföljande veckorna av Sofia Ramberg, relativt
nyinflyttad i Stenudden.
Det har varit väldigt välordnat
med mycket god förtäring. Stort
tack till er alla!

Nattviol

En liten
extra krydda utanför orkidésfären
var att hitta Tätörten, den som äter
insekter och gav tätan i filmjölken.
En viktig sak för varje husmor innan man kunde köpa fil i affären.

Starraugust bodde på ett litet torp
till Avan 12, som låg i skogskanten
på andra sidan bäcken sett från Signar. Intill August hade Signars farfar Janne Hammargren sin bondgård, men han flyttade huset till den
nuvarande platsen, kanske runt sekelskiftet 1800/1900. Det var en
Norrbottensgård, som stod längst
efter vägen. Den revs så småningom till förmån för nuvarande gård.

Regenkricka - igen
I förra numret hävdade vi att Regenkricka är ett lokalt ord för storspoven.
Maj Lind i Tälltjärn säger att benämningen gäller spillkråkan. Om man
tittar i fågelböcker så visar sig detta stämma. Ändå tycks ordet ha använts
nere i byn där vi har storspovar, men sällan spillkråkor. En feltolkning
som slagit lokal rot kanske. ”Årets regenkricka” i Avan är den bonde som
råkar ut för regn när han slår. Stark kandidat i år är Jörsen, Tommy
Andersson.

Byavägen
för nästan 100 år sedan

Det här fotot handlar ganska säkert om mobiliseringen vid första
världskrigets utbrott hösten
1914. Byavägen var mycket smalare än nu, men man känner igen
en del av gårdarna. Fotografen,
som för övrigt var Erik Sundström från Lars Jåkubs, har stått
på backkrönet vid Walter&Forsbergs affär i Jörsbagarstugan.
Till vänster
På vänstra sidan av vägen ser man
gravstenar på Lass-tomten. CJ Petterson högg sten och gjorde bland
annat gravsternar, ”Petterssonsstenar”. Dom är rödaktiga och
mycket högre är en vanlig gravsten
och märks väl på kyrkogården i
Gammelstad. Potatislandet bortom
ägdes av Rutbergs i Lillbacken.
Därefter kommer Algot Petterssons
hus där nu Bengt och Kerstin Westerberg bor. Gaveln som sticker upp
över träden är Hällgården, som
hade bageri och brann i mitten på
30-talet. Ett nytt hus byggdes upp
på samma plats. Nästa hus är Gustav Sundströms, som runt 1910
köptes av Sten Lundbergs pappa,
Alfred. Där står nu ett betydligt
större hus, det med blomsterprakten. Längre upp syns Nykallbastun,
en torkbastu för korn och längst
upp ligger Fabriciushäbbre.

Till höger
I övre hörnan av Jörs-tomten syns
ett potatisland. Den följande gräsytan tillhörde Albert Nordström.
Sedan kommer Biggmestars där
stenhuggaren bodde och nu EFS
har sitt hus. Pettersson kom söderifrån och det sägs att med i bagaget
hade han den ungerska syrenen.
Han gifte sig med Johanna, en
kvinna från Rutbergs. I det hus som
syns längst in till höger bodde Gabrielsmoran, fru Nyström. Hon hade
en kiosk/kafé och sålde karameller,
holländare (bakverk) och liknande.
Dessutom skötte hon postväskan
som kom från Norra Sunderbyn.
Hennes hus stod på gårdsplanen
hos smeden Lindström, det gula
huset efter vägen. Därefter ser man
Johan Almkvists, Wonkovaaras
röda hus med rött staket snett emot
ishockeybanan. Huset är flyttat från
Norrigårn, där det var portbyggnad.
Den vita stora byggnaden längst
bort är Petter Fabricius på Kläppen. Där var många soldater inkvarterade under kriget.

TITUS
Varje morgon är början på ett nytt
äventyr. Så enkelt är det är det för
en hund. Men inte för husse. När
vi går våra promenader pratar han
ofta för sig själv, så jag vet hur han
tänker. Nu retar han upp sig på alla
jämnåriga som i ungdomsåren
hade framgång hos de unga damerna, medan han själv var blyg, obegåvad, såg ut som ett orpon och
därmed hamnade långt ned på popularitetslistan.
Han har visserligen inte blivit
vackrare, starkare och modigare
med åren, men faktum är att han
har klättrat kraftigt i ranking i åldersklassen. En del av dem som
överglänste honom i ungdomen är
döda. Dom har han passerat.
Många har råkat ut för övervikt,
kol, kärlkramp och diabetes och
förmår inte att dansa längre. Dom
har han passerat. De tidigare framgångsrika är förgrämda över att
inte längre stå i rampljuset. Dom
har han passerat. Många ligger på
soffan och slötittar på TV hela dagarna. Dom har han också passerat. Så det kanske är som försäljare
av pensionsförsäkringar säger: Livet börjar efter 65.
Dessvärre låter han sig inte nöja
med detta. Han vill förbättra sin
position ytterligare. Jag tycker att
husse i så fall skulle göra något
offensivt, lyfta sig, välta bilar eller
stå på barrikaderna och utmärka
sig, men han har en annan uträkning. Blir han bara nog gammal så
blir han till slut herre på täppan.
För mig, människans bästa vän, är
livet enkelt. Lev i dag, gårdagen
kan du inte göra något åt och i
morgon kanske du inte lever. Men
att få in det i skallen på en som
otåligt väntar på sin 90-årsdag är
inte lätt.
Titus

