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ÄLGFESTEN

Gunvor Nordström (Sundkvist)
har i höst avlidit i en ålder av 88
år. Tillsammans med K-G Nordström gjorde hon de två första
numren av AV och AN, som utkom 1943 under brinnande
världskrig. Tidningen var då inte
lika slätstruken som den är nu
utan rörde upp starka känslor i
byn. Den såldes på Östen Bokvists café för 2 kr st. Behållningen gick till Avans Sportklubb.
” Läraren frågade vad huvudbeståndsdelen i albyl är och hade väl
knappast trott att någon i klassen
visste det. Men en lång pojke framför mig räckte upp handen och sade
acetylsalicylsyra. Då blev jag kär
och 17 år senare gifte vi oss.” Så
beskriver Gunvor upprinnelsen till
ett långt livs samvaro med K-G
Nordström. Framställandet av AV
och AN kom att svetsa dem samman och ledde fram till äktenskapet. Båda har varit verksamma
inom skolvärlden och båda har
skrivit kontinuerligt. K-G har författat böcker och han har gjort flera
häften om Avan. Gunvor har väl
mest skrivit för egen del och hon
var en fena på att uttrycka sig i
diktform. Hon var en mycket kapabel människa och hade därtill en
stor portion humor.

Signar Hammargren

Linda Englund

Ebbe Nyberg

Mattis Norman

Hans Isaxon och Birgitta Andersson

Profilen
LOTTA ASKER
Det var en mulen aprildag 1988
som Lotta, Joel och Emma anlände med flyttlasset till Avan. De
såg inte skymten av en Avabo på
hela dagen och Lotta minns att
hon sa till Joel:
– Det var ingen som märkte att vi
kom.
Det skulle visa sig att många visste exakt vilket klockslag de kommit.
Ett annat minne från första tiden i
byn är första besöket hos
”Jörsen” (d.ä.) för att be att få titta
på kalvarna.
– Är det ni som har flyttat in i kaféet, frågade han.
– Ja, svarade Lotta.
– Välkommen, - då.
Lotta Asker började arbeta som
förskollärare i Avan höstterminen
1990. Då hade de hunnit få barn
nummer två, Svante, han är nu liksom Emma utflugen, han till Lövskatan i Luleå och storasyster till
Göteborg.
Förskolläraryrket var inget kall,
berättar Lotta men tillägger skämtsamt att sen, kanske det blev det.
Alla barn uppvuxna i Avan och
Bälinge de senaste 25 åren känner
Lotta från dagis, lekis eller 6-års.
Många av dem har hunnit medverka i flera stora musik- och teaterförställningar i skolan. Idéerna till
dem har Lotta kläckt tillsammans
med Bruno Ökvist, Lena Lahti och
andra. Bingoresan hette den första.
På den resan fann också Lotta och
Bruno varandra och de ville göra
mer tillsammans. Bland annat Veterinären Pär som hade premiär i missionshuset och sattes sedan upp i
både Skellefteå och Överkalix.
Sedan följde Bakgårdsblues 1, 2,
2½, och 3 och Lottas egen favorit,
Uppvaknandet.
– Den är så himla bra och finurligt
skriven om ett allvarligt ämne och
med bra musik.

Hon hoppas på ett fortsatt samarbete med Bruno, det finns så mycket kvar att göra. Det är bara synd att
det är så svårt att få loss pengar till
kulturprojekt.
I dag är Lotta tjänstledig från skolan. Hon kände att hon behövde
göra någonting helt annat och arbetar numera i familjens däckföretag i
Boden där hon sköter redovisningen och städning bland annat. Ibland
vikarierar hon på skolan för att det
är så roligt att träffa gamla arbetskamrater och alla barnen.
Mycket av arbetet i Däckteam kan
hon sköta från hemmet som sedan
1999 är Östlings före detta hus, där
Kläppens Scrabbleklubb gärna
samlas djupt koncentrerade på bokstavsbrickorna på Alfapetspelplanen.
Vi ser henne ofta på vägen med
vägvinnande steg och mössa och
vantar i glada färger och ibland en
stor IKEA-kasse hängandes på axeln. Ett tips hon gärna delar med
sig till andra: I kassen fyller man
veckans tidningar, plast- och glasförpackningar. Efter en kort promenad till reningsverket för

tömning fortsätter man sen vidare
på den längre promenaden runt
Hultet eller Mårsbäcken. Speciellt
vid Mårsbäcken kommer idéerna
som hon skyndar sig hem att förverkliga i form av nya sockor och
vantar medan färgbadet puttrar i
paltgrytan på spisen.
Efter en allvarlig bilolycka i Bälinge för två år sedan känner Lotta
mer än tidigare att hon inte skulle
vilja bo någon annanstans.
– Det var så många som visade sådan omtanke efter olyckan. Det
betydde jättemycket för mitt tillfrisknande.
Det är inte mycket hon saknar i
Avan. Möjligen ett kafé, en samlingsplats likt Bygårds i Rutvik, där
man även kan köpa mjölk och snus.
– Jag är lycklig att vara här hemma,
i vårt fantastiska hus.
Tredje barnet, sonen Olle, har hunnit bli 13 år och bor kvar hemma
några år till. En ny kille kom förresten till familjen för några år sedan. Han heter Alvar och har antagligen Avans stoltaste matte.
Anna F Strömbäck

Fönstret mot Älven
Av K-G Nordström
Jag föddes och växte upp i Avan,
vid södra sidan av Lule älv, mitt
mellan städerna Boden och Luleå.
Min hemgård i Avan låg på en höjd
med utsikt över den kilometerbreda
älven. Vintertid var backen vår lekplats. Mestadels åkte vi på skidor,
att åka skidor i backar kallades att
”rinna”. Gustavbacken ned mot
älven var brant, när vi tog fart uppe
på krönet såg vi inte spåret nedanför backen; nedfarten var hisnande,
vi åkte långt ut på älven is och kände oss lyckliga, vi hade stått på skidorna utan att falla och vi klättrade
sedermera uppför backen för att åka
fler gånger.

ingen belysning i rummet, men jag
kunde ligga och läsa, eftersom det
var ljust dygnet om, en stor del av
sommaren. När vinden låg på syd
kom fiskmåsar upp från havet, stora, vita fåglar som flaxade förbi
mitt fönster.

Sommartid låg jag i en klädbod i
uthusbyggnaden. Där fanns plats
för två sängar, men jag låg oftast
ensam. Rummet låg mellan vedboden i norr och lagårdslidret på
andra sidan. Väggarna var klädda
med spännpapp, som blivit buktigt
av fukt under vinterhalvåret. Kvällar och nätter hörde jag råttor krafsa
innanför pappen.

Det var liv och rörelse vid älven.
Det var innan älven reglerades och
kraftverken byggdes. Vid sydliga
vindar pressades vattnet upp i älven, vattnet steg, stockar i älven
drev långt upp på land och blev till
virke. Små bogserbåtar gick norrut,
mot strömmen, till sorteringsverket
i Sävast, för att hämta timmer. Det
var den vita, eleganta Prins Gustav
Adolf, som ansågs vara rank, hon
rullade betänkligt i hård vind, den
svarta Björn med trubbig för och ett
blåmålat fartyg med det märkliga
namnet Ytterfors-Munksund; bokstäverna fick knappt plats på båtens
sida. Dagen därpå kom de dragandes timmerflottar, hundratals meter
långa, uppdelade i buntar som hölls
samman av kätting. Båten och flotten gled långsamt ned mot havet,
nu med hjälp av starka strömmar.

Det fanns ett fönster på väggen mot
backen och nedanför låg stranden
av den breda Luleälven. Det fanns

Fönstret i mitt lilla sommarsovrum
stod öppet. Tidiga morgnar, vid
sextiden och i halvvaket tillstånd

Carmencita och Minneros

hörde jag knattret av motorer; det
var karlar från Unbyn, Sandnäset
och Bälinge som kom med lättviktare, på väg till färjan. De skulle till
Björns tegelbruk, där de arbetade
under ett par tre sommarmånader.

En morgon i slutet av sommaren
vaknade jag av barska, högljudda
karlröster nerifrån älven. Flottningsarbetare, strandrensarna, hade
kommit till byn. De kom från byar
uppöver älven, klädda i blåblusar,
svarta hattar och näbbskostövlar,
som gick ända upp till grenen. Deras uppgift var att med båtshakar
dra timmerstockar, om flutit i land
ut i vattnet igen. Men nu hade de
hittat flotten som vi pojkar hade
byggt av grova stockar. Under sommaren hade vi stakat vår flotte utefter älvstranden och sett folklivet
från sjösidan. Och nu hade vi lämnat vår flotte med tvärslåar, spikade
med tre tums trådspik. Och nu svor
strandrensarna över oss,
”ungjävlarna”, som förstörde inte
bara stockarna utan även sågverkens klingor. Man borde tammefan,
rispa snorungarna med båtshaken,
sa dom. Jag stängde fönstret försiktigt och smög upp till gården. Jag
vågade inte berätta för någon vad vi
hade gjort eller vad jag hade hört
flottningsarbetarna säga.
Sommaren därpå byggde vi en ny
flotte.

John Fabricius
JOHN FABRICIUS mästerfotografen
Det är John Fabricius som är
mannen bakom den stora fotoskatten som finns i Avan, ett par
tusen foton tagna i byn och förvarade i glasplåtar och negativ.
Åke Fabricius och Pär Stenelund
har med hjälp av Mats Fabricius
lagt ned ett stort arbete på att
framkalla korten och försöka
identifiera husen och personerna.
Mats Fabricius säger att farfar var
mycket vänlig och omtänksam.
Som utbildad slöjdlärare var han en
mycket skicklig möbelsnickare och
pedagog och arbetade i många år
med att starta upp slöjd- och snickerikurser ute i bygderna. Det resulterade i många små snickeriverkstäder i länet. Han ritade och formgav
mängder av möbler till dessa fabriker. De var inte de mest påkostade
och vackraste möbler, men funktionella och formriktiga och de producerades till folkhemmet, skolor och
offentliga inrättningar. Ritningarna
finns kvar och Mats har själv använt dem någon gång. Ännu finns i
många av Avans gårdar möbler
gjorda av Johns elever i byn.
ÖVA-HJULET
John var tekniskt intresserad och
byggde kameror och förstoringsapparater. Han var intresserad av bilar
och motorcyklar och hade en Harley Davidson med sidovagn. Han
hade också det första ÖVA-hjulet i
Avan, någon gång på 20-talet. Det
gick med en bensinmotor och hjulet
hade han monterat på en sparkstöttning, som på så vis drevs fram. Det
gick också att sätta på en cykel.
Ungefär som de första mopederna
på 50-talet var konstruerade.
FÄSTMANSGÅVA
Duktiga snickare skulle kunna göra
en fästmansgåva. Det var en spe-

gelbyrå som John lanserade. Vacker med oval spegel, två lådor på
sidan, bord med två utdragslådor.
Det berättas om en avabo som efter
hand gjorde fem spegelbyråer, utan
att någon av de fem damerna gifte
sig med honom, men de behöll byrån. Mannen förblev ogift.
NÄÄS I VÄSTERGÖTLAND
John utbildade sig till slöjdlärare i
Nääs, som ligger nära Göteborg.
Det var den enda slöjdlärarskolan i
landet och kanske den enda svenska
skola vars undervisningsmetoder är
kända internationellt. Huvudbudskapet var att handens arbete
bidrog till lärande i vid mening.

Syftet var däremot inte att ge eleverna yrkesförberedande hantverkskunskap. Pedagoger ledde lektionerna, inte snickare.
FOTOSKATTEN
John fick redan som barn en kamera. Hon fotograferade sedan från
1905 och livet ut. Det resulterade
då i 1500 glasplåtar till in på 20talet och därefter 500 negativ. Alla
dessa är framkallade och ungefär
75 % är identifierade. De flesta är
från Avan. Man har länge vetat om
att plåtarna och negativen funnits,
men det var först i slutet på 80-talet
som arbetet med dem påbörjades.

Ida Ruth
Avans sjukvårdare
Sibirien hade som bekant sin
ängel, men Avan hade också en
ängel, fru Ida Ruuth. Hon och
maken Albert flyttade 1920 in i
garveriet, som ligger vid stranden
längst ned på Baronvägen. Ida
var från Skellefteå där hon gick
på sjuksköterskeskola, något som
hon fick avbryta när hon blev
med barn och flyttade med sin
make till Avan. Men med sitt
brinnande intresse för sjukvård
ställde hon upp för alla som var
sjuka och havande i byn när helst
det behövdes.
Ida hade ett gott humör och en psykologisk förmåga, som gjorde att
folk kände sig friskare bara av att
hon kom. Hon tog till de metoder
som var möjliga, som att lindra
gallstensanfall med varma grytlock.
Hon hade bra kontakt med provinsialläkare Wallenius och kunde genom honom få mediciner och hon
kunde bedöma när någon sjukling
måste in på sjukhus. Då brukade
hon följa med.
Familjen
Maken Albert var ungefär lika tystlåten som Ida var pratsam och dessutom litet blyg, men han var
”tjuvrolig”. Albert var fosterbarn i
Avan, men gick i garverilära i Skellefteå, där han träffade Ida.
Flera av barnen kom att arbeta
inom sjukvården. Den yngsta, MajBritt, är den enda av Albert och
Idas barn som ännu lever. Hon är
gift med Sune Danielsson. De bor i
Växjö och hon har arbetat som sekreterare på lasarettet där. Birgit var
undersköterska på Garnis, Marianne distriktssköterska i Stockholm
och Anna-Greta sjukvårdsbiträde.
Äldsta barnet, Hanse, arbetade som
svetsare och Karl-Henrik var rörmontör.

BEHÖLL SKELLEFTEMÅLET
” Da gatt i stiig opp å sii at om täke
häd blast borta gärverie”. Vid en
häftig vårstorm i slutet av maj skakade garveriets plåttak mitt i natten
så häftigt att Ida kände sig tvungen
att gå upp för att se om taket hade
blåst bort. Genom alla år behöll hon
Skellefteåmålet. Hennes temperament avspeglades också på sättet att
prata.
GÅRDEN
”Detta hus byggdes 1907, en solig
sommar med mycket hö och korn”.
Texten hade Axel Nordström, som
uppförde huset, skrivit på en av
stockarna. Timringen kom från Ljuså och fraktades på järnväg till Norra Sunderbyn.
Huset uppfördes för Anshelm
Lundahls räkning. 1920 flyttade
Albert Ruuth med familj in, och
1939, ett år efter det att själva garveriet hade brunnit, köpte han en
fastighet i Unbyn. Äldste sonen
Hanse med hustru Sonja bodde
kvar i Avan på övervåningen medan Albert fortsatte med viss garvning i undervåningen. Yngsta dottern Maj-Britt med make Sune Danielsson köpte därefter huset år
1956. De sålde 1972 till Elisabeth
Fabricius, som gjorde stora ombyggnader. Senaste tiden har gården genomgått flera ägarbyten.
BRANDEN
Den 22 april 1938 brann garveriet.
Det stod nedanför bostadshuset

Sittande Albert och Ida
Stående kan vara Emil Lundahl

längs tomtgränsen mot Ekströms,
nästan vägg i vägg med deras ladugård, som också brann ned. Dottern
Maj-Britt berättar att Albert svimmade när han blev varse branden
och att hon själv blev oerhört illa
berörd. Garveriet hade också brunnit en gång tidigare, 1914.
GARVARNA
¤ Axel Fabricius är den förste kände garvaren på platsen. Han bodde
hos sin syster i Hammargrens bagarstuga. Axels farfar hade köpt
halva tomten av Selets Bruk, troligen för att komma åt de magasin
som fanns där. Axel flyttade till
Gällivare några år in på 1890-talet.
¤ Efter Fabricius innehades garveriet under en period av en som hette
Ortmark. Han var finsk undersåte
och kom från Borgå.
¤ Anshelm Lundahl (uttalas med
långt a) var född 1864. Han kom
från Kouruvesi i Finland och gifte
sig 1898 med Johanna Olsson, som
var från Nederluleå. Sonen Emil
föddes 1899. 1903 kom familjen till
Avan från ”komministergården” i
Gammelstad. Det var han som lät
uppföra bostadshuset. Anshelm var
en stor karl och det sägs att han sov
med en revolver under kudden. När
han dog i mitten av 10-talet tog
sonen Emil över verksamheten.
¤ Albert Ruuth började som lärling
hos Lundahl, men köpte inte verksamheten förrän 1936. Han hade
gått i lära i Skellefteå och blev den
siste garvaren på platsen.

Grönt och Gult
SKÖRDEÅRET 2009
Sommaren var mycket solig och
torr och det var både positivt (mer)
och negativt (mindre). Vallen blev
mycket bra tack vare det fina vädret. Spannmålsodlingen hade extremt bra förutsättningar. Skördemängden var ganska normal, med
låg vattenhalt och allt var skördat i
september. På slutet behövde man
inte ens torka säden, den låg på 13
% och 14 % betraktas som lagringstorrt. Sådana förutsättningar är
mycket ovanliga.
Med rybsen gick det sämre. Man
råkade ut för en bladlus, som äter
upp bladen i förstadiet. Det går att
bekämpa, men odlarna fick fel medel. Cirka åtta hektar var uppodlade, men det kan bli mer. I augusti
nästa år skall Tommy Andersson
och Signar Hammargren så både
höstrybs och höstraps och detta kan
då skördas i augusti året därpå, om
det nu klarar övervintring. Skälet
till att man så här långt odlat rybs
är att den har en mognadstid på 110
dagar medan rapsen har 120 och då
hinner den inte mogna innan frostnätterna kommer. Redan 110 dagar
är gränsfall.
Potatisen blev bra, men på grund
av torkan inte så talrik. Gunnar Nilsons åkerbärsodling gav en mycket
riklig utdelning. Odlingsmarkerna
har en jord som behåller fukten bra
och den påverkades inte nämnvärt
av det torra vädret.

SKÖRD PÅ GAMMALT VIS

GRÖNHAVER-JAKOB

Ingemar Jansson, Tommy Andersson och Per Stenelund skördade i
somras en liten kornteg i Stenudden på gammalt vis.
Först skar man kornet och band
kärvar som skylades och i slutet av
september var det så dags för
tröskning. Ett Thermaeniusverk
fanns tillgängligt och det drevs
med remskivor från en traktor.
Tidigare kunde tröskverket drivas med el eller en bensinmotor.
Fördelen med motorn var att den
kunde tas med ut på åkern.
Nu för tiden finns tröskverket
inbyggt i maskinen som skördar.

I ett torp på Norra (Sunderbyn)
bodde en skomakare som hette Jakobsson och som möjligen var något svag å huvudets vägnar. Han
var knuten till baptisterna och var
ofta under 30-talet på bönemöten i
Avans föreningshus, där han brukade vittna om sina begångna synder.
Utöver sin tro på vår Herre trodde
han också benhårt på grönhavrens
välsignelse för kornas mjölkproduktion och vittnade ofta om detta.
Så ofta att han fick smeknamnet
Grönhavre-Jakob.
Det var vanligt att bönderna sådde en liten teg med havre, gärna en
sen bladrik sort som Sanghavre.
Den skörades innan den var fullmatad och fortfarande grön. Man tog
vara på hela växten och använde
den som kraftfoder till korna. Grönhavren var litet kinkig att förvara,
den fick inte bli fuktig, och den var
också litet kinkig att dosera. I för
stora mängder kunde djuren bli sjuka och mjölken ta smak. Men rätt
använd höjde den mjölkmängden.
Fetthalten ökade också och dessutom gav den ett viktigt protein. Men
vad var det som drev skomakare
Jakobsson att propagera för detta?

Smått och Gott

”Bus eller godis” - Skräckfyllt besök på Halloween
NATIONELLA PARTIET
K-G Nordström minns.
Jag minns en söndagkväll, det kan
ha varit på sensommaren 1938, då
vi pojkar stod, hängande över våra
cykelstyren, på landsvägen utanför
Föreningshuset i Avan. Ut ur lokalen strömmade folk som varit på
möte med Nationella partiet. Då
uppstod häftigt gräl mellan radikalt
vänsterfolk, som stod på landsvägen, och de som kom ut från mötet.
De som stod på landsvägen var
mestadels från Unbyn och de var på
väg till veckoskiftet med timmersorteringen i Södra Sunderbyn. De
ropade ”Röd front!” och de som
kom från mötet svarade ”Heil Hitler!”. Jag tycks minnas att många
unbyggare var mer politiskt kunniga än avabor i allmänhet, där högerns Ungsvenskar hade fäste.
Det politiska grälet utanför Föreningshuset bidrog till att jag blev
mer intresserad av politik och att
jag ville läsa och skaffa mig kunskaper om vilken sida jag själv
skulle välja att hålla på.
AV och AN
Nr 1 och 2 från 1943 finns nu på
Avans hemsida: www.avansby.se

EKEN I AVAN
I Norrbotten brukar ekplantor utvecklas till buskar, men den lilla
ekruska som Sten Lundberg tog
med sig från Södermanland för 40
år sedan har vuxit sig till ett träd av
en dryg halv flaggstångs längd.
Den står bara några meter från byavägen, men är något skymd av den
stora vackra tallen och man missar
den lätt.
Av de barn som nu går i förskolan och i de första klasserna i
Avanskolan kommer säkert några
att kunna beundra Stens ek om 80
år. Då är den 120 år gammal. Om
ytterligare några hundra år kommer
den att bli en verklig sevärdhet.
Folk kanske vallfärdar till Avan för
att se den. På något vis känns det
tryggt att tänka så om byns framtid.
SVININ-FLUENSAN
Få är de ställen där det svurits så
mycket i höst som i Kyrkans Hus i
Luleå. Människor i riskgrupper har
köat i timmar på att få bli vaccinerade mot Svininfluensan. Väntar på
vaccin gör de flesta fortfarande. Så
här långt har många i landet blivit
sjuka och ett 15-tal (ofta med andra
sjukdomar i botten) har avlidit. Än
har vi dock inte hela bilden. En första våg kan följas av fler.

GÅRSCHNÅ´TAN
I byn talades det förr om
”gårschnå´tan”, ett ord som användes om folks vanor, ofta i negativ
mening, till exempel: Isi Oll-Lärs
ligg dom leng om mårjan…” Underförstått, de är inte som vi, vi
stiger ju upp tidigt. Vissa gårdar
fick rykte om sig att gärna låna
verktyg och redskap, men de
”glömde” att återställa dem. Den
som lånat ut sakerna ville inte gärna påminna om lånet, då gick man
hellre och köpte nytt. Man var mån
om grannsämjan.
Kaffe var viktigt, men det fanns
gårdar där man snålade med bönorna, kaffet blev nästan odrickbart –
så svagt var det. Det hände att kvinnor sade: ”Jö kom fra na´Lena-Lisa
o´ho kåok so schvägt kaff, so jö
tenkt: No nögges jö gä dill a´Hanna
o fa riktigt kaff”.
Folk beskrev inte i ord sina egna
(förträffliga) vanor, men man kritiserade gärna andras beteende.
BASKET
Avans Sportklubb har i år seniorlag
för både damer och herrar. Båda
spelar i div 3 och möter lag från
hela länet, Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur, Övertorneå med fler orter.
ASK har också ett flertal ungdomslag i seriespel.

”Oskar”, Sven Oskarsson, som bor
i Tälltjärn, ordnar tillsammans med
Anne-Marie Granbrant ibland måltider för Avaborna. After Work.

Fotbollslaget
Fotbollslaget 1942
Efter en tids uppehåll i idrotten i
Avan, sedan Godtemplarna under
en period drivit verksamheten, återbildades Avans Sportklubb 1942.
Det fanns ett missnöje med verksamheten inom godtemplarna, därför att de inte släppte fram lagidrotterna. ASK mönstrade ett bra fotbollslag, som detta första år bland
annat slog storebror Södra Sunderbyn. Den stora talangen var Karlandersa-Sven, Sven Andersson, som
bodde i den lilla stugan på höger
sida närmast färjstället. Han var

inte så benägen att träna, men nästa
år! Nästa år skulle han träna utav
helvete. Men så blev det inte. I första hand gällde att klara uppehället
för familjen och det var inte så lätt,
särskilt om man inte hade egen
mark och kor.
Bakre ledet
Ivar Isaksson, Göran Öhlund, K-G
Nordström, Bror Johansson, Sven
Andersson och Olle Fabricius.
Främre ledet
Aumar Markström, Ture Bokvist,
Allan Stenman, Arthur Lundberg
och Sven-Erik Sundström.

Titus
Det har stått i tidningen att alla
vovvar i världen härstammar från
en varg som fanns i Kina för femtontusen år sedan. På dessa år skall
vi således ha utvecklats till alla
nuvarande hundraser, hundratals
och åter hundratals. Kan det vara
möjligt? Jag menar att en ko är en
ko och en häst är en häst om än
med en del smärre avvikelser.
Jämför en liten chihuahua med en
stor S:t Bernardshund. I en sådan
jämförelse skulle vissa kor vara
stora som höghus.
Nu är det ingen skam att härstamma från en varg. Visserligen
är dom dumma mot får och renar,
men de utgör inget hot mot människor till skillnad från rådjur, älgar
och vildsvin, som varje år orsakar
tusentals bilolyckor varav flera
med dödlig utgång. En varg är inte
så korkad, att den springer ut
framför en bil.
För egen del har jag alltid känt
att det är något elegant och mystiskt arabiskt över min härstamning, men vart Elliots anor leder
vid eventuell släktforskning vill
jag inte uttala mig om. Jag kan
ändå säga så mycket som att han
alltid hänger i köket efter matrester och när vi är ute bökar han
jämt på och då liksom grymtar
han. Han har också en otrolig förmåga att smutsa ned sig. (Det här
får jag nog ”äta upp”.)
Titus

Karlandersa-Sven gör mål mot Sunderbyn

