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Utgivare: Avans Intresseförening

Tipspromenaden
Motionssektionen inom Sportklubben arrangerar varje år en tipspromenad
på Annandagen. Den går från ishockeybanan till trevägskorsningen i Beten. Där bjuds deltagarna på fika och möjlighet till korvgrillning samt tröst
för motgångarna i frågesporten. I år hade frågorna en geologisk inriktning.
Mitt i all kyla var det bara 13 grader kallt just på Annandagen, vilket gjorde att vi kunde stå ganska länge i Beten och skvallra.

Staben:
Ninna Halvardsson
Linnéa Vikberg
Anne Pekkari
Svenne Lind

Ellen, Gustav och
Anton

Delar av familjen
Karlqvist

Årets Filmspark till Lena Lahti
Vid Filmkonventets middag på Pite
Havsbad tilldelades i början av december avabon Lena Lahti
”Filmsparken”, ett pris på 30.000
kr och en förgylld miniatyrsparstötting. Lena är ofta involverad vid
filminspelningar i Norrbotten som
”fixare”. Hon söker fram inspelningsplatser, hon är rollbesättare
och stillbildsfotograf. Den senaste
film som Lena arbetade med var
”En enkel till Antibes”, där hon
stod för casting, stillbildsfotografering och arbete på produktionskontoret. Priset delades ut för åttonde
året och Lena var helt oförberedd
på att det var just hon, som skulle
få utmärkelsen. Grattis!
Byn som vägrar ge upp
Vår granne Hollsvattnet utsågs i
december till Årets by i Luleå
kommun. I ansökan talades om
”byn som vägrar ge upp”. Ett 20-tal
familjer bor där nu. För 200 år sedan fanns där tre familjer varav två
något årtionde senare flyttade till
Avan. Dels Lars Jakobsson, som
började som dräng och sedan gifte
in sig i det vi nu kallar LårsJåkups,
dels Jakob Nordström om flyttade
till Nordströms. I båda fastigheterna bor fortfarande ättlingar till
flyttfåglarna, nu Leif Sundström
respektive Anders Karlqvist.
Toppmotet.se
Bernt Viklund och Åsa Acking,
som bor i ”snickerifabriken” i
Avan, har tillsammans med de kända journalisterna Tomas Bresky
och Lars Lindberg startat en tidning på Internet. Den drivs som en
idéell förening och man vill stimulera kritiskt tänkande och vara ett
forum för diskussioner och debatt.
www.toppmotet.se Titta gärna in.

Profilen
Hon är också trygg i skolan, Nya
Läroverket i Bergviken där hon går
i åttan. De är sju elever i klassen
som gick tillsammans i sexan i
Avanskolan, Förutom Ingrid då
Emma och Simon Andreasson, Ellen Larsson, Anna Wallgren och så
Liv och Stina som bor i Bälinge.
Mamma lurar också i vassen, hon
arbetar på skolan och på så vis slipper Ingrid att nöta bussätet åtminstone på morgonen.

INGRID
Alla ungdomar brukar ha talang
inom något speciellt område, fast
alla kanske inte väljer att utveckla
denna. Vissa är begåvade på flera
olika sätt och har dessutom intresse
och energi att använda sig av dessa
gåvor. En sådan är Ingrid Pettersson från Bränslan. Man kan säga att
det är full rulle för det mesta.
Ingrid är född 1996 i Bränslan.
Både pappa och mamma, Tumstocken och Trumstocken, är välkända i byn. Pappa Tommy har en
byggnadsfirma och mamma Katarina arbetar inom skolvärlden och
hon är på fritiden trummis i ett
band, som härom året spelade vid
Höslaget och heter Ramblin´
Minds. Tommy spelade då munspel
och sjöng i bandet, men nu har handragit ner på musiken och håller sig
mer, taktfast, till hammaren.
Ingrid har gått i en hård skola,
hon har nämligen tre bröder, Ludde, Oskar och tvillingbrorsan
Alfred. Fast det kan nog också vara
ganska tryggt med brorsorna. För
övrigt är Ingrid härdad på annat vis,
hon har spelat både basket och ishockey i lag som i övrigt bara bestått av grabbar. I ishockey spelade
hon och Alfred i samma lag, kanske
inte som tvillingarna Sedin i Vancouver canuks, men åt det hållet.

Idrotten
Efter att ha provat på flera idrotter
som ishockey, fotboll och gymnastik har valet slutligen fallit på basket. Hennes flicklag i Avans SK
lades ned förra våren när de blev
för få spelare. Då lämnade hon också Avans pojklag och nu spelar hon
i klubben Höken, som håller till i
Örnnäset. Det är ett bra lag med
många spelare och stor konkurrens
om platserna. Höken har gått långt
i Riksmästerskapen och är nu
grupptvåa. Ingrid har kvalificerat
sig för andra steget i Region Norra,
en uttagning där fjärde steget leder
till spel i ungdomslandslaget.

Ingrid med Avan i Barcelona

Musiken
Ingrid går gärna omkring och
sjunger hemma, men hon är också
med i en kör. På skolan finns också
en kör och där får de lära sig att
framträda. Hon är sugen på att gå
musiklinje i gymnasiet. Vid Lulekalaset härom året fick hon sjunga
till en orkester och det är inte det
lättaste, men det gick alldeles utmärkt.
Tjejer typ tolv
Ingrid har också medverkat i Ingrid
Lekfalks ”Tjejer typ 12”, en musikal genom Norrbottensteatern där
hon var med i sånggruppen. De
framträdde på flera platser i länet.
I samband med turnén gjordes en
film om arbetet bakom kulisserna.
Dan Jåma från Avan var filmfotograf. Nu har hon också fått ytterligare insyn i filmens värld, när hon
var statist i ”En resa till Antibes”,
något som hon tyckte var spännande.
Man kan ibland tycka att vi lever i
en tid av håglöshet, men faktum är
att det är nu som det var förr, vi
lever också i en tid av möjligheter.
Och hur ser då framtiden ut för Ingrid? Hon som bestämt sig för att
satsa ordentligt på både basket och
sång. Kanske blir hon den sjungande basketspelaren.

En film om en tid i förändring.
Att bli kär, få mens och om att
vara uppkopplad med sina kompisar dygnet runt.

Musik
SPELMANSTRÄFF
Lördagen inför Fars Dag bjöd Pär Stenelund till spelträff för 22 året i rad.
Bakom vilken dörr man än öppnade i den stora Nykallgården satt ett gäng
spelmän. Dragspelet med bland andra avabon Henry Willman och förstås
Pär själv dominerade, men det fanns också andra instrument representerade. Ett rum på övervåningen hade invaderats av fem nyckelharpor med
bland andra makarna Birger Grahn och Siv Brandén från Stenudden.
Det var inte bara många spelmän på träffen, en hel del hade också kommit för att lyssna. Så till exempel hade Årets Avabo, Esa Vuorinen, med
sig sju studenter från universitetet i Luleå. De kom från Marocko, Libyen,
Algeriet, Turkiet, Iran och Indien. Förmodligen fick de med sig en upplevelse hem, som de inte glömmer i första laget. Exotisk musik, ett hus uppvärmt av järnspisar, med krackelerade innertak och med många 1800talsinslag. Sedan kan man fråga sig om det var tur eller otur att de inte vågade sig på palten, som serverades i ett av husets kök.

Henry Willman

MANNEN UNDER RÖNNEN
Mannen är den för två år sedan
bortgångne skådespelaren Harry
Nyman och rönnen står på Bruno
Ökvists tomt i Avan. Detta var den
andra minneskonserten som Avans
Country and Northern Ensamble
tillägnar Harry. Det är 19 år sedan
Bruno och hans bror Benty, Kjell
Peder Johansson och Harry Nyman
satt i Janihanscha-lagårn i Avan
och drev litet med countrymusiken.
Det var menat som en engångsföreteelse, men kom att pågå länge.
Inte minst återuppstod gruppen
varje påsk på Lillan i Luleå.
Det var fullt ös på Kulturhuset,
publiken höll stundtals på att gå
upp i limningen. I programmet varvades musik, sång och monologer.
I Harrys anda utdelas ett Gullefjunspris. 2009 års stipendiat, underfundige Bo Selinder, gjorde nu
ett mycket populärt framträdande
och årets stipendium gick till Monica Åslund, som leder den sångarskickliga Luleå Internationella kör.
Bruno framförde ett solonummer
ur egen fatabur, Sanden rinner.
Man brukar ju tala om tillbakalutad
musikstil. I Brunos fall är det mer
frågan om framåtlutad. Med tanke
på hans långa man syns då inte
mycket av anletet, men det gör inte
så mycket, man är ju där i första
hand för att lyssna på honom, hans
sång och hans bas som ger sväng åt
tillställningen.

Svängiga Swingers

Bruno med eftertänksam min
Birger Grahn

Siv Brandén

Avans
IDROTTEN I AVAN
1927 bildades Avans IK. Den första idrotten var skidor. Inom ett par mils håll fanns skidåkare i svensk elit och
till och med världselit. Dessa kom alla från enkla förhållanden och var lätta att identifiera sig med för ungdomarna i Avan. 1934 bytte föreningen namn till Avans Godtemplares Idrottsförening. Logen var stark och tog över
från Avans IK, som var på nedgång. Ett problem var dock att de som inte var helnyktra förvägrades deltagande.
AGIF kom mest att syssla med individuella idrotter som skidor och friidrott, men kunde inte fylla lag för fotboll
och bandy. Detta ledde till att det 1942 var dags för ännu ett namnbyte, nu till Avans Sportklubb. Under 195070-talen blev utflyttningen från Avan stor. Landsbygdens kris blev också idrottens kris. Men allt, inte minst inom
idrotten, går i vågor och de senaste årtiondena har Avan berikats med ungdomar. Därtill kommer samarbetet med
de omkringliggande byarna. Avans SK har nu 700 medlemmar.
Här följer en del berättelser från dåtid och nutid.
Vasaloppet på kredit
I början på 30-talet hade Avan två
duktiga skidåkare i Bernhard Ekström och Alex Lundberg (Greta
Sundströms pappa). Klubben ville
gärna skicka dessa att delta i Vasaloppet 1931, men det fanns inte
pengar i kassakistan. Leif Sundströms farfar, Erik, ställde upp med
ett lån till Avans IK, som klubben
hette då, vilket senare kunde återbetalas efter en hejdundrande basar
med teater i Skolan/Föreningshuset.
Vid Oxbergs matkontroll får Alex
se att Bernhard står 30 meter längre
fram och ropar ”He gä bra hecken,
ve hå hån Anders Ström et as”.
Det var Moras stjärnåkare som till
slut kom att vinna loppet. Bernt
Ekström tror att hans pappa kom
41:a.
Bernhard och Alex hade ju ingen
rutin när det gällde Vasaloppet och
de råkade ut för diverse problem,
inte minst med matfrågan och den
typ av träning som hade behövts för
detta långa lopp. Till det kommande året, 1932, förberedde de sig
med långa träningsturer, till exempel till Rosfors och åter, men loppet
blev på grund av snöbrist inställt
detta år. Alex åkte dock ytterligare
två Vasalopp, varav han tvingades
bryta ett.
Greta Sundström berättar att hennes pappa vid ett tillfälle vann
Vargrännarloppet i Boden. Han
slog favoriten Artur Häggblad och
Alex fick det förstapris som var
avsett för storstjärnan, en modern

lampa. Lilla Greta tyckte att det var
den vackraste tingest hon någonsin
sett medan Alex var mycket missnöjd. Artur Häggblad är en av de
mest färgstarka och vrånga skidåkare Sverige någonsin haft. Där
ligger till och med Vassberg i lä.

Dom här är farliga
1967 startade Avan upp ett ishockeylag i div. 4. Många av spelarna
var ”barsliga”, i 15-årsådern, men
de fick stöd av en del äldre byabor i
laget. De flesta av dessa var emellertid inte särskilt avancerade spelare. Men laget spelade 2-2 i en träningsmatch mot Antnäs och man
var ganska hoppfulla inför seriepremiären, en bortamatch mot Svensbyn. Matchen hann inte mer än börja så small det, Avan gjorde 1-0. Ur
publiken hörs då en röst: ”Dömjen
vara helvites farli”. Och hur slutade
matchen? Jo, 14-1 till Svensbyn.

Karl Fabricius
28-årige ishockeyspelaren Karl
Fabricius är utan tvekan Avans
mest kända idrottsutövare genom
tiderna. Han kommer från en gammal avasläkt med den ståtliga Kallgården som centrum. Men Karl
föddes i Kalix, dit hans föräldrar
Mats och Anna hade flyttat för ett
antal år. Som tioåring räddades han
dock från att bli bandyspelare när
familjen flyttade åter till Avan och
hockeybanan låg inom hörhåll.
Karl värvades till Lule Hockeys
J18 och J20-lag, men fick redan
som 18-åring prova på att spela i Alaget. Det blev inte så mycket speltid, men han fick desto mer sådan
när han spelade i Allsvenskan för
såväl Kiruna som Boden och Piteå
under ett par år. Från säsongen
03/04 blev det tre år i Lule Hockey.
07/08 värvades han till Frölunda,
men kom hem igen säsongen
2009/2010.
Inför årets Elitserie hade Karl
spelat 386 matcher i Elitserien och
53 i Allsvenskan. 51 landskamper
står också på meritlistan.

Kalle

Sportklubb
Året när nollan sprack
Under andra halvan av 1930-talet
kom en ny föreståndare till Unbyns
kooperativa diversehandel. Han var
skicklig fotbollsspelare och lyckades skapa ett mycket slagkraftigt
lag i byn, ett lag som vann Nederluleåserien 1939. Inför sista matchen,
som gick mot Alvik, hade laget 490 i målskillnad, men då hände det
som inte fick hända, motståndarna
lyckades spräcka nollan. Detta gav
upphov till en ny tideräkning i Unbyn, ”he vär are da nolla spräck”.
Förseglade läppar
Avans hockeylag tog emot Hornskroken i en finalmatch i Lilla DM.
Tre av Avans nyckelspelare fick
inte permission från lumpen och
man hade svårt att samla lag. Efter
första perioden, som bodensarna
vann med 2-0, slocknade plötsligt
lyset på hockeyplanen och i hela
byn. Börje Idenstedt, sedermera
ledamot av Svenska Ishockeyförbundet, berättar att de satt i den
mörklagda byn och väntade och
väntade. Till slut lessnade Krokarna
och åkte hemåt. När bussen gick
genom byn kom plötsligt lyset tillbaka. Helt klart är att någon påpassligt slagit av strömmen i den transformator som stod nere vid kvarnen. Många i byn vet fortfarande
vem som gjorde det, men ingen
säger vem det var. En väl bevarad
hemlighet.
Luciacupen
Avan vann under december Lucia
Cupen i ishockey. Den spelades i
Piteå för pojkar födda 1997 eller
senare. Fem lag deltog varav två
var från Piteå, därtill IK Vargarna
från Byske, Luleå Hockey och
Avan. I finalen ställdes Avans obesegrade lag mot ett av Piteås lag.
Våra pojkar vann med 6-2 efter
fint spel av båda lagen.

Från bandy till ishockey
Avan var en tid mycket bra i bandy.
Bagaren, smeden och cykelreparatören Östen Bokvist hade startat en
Nederluleåserie och det var han
som bestämde var någonstans på
älven banan skulle plogas upp vid
match. Han höll ut sina händer i 90gradig vinkel och sa: ”Hena ska
den vara”. Men det var mycket
jobb, först häst med plog och sedan
skulle spelarna göra den sista finishen med skrapor. Det gjorde att
man började snegla mot ishockeyn
med den mindre planen.
Någon gång efter krigsslutet tog
K-G Nordström med bandylaget till
Boden för att se på storlaget Hammarby med den mycket (och fortfarande) kände Svenne ”Berka” i laget. Svenne var van vid hårdföra i
takter i Allsvenskan och i slutet
matchen tacklade han Bodens Sten
Zakarii mot sargen, så att denne
förlorade medvetandet. Ambulansen kom och häroldern ropade:
Lämna plats för båren, lämna plats
för båren”. Det blev en tryckt
stämning och Avanspelarna skakade på huvudet. K-G:s propagandatrick hade därigenom misslyckats.
Men hur det nu var, inom något år
övergick ändå Avan till ishockey.

IOGT-stafetten
På 30-talet, då godtemplarna drev
idrottsföreningen, arrangerades en
stafett genom byn med deltagande
lag från olika loger i Nederluleå.
Starten var vid Föreningshuset och
sträckorna gick upp och ned för
byns vägar som var kantade med
åskådare. En sträcka simmades. Det
var från Nyperersabryggan och en
bit nedför älven. Bernhard Ekström
brukade anförtros denna del och
man får anta att han simmade på
det vanliga sättet, medelst sidsim. I
Notvikens lag fanns en flicka som
behärskade crawl och det blev en
svår nöt för Berhard. Sista sträckan,
ett par hundra meter, gick från Alex
Nordströms (gula) hus på Flodströmsvägen. Den sprangs av tonåringen K-G Nordström. Andra löpare var Hjalmar Nordström på startsträckan, Sven Hammargren och
Paul Hammargren.

Från Förr
Vad fåren icke veta
När min farmor Justina, född 1881,
fick besök av någon väninna, som
hade något att berätta, kunde samtalet börja så här: ” Hä do hört...?”
”Nä, sa farmor, jö jer som fara
hånsch Flosk-Oll”. Därmed menade
Justina att hon inte visste någonting
om saken.
Bakgrunden, som alla kände till,
var att Flosk-Oll hade gift sig på
äldre dar och bröllopsnatten kom
att utvecklas över alla hans förväntningar. På morgonen måste han
bara dela med sig av sina upplevelser och gick då ut till ladugården
och fårkätten och sa: ”I veta åt nä I
faara”. Ni vet ingenting Ni får.

Förstärkningsord
I Nederluleåmålet användes samma
svordomar som i svenskan, det
handlar till stor del om Gud, Jesus
och deras motståndare Djävulen.
De kvinnor som svor gjorde, kanske av religiös försiktighet, detta i
effeminerad, förkvinnligad, form.
Förbajat, jädrar, jäsiken, helsike,
förhånnade.
Samarbete
En pojke och en flicka åkte häst
och rissla till Gammelstan.
- Bo er do redd? (vad är du rädd
för)
- Jö er redd att do sko puss me, sa
flickan.
- Åt kän jö väl puss de, jö hål ju i
tömarna. (...jag håller ju i tömmarna)
- No kän jö hål uti tömen.

BYRÅKRATERNA SOM FÖRSVANN
Det ringer i Rektorns telefon. Kanslisten svarar:
- Rektorn tyvärr ej anträffbar
sliter med fastighetsbiten
Förste studierektor är kvar
hemma hos sjuk Lasse liten
Tvåan utreder Treans funktion
ett uppdrag han fått på delegation
Trean tillfälligt utgången,
tar sig en rök på balkongen
Fyran förhandlar för MBL
med fackens representanter
Femman sitter och gör en modell
av konferensvarianter
Politiskt uppdrag av någon sort
fick nummer Sex att resa bort
Sjuan i egna nischen
ritar personalfestaffischen
Åttan är ledig för kompensation
för övertid, kvalificerad
Nian går kurs i administration
Tian är indisponerad
- Förlåt då! Jag är bara en elev
Varför svarar ingen på brevet jag
skrev?
- Ja, här är så underbemannat
så det är rent förbannat!

Gunvor Sundqvist, som tillsammans
med sin blivande man K-G Nordström 1943 startade AV och AN,
var liksom K-G en mycket framsynt
lärare. Hon hade det dock inte så
lätt med de manliga rektorerna,
som fick tjänsterna på helt andra
grunder än pedagogik. Gunvor
hade en förmåga att skriva av sig
sin frustration, alltid på vers. Här
ses hon som rektor i skolbänken.

Radioprogrammet dag för dag
Enar Sundström har berättat om ett
äldre par i Ostibyn som alltid hade
veckans radioprogram uppsatt på
väggen. En agent som sålde radioapprater, kom in och sa ”Jag ser att
ni har radio”. ”Nä”, sa Kristin, ”Ve
håva ingen radio, men jö breuk lesa
för´n Lars dä för dä bo he jer pa
radion”.

Stedi bleon
Att stilla blod är en konst om inte
många behärskar nu för tiden.
Många nu levande personer kan
vittna om att detta fungerade. När
någon blödde ymnigt kunde vissa
människor stoppa blodflödet utan
att vidröra den blödande, det fungerade till och med per telefon. Man
använde sig av en hemlig harang
och ofta gick denna kunskap vidare
från far till någon av sönerna. I
Avan behärskade fler personer
konsten. Mest känd och den senaste
(kanske sista) i raden var Emil Johansson, delägaren i Snickerifabriken. Han levde i stort sett under
hela 1900-talet och han hade fått
förmågan från sin pappa, HobeckIsak-Johan. Emils dotter Harriet
(Lovén) berättar att det också fungerade på djur. Hon berättar också
om när tantan från PelPers låg på
Garnis i Boden och man var maktlös inför hennes blödande. Då ringde sjukhuset till Emil och i Boden
kunde de sedan se hur blodflödet
avtog och såret vitnade.
Verksamheten var omgärdad av
mystik, men den hade inget med
religiös tro att göra. Människorna
levde förr mer i samklang med djur
och natur och även om livet ofta
var hårt, så gick allt i ett lugnare
tempo. Man hade säkert bättre kontakt med sitt omedvetna.

Smått och Gott
Julmarknad
Anna-Carin Sundkvist och Lotta
Asker arrangerade en julmarknad i
Föreningshuset i månadsskiftet november-december. Den blev mycket välbesökt. Det var genuina varor
som salufördes och alla, inklusive
basketpojkarna som skötte serveringen, var nöjda med resultatet.
Anna-Carin sålde skinn, stickat
med mera, Lotta stickat mm, Birgit
Nilsson granpynt, glögg, sylt mm,
Tommy Andersson rybsolja, Anna
Strömbäck bröd och kola samt Scilla Rosenlund (ej avabo) keramik.
När passagerarflyg skulle förläggas till Unbyn
Kallax kom att bli den första militära flygplatsen som öppnades för
civil trafik. Redan 1944 landade en
av ABA:s DC-3:or på flygfältet.
Det blev dock en ringa flygfrekvens, sporadisk trafik förekom,
men bara på somrarna. 1946 var
flygvapenchefen Nordenskiöld helt
inställd på att civilflyg på Kallax
bara skulle få bli ett mellanspel.
Han erbjöd Luftfartsstyrelsen att
använda flygfältet som ligger på
gränsen mellan Unbyn och Avan.
Ganska snart kom emellertid flygstaben till insikt om att motståndet
mot civilflyg på Kallax var lönlöst
och att en hänvisning till Unbyn
säkerligen skulle få ett mycket stort
motstånd från allmänhetens sida.
Idag befordrar Kallax en miljon
passagerare per år. I Unbyn kan
man nätt och jämt urskilja banornas
placering, men det lär finnas gott
om åkerbär på platsen. Alltid något.
Flenvinter
Det började med flenvinter. Litet
snö och mycket kyla. Färjan gav
upp redan i mitten av november
och tio dagar senare, den 25 nov,
öppnades isvägen. Under sådana
här förhållanden kan isen bygga på
med en tum per dygn. Göran Espling, som håller ordning på väderleken, säger att inte sedan den officiella statistiken började 1974 har

isvägen öppnats så här tidigt. Däremot har färjan gjort sitt vid tidigare datum några gånger. 1980 stannade färjan utan namn den 9 november, men isvägen öppnades inte
förrän 3 december. 1988 med Ava
Gardner var motsvarande datum 7
november respektive 2 december.
Timmerstugelotteri
Under vintern har ungdomar och
ledare i Avans Sportklubb sålt lotter i ett timmerstugelotteri. Försäljningen pågick januari ut och lottpriset var 50 kr. ”Bävrarna”, eller
Avans Timmermän som företaget
egentligen heter, står för stugbygget.
Arbetskvällar i Föreningshuset
Under hösten har ett halvdussin
prat- och arbetsglada kvinnor och
män varje måndagskväll under tre
månaders tid samlats i Föreningshuset för att rusta farstu och trappuppgång. Arbetet har stundtals varit
ganska strapatsrikt, titta på takhöjden i trappuppgången och fundera,
men inget större svinn av arbetsföra
har förmärkts. Till våren kan det
vara läge att måla hela Föreningshuset utvändigt. Vad sägs om blått?
Det krävs också en del reparationer,
inte minst runt fönstren.

Avan, Boden och Eniro
Fler än en i byn har försökt få Eniro
att kollektivt ändra alla avaadresser
i telefonkatalogen från Boden till
Luleå, men inte. Det är stört omöjligt. Var och en måste själv anmäla
ändring. Nu finns vi ju ändå i Luleådelen i katalogen, men om någon söker telefonnummer över till
exempel Hitta.se, så finns vi inte
under adress Luleå, utan under Boden. Åtminstone de i byn som har
företag borde kanske anmäla ändring.
”Söndagsskolan”
I mitten av januari inleddes söndagsträffarna för sjätte år i rad.
Man kan undra om det finns något
mer om byns historia att prata om,
men om man glömmer i ungefär i
samma takt som man kommer ihåg,
kan skolan pågå i evighet, eller i
alla fall näst intill. Nu används
1950-talet som utgångspunkt. Vid
första träffen i år var någon oförsiktig nog att berätta om sitt första år i
skolan, vilket medförde en två timmar lång och häftig debatt i skoloch uppfostringsfrågor. Det är tur
att Intresseföreningen försett Föreningshuset med ljudbafflar.
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Lena Jansson och tomten

Små grodorna

Den 15 januari dansades julen ut i Föreningshuset. Ett 25-tal tvåtusentalare
ledsagades av ungefär lika många neanderthalare. Barnen fick först storma
ett tag medan de vuxna fikade, sedan blev det dans runt granen och DÅ
KOM TOMTEN! Tillställning slutade utomhus i 30-gradig kyla med samling runt granen på Jörstomten och när man sjungit ”nu tar julen slut, slut,
slut” släktes granens alla 64 lampor. Då hördes ett långdraget åååååå…

Följa hem i vinternatten
Klockan är fem minuter i ett på
natten då kapellmästaren klädd i vit
kavaj går fram till mikrofonen på
scenen, blåser i micken ett par
gånger och säger:
- Swingers orkester ber att få tacka
kvällens trevliga danspublik. Hoppas att ni haft nöje av vår spelning.
Vi kommer gärna hit till Lövnäset
någon fler gång.
Han blåser en treklang i tenorsaxen som han bär framför sig och säger:
- Vi avslutar med vår signaturmelodi ”The Way You Look Tonight”
av Jerome Kern. Sista dansen!
Damernas dans! A one, a two, a
three, a four…

Danspubliken står uppradad efter
salens båda långsidor; pojkarna,
männen på ena sidan, flickorna,
kvinnorna vid den andra långväggen. Några flickor går snabbt och
målmedvetet över det tomma dansgolvet.
Att följa någon hem kan betyda att
man gärna vill ha sällskap i den

kalla, mörka vinternatten – till bostaden, men inte längre.

Adrian, 16 år, står vid farstun. Han
stampar i den frusna marken, kylan
sprätter i de tunna svartskorna,
dansskorna, och han jämrar sig i
kylan.
- Tala inte så högt! Säger Inger. Du
väcker mamma.
Plötsligt springer hon uppför farstubron, öppnar dörren och går in.
Han hör hur hon vrider om dörrlåset – inifrån- och hon släcker brolampan. Det känns snopet. På hemvägen ser han upp på den klara
stjärnhimlen. Han känner igen några stjärnbilder och börjar sjunga en
vemodig sång ur någon film han
sett: Någon gång/när min dag känns
svår/och jag ensam går/skall jag
minnas dej/just som du är nu/lika
fin som nu… i kväll… En stjärna
på himlen faller, ritar ett ljust streck
på himlen. I väster flackar ett norrsken.
Jag hoppas att min mamma har
varm gröt i ugnen…hon brukar ha
det när jag kommer hem sent.
K-G Nordström

Huset i Lövnäset, där man dansade, byggdes av Karl Magnus Nordström runt 1870, såldes till Bokvists 1895 och bebos nu av Thomas
Sundström med familj.

Titus
Jag blir så less! Odågan (Elliot)
åker runt på sina utställningar, så
nu är han norsk champion också.
Fast han kan inte ett ord norska.
Det är inte så bra bevänt med
svenskan heller för den delen,
”godis” är väl det enda ord han
begriper.
Själv är jag ett medicinskt under.
Veterinärvetenskapen har aldrig
hört talas om något liknande. När
jag i somras grävde efter de sat-s
sorkarna bakom vårt gamla hus,
fick jag uppenbarligen upp en två
centimeter lång spik i nosen. Ingen
förstod varför jag gick omkring
och nös hela hösten och till slut
fick jag lov att åka till Strömsholm
vid Mälaren. Där kunde de fotografera mig och såg då spiken som
satt på tvären högst upp, ungefär
mitt mellan ögonen. Den skickligaste av deras 40 veterinärer opererade mig och de öppnade till och
med en liten del av skallen. När de
sedan sytt mig sa husse att jag såg
ut som en remmad sko i ansiktet.
Men det var inte så mycket att
gnälla om. Det finns säkert värre,
fast jag just nu inte kan komma på
något.
Varje gång husse hämtar ut medicin på apoteket har den bytt
namn, färg och form. Han blir alldeles utmattad av att hålla ordning
på allt detta och därför sover vi
middag varje dag. Elliot ligger
tryckt mot hans rygg och jag mot
hans mage. Matte säger att vi ser
ut som ett skruvstäd.

