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”En liten by med mycket grejer att göra”
.
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”En liten by med mycket
grejer att göra”. Ja, så uttryckte sig några grabbar
från Avanskolan, när de
fick frågan om vad som är
så bra med Avan. Och det
är väl en bra sammanfattning.
Måndag den 15 december
mottog Lisbeth Lindström,
Marika Vesterberg och P-O
Kastberg utmärkelsen
”Årets by” vid fullmäktigemöte i Stadshuset. –”Detta
är ett erkännande för alla

avanbor”, säger Lisbeth.
Det kan nog vara sant, för
det vi gör, det gör vi själva.
Vare sig kommunen eller
någon annan högre makt
ligger bakom det som händer i Avan. Byborna själva
står för idéerna och genomför dem själva. Visst kan
det vara kärvt med ekonomiseringen ibland, men det
löser sig alltid på ett eller
annat sätt.
Idrotten är ett ben att stå
på. 600 medlemmar av 400

möjliga skulle man kunna
säga. Avadagen med Höslaget, teater, marknad och
Gud vet allt är ett annat.
Musiktraditionen med
Buskspel som huvudaktör
är ett tredje. Aktiviteterna i
Föreningshuset ett fjärde.
Byns innovativa företagare
ett femte. En fantastisk livsmiljö för alla, inte minst för
barnfamiljerna är ett sjätte
ben. Byn står stabilt. Och
som sagt, det vi gör, det gör
vi själva.

Profilen
Lisbeth
Lisbeth Lindström står stadigt
med fötterna i avamyllan, även
om hon nu säkert svävar litet lätt
efter det att Avan blivit Årets By
i Luleå kommun. Lisbeth är ordförande i Byautvecklingsgruppen, som ligger bakom ansökan
om utmärkelsen. Hon är född i
Brännlandet som enda barn till
Erik och Karin Lindström och
hon bor 50 meter från föräldrahemmet. I Avan har hon fostrat
fyra barn och för säkerhets skull
gifte hon sig med Leif, en man
med samma efternamn som hon
själv.
Men nog har Lisbeth varit ute en
sväng i stora världen också. Hon
tillhörde en av de första årskullarna, som fick gå nioårig skola. Efter
gymnasiet blev det direkt flytt till
Stockholm för ett par års utbildning
i administrativ databehandling.
Jämsides hade hon ett arbete, det
gav identitet och så slapp hon ta
studielån. Därefter kom flytt till
Luleå, lägenhet i stan, arbete först
på Kommunen ett tag och sedan på
Vattenfall i 10 år.
Hemma i Avan
1980 byggde Leif och Lisbeth huset
i Avan. Det kom att bli en stor förändring i hennes liv, när hon samtidigt sade upp sitt arbete och stannade hemma med barnen och det var
något som hon inte var ensam om.
Det fanns ingen barnomsorg i
Avan, alternativet var att lämna
barnen på dagis i stan. Flera mammor valde att stanna hemma och
det var då Lisbeth kom i närkontakt
med den byaanda, som ”alltid” funnits i Avan. Att i samarbete jobba
för byns bästa. Föräldrarna startade
en rad projekt för barnen under den
här perioden. En dag i veckan hade
de Förskola hos Eva Johansson, på
nedre botten där det varit affär. En
dag i veckan var det eftermiddagsgrupp för barn i alla åldrar. Egen

Mulleskola och Barngympa arrangerades. Morgonfika i EFS-lokalen
var ett annat initiativ. Under flera år
ordnades Barnens Bio i Föreningshuset. Film och filmapparat hyrdes.
I en paus bjöds på fika och efteråt
pratade man om filmen.

Sportklubben
Barnen växte ur Mulle-kläderna
och Lisbeth med andra föräldrar
tyckte att det var läge att inom
Sportklubben ordna något för byns
flickor. Det blev basket och ett stort
antal föräldrar ställde upp som ledare. Efter några år ville byns pojkar också prova på basketsporten
och då fanns ju redan en klar organisation. ASK har varit noga med
att alla som tränar också skall få
tävla. Ingen ”toppning” här! Trots
detta, eller troligare tack vare detta,
har flera av årgångarna tillhört de
bästa lagen i distriktet. Lisbeth verkade 10 år som baskettränare. Nästa steg blev ett mångårigt ordförandeskap i damsektionen och nu är
hon sedan länge Sportklubbens ledamot och ordförande i Avans Byautvecklingsgrupp.
Byautvecklingen
Det har funnits två konstellationer
av byautvecklingsgruppen. Lisbeth

var med redan i den första och nu
är hon ordförande i nästa arbetsgrupp, som till större delen har helt
ny besättning och inrymmer Marika
Vesterberg, P-O Kastberg, Åke
Fabricius, Anne-Marie Granbrant,
Ulla Jansson, Anders Carlqvist och
Signar Hammargren. Gruppen har
varit med om att hålla i många av
de trådar som lett fram till utmärkelsen Årets by. Avadagen med
dess mängder av aktiviteter är en
solskenshistoria på mer än ett vis,
den har genomförts i tolv år utan en
enda regndag! Många i byn är engagerade denna dag. Men det finns
också många andra aktiviteter i
Avan, som bidrar till ett rikt byaliv
året runt.
Framtiden
Lisbeth framhåller vikten av att
försöka vidmakthålla den verksamhet vi redan har. Det kan vara något
kärvt med det ekonomiska emellanåt, men ideella krafter finns alltid
att tillgå. Ett bra samarbete finns
mellan Avan och Unbyn och högt
upp på önskelistan finns gemensam
sporthall samt ungdoms– och äldreboende. Nu finns också ”SPIRA”,
ett projekt för samarbete mellan
byar med EU-pengar i potten. En
enkät som gått ut till byns invånare
har resulterat i en hel del intressanta förslag. Fler förslag mottages
gärna!
För Lisbets egen del har arbetet för
byn fortsatt. Barnen är utflugna,
själv har hon utbildat sig vidare och
arbetar på Universitetet som forskare och lärare med inriktning på
ungdomar och ungdomars fritid.
Hon menar att det är nödvändigt
med ideellt arbete för byn, att sikta
in sig på det som är viktigt och i
samarbete mellan åldrar och intressegrupper verka för dessa mål. Lisbeth konstaterar också med glädje,
att ett engagemang för byn ger djup
förankring och blir ofta livslångt.

~

Avans genom tiderna
I år är det exakt 600 år sedan namnet Avan första gången förekom i
en handskrift. ”Joen i Afve” ingick
i en Tolvgrupp, som skulle avgöra
en tvist. 150 år senare, 1559, hade
Avan 48 invånare. Efter ytterligare
50 år, 1609, uppges tretton hemmansnummer. Det kan innebära att
runt 100 personer befolkade byn.
De ständiga krigen hämmade befolkningsutvecklingen och 1740
fanns 14 lantgårdar och några ödetorp. Under 1800-talet mer än fördubblades landets invånarantal och
detta märktes även i Avan. 1850
fanns här 38 lantgårdar, 8 jordtorp
och 12 backstugor. 1950 hade byn
nära 500 invånare, på 1970-talet
cirka 270 och 2008 var vi 409 avabor.
Fyratusenåriga lämningar
För tusen år sedan stack den del av
Avan som vi kallar nu Kläppen upp
som en liten kobbe i vattnet. Kanske låg några sälar där och gonade
sig i solen. I övrigt var området
täckt av vattnet, som stod 10 m
högre än nu. Bara någon mil upp
från Avan har man gjort fynd från
den tiden, Vikingatiden. Det fanns
då människor som jagade och fiskade vid våra avaberg.
Så länge landets nordligaste universitet låg i Uppsala, visste man
inte så mycket om förhållandena
här uppe. Nu har arkeologer bekräftat fornlämningar, som befolkningen känt till, men inte kunnat tidsbestämma. Från Råberget ser man
nere på Inre-Markströms ägor 4000
år gamla boplatsgropar och på själva Råberget finns förvaringsgropar.
Vid Nottjärn ligger Sågberget, där
det finns ett hundratal kokgropar,
som är mellan 1000 och 2500 år
gamla. De användes för att koka
fångster av fisk och säl.
Näringar
Huvudnäringarna har från början
varit fiske och jakt. Under birkarlarnas tid var hudar och skinn vikti-

ga varor. Det mesta såldes till Mälardalen, men ett och annat dyrbart
pälsverk kan ha kommit att pryda
romare och andra sydeuropèer.
Av sjöbotten blev så småningom
bra odlingsmark. Jordbruket bedrevs på ett mycket primitivt sätt.
Man spadade upp åkern, och diken
fanns inte förrän på 1700-talet. Endast korn odlades, sedan kom rovor
och kålrötter. Missväxt förekom
ofta, men mindre än i många andra
byar. Ägorna låg i söderläge ned
mot bäcken och råkade inte så ofta
ut för frost.
Skogen var allmän egendom, där
alla kunde ta timmer till husbygge
och vedbrand att elda spisen med.
Skogen användes allsidigt i äldre
dagar. Den tjänade som betesmark
för kreaturen och under flera hundra år var tjärbränningen den viktigaste skogsnäringen. Under eran
för Selets Bruk, hela 1800-talet,
milades träkol och det stod knappt
ett träd kvar i våra trakter. Vid laga
skiftet 1859-69 fördelades skogen
på gårdarna och de senaste 100
åren har avverkning av timmer varit
en viktig näring. Flera sågar har
funnits i byn.
På 1800-talet tillkom lönsamt salpetersjuderi, där djurens urin gav
en produkt som man kunde använda vid kruttillverkning. Laxfisket

var tidvis en bra inkomstkälla.
Kvarnar byggdes och verksamheten
vid Selets Bruk gav tillfällen till
lönearbete. På senare tid har jordbruken omvandlats till aktiebolag
och de flesta av byns invånare har
lönearbete i Luleå.
I KORTHET

1400-talet:
Byn var etablerad. Jakt och fiske
var huvudnäringar. Odlingsmarker
togs i bruk, det var i söderläge mot
bäcken.
1500-talet:
Den nya tiden. Gustav Vasa ordnade landet. Jordbruket fick lika stor
betydelse som jakt och fiske. Tjärbränningen gav extra inkomster.
Avan var en av de rikaste byarna i
trakten.
1600-talet:
Århundradet kännetecknades av
fattigdom och nöd. Våra kungar
härjade i Europa, många män
tvingades ut i krig . Kostnaderna
för dessa krig lades till stor del på
bönderna. Jaktens betydelse avtar
då man jagat för hårt, men missväxten är inte så svår i Avan. Därför fortsätter byn att utvecklas medan flertalet byar stagnerar och går
tillbaka.

Avan genom tiderna
1700-talet:
Till att börja med blev det en nedgång i hemmansutvecklingen, men
efter 1760 ökar folkmängden i
byn. Jordbruket är huvudnäring.
Tjärbränningen går hårt åt skogen,
men fortsätter trots restriktioner.
Boskapen nära fördubblas i antal
och trots utvecklad ängsmark räckte fodret inte till. Löv, lav och bark
användes som tillskott. Lador från
denna tid finns kvar i byn.
1800-talet:
Befolkningen i landet mer än fördubblades. Efter freden med ryssarna 1809 år det slut med krigen.
Lägg därtill potatisen, vaccinet,
skolreformen, ångmaskinen, folkrörelserna… Jordbruket i Avan tog
ett jätteskutt mycket tack vare
Lantbruksskolan och laga skiftet.
Under hela seklet gav Selets Bruk
rikliga tillfällen till arbete.
1900-talet:
Månghundraåriga traditioner bryts.
Två världskrig och en världsdepression kunde inte hämma utvecklingen. Elen kom till byn
1918, traktorn på 40-talet och med
den en stor utveckling inom jordoch skogsbruk. Men tiderna förändrades. Gården gick inte längre
från far till son, andra halvan av
seklet gick det inte att försörja sig
på en mindre bondgård. 1936
fanns i Avan 120 gårdar varav 80
var jordbruksfastigheter. I slutet av
århundradet fanns det 10 jordbrukshemman. 1000 byggnader
(mest lador) utanför tomtmark har
nu reducerats till 300. Laxfisket
löstes in av Vattenfall. Familjer
splittrades, AMS ”Alla Måste Söderut” för att arbeta. Men levnadsstandarden höjdes rejält och ungdomar fick själva bestämma vad
de ville arbete med, tvingades inte
gör det som traditionen bjöd.
2000-talet:
Avan - Årets By i Luleå kommun.
Det räcker väl så länge!

ETT FANTASTISKT ÅRHUNDRADE
Det är svårt att bedöma vilket
sekel, som mest förändrat människors villkor till det bättre, men
1800-talet ligger bra till. Landets
befolkning mer än fördubblades,
från 2,3 till 5,1 miljoner. I och
med 1809 års fred med ryssarna
var det slut med flera hundra års
krigande. Man kom på vaccin, till
att börja med mot smittkoppar.
Potatisen kom från Chile och
Peru, men hade svårt att sätta sig
i Europa. I Sverige kom odlingen
i gång sedan hemvändande soldater upptäckt att den var utmärkt
till brännvinsbränning. Men det
var också ett viktigt födoämne.
Ångmaskinen var revolutionerande. Människan hade för första
gången en maskin, som kunde
utföra arbete. Lok, båtar, ångmaskiner för gruvdrift och mycket
annat konstruerades.

det blev inte så många terminer i
början. Folkrörelserna var mycket
viktiga, människorna själva tog tag
i sina liv. Med frikyrkorna följde
nykterhetsrörelsen. Arbetarrörelse
och idrottsrörelse kom sedan.
Lantbruksskolan
Lantbruksskolan, som verkade
1859-1877 låg vid Färjvägskurvan,
det stora röda huset tjänade som
bostad för eleverna. Flera hemman
köptes in för att få tillgång till
mark. Samtidigt begärdes laga skifte för att sprida ut gårdarna till
”förorterna”. Skolan kom att få stor
betydelse för utvecklingen av jordbruket i Avan. Det viktigaste var att
växelbruket infördes.

Selets bruk
1800-1898 bedrevs brukshantering
i Selet. Det blev Norrbottens största
arbetsplats. Många arbetstillfällen
skapades och folk flyttade hit från
andra landsdelar. Hamn anlades i
1842 års Folkskolestadga föreskrev Avan och väg byggdes till Selet. Ett
att församlingarna skulle anordna
stort jordbruk drevs för mathållskolgång. I Avan byggdes skolhuningen. Träkol milades i nästan
set 1868 och när det brann 1913
ofattbar mängd. Ca 300 personer
byggdes ett nytt upp på samma
fick sin utkomst från Selets bruk.
plats, Föreningshuset. Även i Sand- Det var bara att hugga i för avabornäset fanns en skola. Folk lärde sig, na. Bruket anlade också ett båtvarv
åtminstone hjälpligt, att läsa och
vid färjstället. Det gav byn ett tillskriva. Barnen behövdes i arbete, så skott av skickliga hantverkare.

Rosa Holmqvist med elever framför gamla skolan, som brann 1913

En kväll om dans
En vecka före julafton arrangerade Sportklubben i Föreningshuset en kväll om dans, närmare
bestämt modern och nutida dans.
Ett 30-tal personer kom för att se
och diskutera och för de flesta
var det nog första gången de kom
i kontakt med denna dansform.
Tre unga kvinnor, Nelli Myllylä
från Helsingfors, Sarah Schmücker
från Köpenhamn och Alma Vuorinen från Avan, hade rest upp från
Danshögskolan i Stockholm. Under
dagen fick alla klasser i Avanskolan prova på att dansa och på kvällen var det dags för oss äldre att få
en inblick. Fast vi slapp dansa.
Högskoleutbildning
Och tur var väl det. Man kan gå av
på mitten för mindre. Alma och
hennes kamrater tillhör den första
grupp, som genomgår denna treåriga högskoleutbildning på 180 hp.
och de har nu en termin kvar innan
examen. Utbildningen leder till
Konstnärlig kandidatexamen. Intagningskraven är omfattande. Det
krävs inte bara mycket starka fysiska förutsättningar. Det krävs också
musikalitet, rytmsinne, kreativ förmåga, intresse för dansen som
konstnärligt uttryck och man skall
ha med sig en god dansunderbygg-

nad. I kursen ingår också teoretiska
ämnen som konst, kultur, kropp och
hälsa, musik. Stor vikt läggs vid
dansarens kreativa arbete.
Vad är dans?
Alma, Nelli och Sarah visade upp
sig i ett dansprogram, som till del
genomfördes utan musik. Sedan
berättade de om dansen och om sin
utbildning och efter det vidtog en
lång diskussion. Hur skulle man
tolka deras framställning, vad är en
dansare och vad är för övrigt dans?
Ja, inte var det lätt att förstå, det var
inte som hambo precis. Klart är att
de valt en dansform för små forum,
än så länge i varje fall. De tre hade
också kunskap i andra dansinriktningar, till exempel balett. Men den
är mer återhållsam, i modern dans
kan man visa rörelserna fullt ut,
nyttja sin kropp fullt ut, skapa själv.
De brinner
Det var en intressant kväll och roligt att träffa dessa kunniga, skärpta
och charmerande kvinnor. De brinner verkligen för sin konstform och
lägger ned en fysisk träning, som
säkert är fullt i klass med elitidrottarens slit. Till detta kommer de
ganska omfattande teoretiska studierna. Vi i Avan önskar lycka till
för framtiden!

åtminstone hjälpligt, att läsa och skriva. Barnen behövdes i arbete, så det
blev inte så många terminer i början. Folkrörelserna var mycket viktiga,
människorna själva tog tag i sitt liv. Med frikyrkorna följde nykterhetsrörelsen. Arbetarrörelse och idrottsrörelse kom sedan.
Lantbruksskolan och Selets bruk
En extra fördel för Avan var Lantbruksskolan, som verkade 1859-1877.
Den låg vid Färjvägskurvan, det stora röda huset tjänade som bostad för
eleverna. Flera hemman köptes in för att få tillgång till mark. Samtidigt
begärdes laga skifte för att sprida ut gårdarna till ”förorterna”. Eleven
Sven August Holmström kom att få stor betydelse för utvecklingen av
jordbruket i Avan. Det viktigaste var att växelbruket infördes.
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Alma Vuorinen, Nelli Myllylä, Sarah Schmücker

Tipspromenad
Mitt i kylan blev det en dags blida på Annandagen, den dag då
tipspromenaden traditionsenligt
avhålls. 70 vuxna, 30 barn och
ungdomar och ett tiotal hundar
gjorde promenaden till Beten.

Barbro, Maria, Nicklas
Den sträckan kräver kanske inte
någon övermäktig fysisk ansträngning, men nu är det så att man måste ju ta sig tillbaka också. Så någon
dryg timme i det fina vädret blev
det nog för de flesta. Vid vändpunkten bjöds på fika och så blev
det en hel del stopp på vägen för
att prata med dem man mötte. Hundarna bidrog starkt till den allmänna yran, då det visade sig att en tik
löpte.
Sportklubbens Motionssektion
har all heder av arrangemanget,
men kvällen blev deppig för redaktören. Det gick inte så bra med frågorna. Visserligen har han nu tolv
rätt, men det är sammanlagt för de
tre senaste åren. Det är inte långt
mellan dopparedag och depparedag.

Smått och Gott
Replik på ”Vad betyder namnet
Avan”?
I förra numret av AV och AN hänvisas till namnforskaren Else Britt
Lindholm, som säger att ”ava” betyder utvidgat vatten. Det skulle då
enligt vissa historiker stämma med
vårt Avan, på så vis att Lule älv
bildar en stor bukt från bäckmynningen och mot Sandnäsudden.
Nu finns det andra vise män som
menar att namnet ”ava” hänvisar
till den stora sjö som en gång i tiden fanns där bäcken nu går och
med ena stranden i höjd med Nykall, där Per Stenelund bor. Området vid bäckmynningen kallades
Sundet och sjön skulle då vara utvidgningen. Tja, det är bara att välja.
Birger Nilsson avliden
Birger Nilsson från Bälinge har
avlidit i en ålder av 80 år. Han gick
genom hela livet med öppna ögon
och öron och han hade ett fenomenalt minne. Birger visste ”allt”
om Bälinge och Alviksträsk och
mycket om Avan och besatt därtill
en utomordentlig berättarkonst.
”Söndagsskolan” i Avan hade stor
glädje av Birgers närvaro. Genom
sin mamma var han en äkta ”Jan
Jöors”, den släkt som år 1800 kom
från Godegård i Östergötland för att
arbeta vid Selets bruk och ganska
snart byggde ett tvåvåningshus mitt
i Avan (mitt emot Lindströms).

tystnaden och så mängderna av stearinljus i olika uppsättningar i husen. De som har järnspis hade inga
bekymmer med att värma nappflaskorna eller att laga mat och att läsa
en bok vid ett stearinljus är riktigt
mysigt. Livet före elspisen, centralvärmen och TV:n var kanske inte
fullt så jämmerlig som man kan tro.
Nyårsbrasa

Nyårsbrasan blåste bort. Ja, inte
bokstavligen, högen ligger kvar
men den starka blåsten omöjliggjorde att den skulle kunna brännas
ned. Visserligen mojnade det fram
mot midnatt, men de minst 25 sekundmetrarna under dagen blev
nog litet knäckande för Intresseföreningens styrelse, som var ansvariga påtändare. Knäckta blev också
många träd och en och annan flaggstång i byn och på flera ställen var
vägar blockerade av nedblåsta resar. Nyårsafton 2008 glömmer man
nog inte i första taget.

Grötfest
Andra söndagen i december var det
Grötfest i Föreningshuset. Folk
kom och gick och många blev sittande vid grötfaten i timmar, det
fanns mycket att prata om. Mitt i
alltihopa kom tomten för att samla
in önskelistor. Han fick så han teg.
Ljusfest
Mitt i all snön blev det strömavbrott i fem timmar lördag den 13
december. En sakta promenad genom byn under sen eftermiddag var
rena njutningen. Den vita snön,

En 80 år gammal contortatall hos
P O Kastberg, Nyperers, blåste omkull på nyårsafton

”Skjut du som har studenten”
På 1940-talet spelade Avans SK en
fotbollsmatch mot en klubb från en
annan by i Nederluleå. Avan var
helt överlägset och lagledaren för
gästerna satt på lagledarbänken
med huvudet i händerna och skämdes för sitt lag. En del av skammen
föll väl också på deras by. Då, i
slutet av matchen, får de en straff.
Lagledaren tittar upp och ropar så
högt att det skall höras både av
Avans spelare och publik: ”Skjut
straffen du Hasse, som har studenten”. Och med detta höjde han i ett
vips både sitt lags och sin bys anseende. Nu för tiden tar alla studenten, oavsett om de vill det eller inte.
30 på isvägen
Varför är det 30 km/tim på isvägen,
när risken för krockar är närmast
obefintlig och varför går vägen i en
stor båge, när den kunde gå rakt
över? Det kan man fråga sig. Hastighetsbegränsningen är en säkerhetsfråga. Isen är väldigt stark, men
spänstig och bildar som en liten
grop under bilen och på så vis
skjuts en våg vatten framför. Ju
fortare man kör desto större blir
”gropen” och vågen. Teoretiskt
skulle man till slut dyka. Men nu är
säkerhetsmarginalerna stora, så risken är liten. Det skadar dock inte
att hålla hastigheten och avståndet.
Ja, så var det bågen, valvet som
man bygger upp mot strömmen.
Den ger styrka och det ser man tydligt vid islossningen. Isen nedanför
isvägen ger sig i väg och ovanför
har den också dragit sig nedströms,
men isvägsbågen håller emot i det
längsta.
Avan, en gång en av de största
Avan är nu en av de minsta byarna
i Nederluleå, men det har inte alltid
varit så. 1935 hade byn 571 invånare att jämföra med centralorten
Gammelstad, som hade 649. Bälingarna var då 231 till antalet, men
är idag med sitt villaområde betydligt fler än vi. Hela 538 personer
jämfört med Avans 409.

När grammofonen kom till byn
Av K-G Nordström
En av de första grammofonerna i
Avan ägdes av en finländare, som
grävde krondiken från Beten ned
mot Åkerbäcken. Han bodde hos
Hagvid Markström, som hade döttrar i gården. Vi pojkar brukade
samlas där utanför på söndagskvällar, flickorna öppnade fönstret så
att vi skulle få höra när finländaren
spelade skivor på sin grammofon.
Men efter någon tid krävde ägaren
av grammofonen betalt för att han
spelade skivor, han ville ha 25 öre
varje gång han spelade en skiva och
det hade vi inte råd med.
Titus Wallin hade en grammofon,
försedd med en stor tratt, som skulle förstärka ljudet. Han ägde en
samling skivor inspelade av amerikanska klassiska jazzmusiker, men
den musiken blev inte så populär i
byn, den var så olik den svenska
schlagermusiken i slutet av 1920talet.
Hemma hos oss, Nordströms,
hade de äldre sönerna fått jobb på
byggen i Boden. De beställde en
resegrammofon från Selanders musikaffär i Stockholm. Den kom med
posten och Hjalmar Nordström
kom hem med grammofonen, som
gick att vika ihop, som en liten
svart resväska. Vi barn var stolta
över att ha en grammofon hemma.
Det var en vacker söndag i slutet av
sommaren. Vi ställde grammofonen
på farstubron, drog upp veven på

grammofonen och spelade en skiva.
Sen sprang vi stigen upp mot landsvägen för att avgöra hur långt musiken hördes, ja, säkert på 150 meter
håll kunde vi ännu höra Sven Olof
Sandberg, den kände sångaren,
sjunga ”Mor, lilla mor/ vem är väl
som du/ Nej ingen i hela världen…”.
Vi nosade på de blanksvarta
grammofonskivorna, som luktade
så gott. Verket till grammofonen
drevs av ett fjäderverk, som man
spände, drog upp med en liten vev.
Men allt eftersom skivan drogs
runt, slaknade fjädern i verket och
musiken lät för ynklig tills man
hann veva upp fjädern igen.
Grammofonen kom till Avan under första världskriget. Långt senare, på 1940-talet, under skolornas
jullov blev det dans hos Gammelbokvists i Lövnäset. Allt var improviserat, ryktet gick i byn. Det blir
dans hos Bokvists i kväll! Ofta åkte
vi spark dit i vinterföret. På hemväg
satte vi samman sparkarna till ett
tåg, den som satt på främsta sparken hade grammofonen i knät och
spelade skivor… Hawaii-musik i
vinternatten.
Uttjänta, repade grammofonskivor, slog vi sönder och smälte. Det
fanns shellack i skivorna och det
kunde man göra skidvalla av. Särskilt i blidväder, i tungsnö, kunde
det bli en bra skidvalla.

Titus med smak för amerikansk musik och amerikanska bilar

TITUS
Ja, nu går man här med svansen i
vädret. Årets By, det smakar. Det
är så sant som det är sagt om avaborna, att det dom gör, det gör
dom själva. Det gäller också oss
vovvar. Dessi Pettersson, till exempel, har satt upp en brevlåda för
bajspåsar på Sportklubbens hus.
Och vad läser folk först i AV och
AN? Jo min spalt, resten är ju bara
nostalgist svammel. Många av oss
vovvar tar hand om barn och ungdomar och leker med dem. Vi har
också en effektiv vakthållning,
från färjan och till unbygränsen.
Även upp mot Lillbacken och
Bränslan finns vovvar på skällavstånd, så ingen passerar obemärkt.
Sämre är det i Stenudden och
Sandnäset, även om det något vägs
upp av att det finns en hund av
samma ädla ras som Elliot och mig
på Sandnässlingan, en Dansk/
svensk gårdshund. Men man kan
inte lägga för stort ansvar på honom, så det måste bättring till på
den kanten.
Nu planerar byns vovvar uppträdande på Avadagen. Lill-Mira
Sundström skall visa upp alla sina
utställningspriser. Elliot har också
vunnit rosetter, men dom har han
ätit upp på hemvägen. Han har
tänkt vara ”flygande hunden” och
själv kanske jag deklamerar dikter.
Elliot och jag fick på julafton besök av tomten. Det var bara synd
att inte husse var hemma, han
skulle gå ut och köpa en tidning.
Fast det var något lurt, det finns ju
ingen kiosk inom ett par mils avstånd och jag har ganska bra luktsinne… Men Elliot, han märkte
naturligtvis ingenting. Själv vet jag
inte riktigt vad jag skall tro.
Titus

