AV och AN
Nr 5 juni 2007

Utgivare: Avans Intresseförening

Det var en märklig Valborg. Inte ett snökorn på
ängarna och inte ens smutsiga rester av plogkarmar som inramade vägen ned till färjstället,
där värsta vårdkasen stod. Större majbrasa har
knappast skådats i Avan. Dessvärre blåste det
rätt rejält in mot byn och ett par timmar innan
härligheten skulle tändas, var de ansvariga beredda att lägga upp en liten mindre kase ute på
iskanten, för att inte sätta hela Avan i brand.
Men då vände vinden ut mot älven.
Medan Intresseföreningens styrelse eldade på
brasan, eldade sportklubbens ordförande Esa
Vourinen på massorna, närmare 200 avabor,
med ett vårtal. Han var också inne på märkligheter. Färjan gick ända in några dagar på det
nya året och den var igång igen några dagar
före Valborg. När hände något sådant senast?
Ett förebud om en tidig vår eller ett tecken på
klimatförändring?

Valborg
2007
Esa Vourinen
Något som definitivt fört tankarna till våren är
de stora mängder av tranor, svanar och gäss
som gästat byn på sin väg norrut. Detta förde
också Esas tankar in på byns ungdomar. Vart
skall de ställa kosan för sin utbildning och
kommer de tillbaka till vår bygd? En god grund
får de i varje fall den verksamhet Avans Sportklubb tillhandahåller. 150 ungdomar har i vinter tränat basket och ishockey i klubbens regi.
Den stora händelsen för Esa är att han på
några meters håll fick se den järv, som flera av
oss sett spåren av. Efter den fantastiska upplevelsen behöver Esa inte längre några förebud
om våren, hans vårkänslor är ständiga.

VALBORG
Kafé—Brasa—Pub
Överst:
Största brasan i mannaminne
Till vänster:
Stort utbud i kaféet
Till höger:
Per Landfors leder sången
Nere till vänster:
Joakim Henriksson och
Oliver Drugge i saftbaren
Nere till höger:
Janne Norberg och Janne
Rytting i ölbaren

Byavisningen
Den 14 maj höll ”söndagsskolan” våravslutning med visning av byn från Ostibyn till PellPers vid hockeybanan. Resten av byn skärskådas i höst. Under två timmar berättade Åke Fabricius om de gårdar som finns
och de gårdar som inte längre finns. Som avslutning tinade vi upp våra lekamen med fika i Föreningshuset. Under året har 20 söndagsträffar genomförts med ett genomsnitt på 25 deltagare per tillfälle. Totalt har
ett drygt 60-tal personer deltagit vid något tillfälle.

Åke Fabricius

Birger Nilsson, Pär Stenelund och Göran Espling

Eva Johansson

Intresserade åhörare

Ragnar Sundberg, Anders Carlqvist, Ulla Jansson, Thomas Holmbom, Ingvar Stenelund och Birger Grahn

Gårdar

Jahan

Inremarkströms

Byggdes på 1930-talet av Jahan-Axel Sundström och
hans son Enar. Timret är från gamla Fällkvarn, som
lades ned 1923. Nuvarande ägare: Robert Segerlund

Byggdes på 1910-talet av Alfred Markström som kom från
Sjulsmark. Originell modell med tre fönster på varje sida.
Nuvarande ägare: Sigvard och Anita Markström

Jörsch
Byggdes 1667. Påtimrad på
1880-talet då den fick panel,
liggande. Ovanlig utformning
med de två nästan flygelliknande påbyggnaderna på gavlarna. Bagarstugan är från
1700-talet. Nuvarande ägare:
Tommy Andersson

(Gammel)Perersch
I samma släkt sedan 1630talet. Timringen flyttad från
Norrigården till nuvarande
tomt i slutet av 1700-talet.
Påtimrad ca 1850. För Avan
ovanliga fönster i övervåningen. Förlängd till höger. Nuvarande ägare: Erik Johansson.

i Avan
Nykall
Byggd ca 1852 av Anton
Fabricius. Tvåvånings
Norrbottenshus är lite
speciellt för just Avan.
Nuvarande ägare: Pär
Stenelund

PellPers
En av de allra första
gårdarna i byn. Ursprunglig Norrbottensgård utan fönster i
övervåningen. Byggnaden uppförd 1783. Med
tanke på byggnadstypen skulle huset kunna
vara 100 år äldre.
Nuvarande ägare:
Jan-Erik och Elisabeth
Norberg.

Johanaronsch
Förste ägaren var en son
från Jörsch—Johan Aron
Andersson. Byggt på
1850-talet. Norrbottensgård ”inne i huset”. Amerikainspirerad ombyggnad 1926 av Herman Johansson, som kommit
hem från Amerika.
Nuvarande ägare: Herbert Jolerus.

Avans Friluftsmuseum
Det fanns en tid då allt skulle bort.
Uppsvinget efter andra världskriget
medförde välstånd. Folk ville och
kunde leva under bättre förhållanden, i bättre bostäder och i ett mer
motoriserat samhälle. I städerna revs
stora delar av bostadsbeståndet och
nya fastigheter uppfördes. Det kom
nya bilar, hästarna försvann och lantbruket kom att skötas med traktorer
och maskiner av allehanda slag.
De gamla slåttermaskinerna och
hjulräfsorna ställdes åt sidan. Många
av dessa jordbruksredskap, maskiner, byggnadsmaterial med mera
finns fortfarande kvar i skogskanterna runt odlingsmarkerna och en del
exemplar finns uppställda på gårdarna i byn som prydnader och påminnelser om en svunnen tid.
Undanskymt
En del av det kvarlämnade godset
kan tyckas ha större skrotvärde än
skönhetsvärde, men det går inte att
komma ifrån att det rör sig om föremål som nu mera inte används.
Längre tillbaka var det mer träredskap, som har ”stått och skräpat” i
ladugårdar och dessvärre ofta blivit
uppruttnade eller uppbrända. Fördelen, och nackdelen, med järnprodukter är att de inte försvinner i brådrasket. Nu hamnar de dock i allt större
utsträckning i återvinning. Men avamarkerna berikas fortfarande med en
och annan klenod. Senast har en liten
ärtig sportbil efter 18 ägarbyten äntligen fått en fristad i Avans utkanter
och den kan bli högintressant om
sådär en 50-100 år.
Det finns alltså ett slags friluftsmuseum runt Avan, men det är något
man inte uppmärksammar på en vanlig söndagspromenad. ”Samlingarna”, som kanske i ton motsvarar det
järn man på 100 år producerade vid
Selets bruk, står undanskymt och på
begränsade ytor, man måste ta till
En fin gammal slåttermaskin från DM Osstövlar och höga knälyft för bese
borrne & Co, Auburn, NewYork , 1920-talet.
dem. Eller också kan man nöja sig
Troligen inköpt av Albin Ekman som åkte till
med fotona på denna sida.
USA 1923.

Ovan - En vacker fågel
har landat i Ostibyn
Till vänster - Grazil skönhet med öppningsbar framruta och taklucka. Ford
Prefect E493A, tillverkad i
England ca 1950.

Avans Friluftsmuseum
Katalog
Bärlådor, badkar, båtar, barnvagnar,
barncyklar, cementrör, cementblock,
cementblandare, cisterner för oljeeldning, cyklar, däck, element för
vattenburen värme, fälgar, gödselspridare, harvar av olika slag, hjulräfsor, järnbalkar, kättingar, kylskåp, kravallstaket, lastbilar, lastbilsflak, lastvagnar, mjölkbrygga,
mjölkhämtare, personbilar, potatislådor, plogar av allehanda slag, sten
för husgrunder, slåttermaskiner,
skrindor, stegar, snöplogar, taggtrådsrullar, tröskverk, tomfat, takplåt, telefonstolpar, timmer, diverse
träkonstruktioner, trådstaket, tvättmaskiner, ventilationstrummor och
så sådant som man inte riktigt vet
vad det är.

Smått och Gott
Avabo stipendiat
John Fabricius från Avan är doktorand vid Luleå Tekniska Universitet och han har fått ett resestipendium från stiftelsen Matts Esséns
minnesfond. Summan är 8000 kr.
Priset är prestigefullt eftersom det
bara finns ett sådant stipendium och
det söks i konkurrens med doktorander från alla lärosäten i landet.
Johns arbete ligger inom matematiken och forskningsområdet är homogeniseringsteori. Låter enkelt.
Mats kommer från Gammelkall,
där hans föräldrar Anna och Mats
bor kvar och i likhet med sin yngre
bror Karl sägs han ha haft stor talang för ishockey, men lät studierna
gå före.
Årets bodenby
Unbyn har utsetts till Årets By
2007 inom Bodens kommun. Motiveringen lyder: ”Genom att målmedvetet tillvarata det engagemang, den kunskap och den kreativitet i utvecklingsarbetet för en levande landsbygd som byborna i
samverkan bidrar med, har Unbyn
väl kvalificerat sig till utmärkelsen
årets by/bygd 2007”.
En ganska tung vikt i vågskålen
torde samarbetet med Avan ha utgjort. Avan har ansökt om motsvarande hederstitel inom Luleå kommun, men den gick i år till Mörön
och förra året var det väl Klövern
som blev Årets By.
Frossa i björn
På den stora fredens dag, den 9
maj, satt Bengt Westerberg från
Vestibyn i Avan körande sin bil
norr om Boden. I en kurva får han
syn på en björnhona och tre ungar,
som leker på vägen. Det måste betecknas som en naturupplevelse
långt utöver det vanliga. Intill sig
har Bengt kameran, men något foto
blir inte taget. Det berodde inte på
björnfrossa, utan på att allt gick så
fort. Plötsligt var djuren uppslukade
av skogen.

Rybsolja
Ni kanske kommer ihåg att ett par
fält i Avan lyste gula förra sommaren. Det var rybsfält odlade av
Tommy Andersson, Jörs och Signar
Hammargren, Marastein. Det här
var första gången rybsen (den oförädlade formen av raps) odlades norr
om Uppsala och det visade sig att
den trivs utmärkt på åkrarna i
Avan. Säsongen är kort häruppe,
men sommarnätterna är ljusa och
det gör att fröna hinner mogna.

Duger till mycket, men ej till snaps

Tommy och Signar har pressat fram
olja och en flaska på 25 cl kräver
mer än 2 liter rybsfrön. Oljan kan
exempelvis användas vid matlagning och i sallader och den innehåller nyttiga omättade fetter som
omega 3 och omega 6. Flaskan i sig
är mycket snygg ”Rybsolja från
Avan i Norrbotten”. En trevlig present och en nyttig produkt i köket.

Teater och körsång
I Avan med cirka 450 invånare
finns det ett dussintal föreningar
och aktiviteter av olika slag, men
det finns ingen kör och ingen teatergrupp, något som svensken i gemen är väldigt intresserad av. Man
kan börja väldigt enkelt, så kanske
det leder till något större. En duo
kan bli en kvartett, som kan bli en
kör. Någon måste förstås hålla i
taktpinnen och även om president
Jeltsin kanske inte är något riktigt
bra exempel, så var han i varje fall
inte bangen att försöka. Det finns
många tillfällen under avaåret då
det skulle sitta fint med en minde
eller större kör.
Och en teatergrupp kan starta
hemma i köket hos någon. Man
skriver tillsammans en liten pjäs,
tränar in och ber att få framföra den
på årsmötet i någon av byns föreningar. Det är en bra början. Utvecklas det hela, så finns Föreningshuset att tillgå, musiker saknas inte i byn och inte heller personer väl insatta i teaterverksamhet.
– Om du känner att det bränner till i
hjärtat när du läst detta, får du gärna höra av dig till Intresseföreningen. Vi kanske kan bistå på något
sätt.

Avans Sportklubbs teatergrupp i
mitten av 1940-talet

SELETS BRUK
Den 1 mars gästade professor Staffan Hansson från Universitetet
Avan och Föreningshuset för att
tala om järn- och gruvhantering i
Norrbotten, ett ämne han behärskar
till fullo och till yttermera visso
skrivit en bok om. Staffan föreläser
ofta i de mest skiftande sammanhang och vid besöket i Avan såg
han till att i görligaste mån tangera
verksamheten i Selet.

Skogsskövling
Det sägs att man på 1800-talet kunde stå på Bälingeberget och se
ända till Piteå. All skog var nedhuggen. Försök föreställa er det.
Tillgången till skog och vatten var
det viktigaste vid järnframställning. Träkolen kunde inte fraktas
utan stora förluster, medan malmen
kunde hämtas långt ifrån. För att
producera en ton stångjärn behövdes det 3-4 ton malm och sex ton
träkol. Det var otroligt stora volymer och man kan undra hur många
ton träd det gick åt för sex ton träkol. Dessutom var det en svår
konst att framställa bra träkol. Det
var angeläget med en låg fosforhalt
och den påverkades av rätt sorts
träslag och till och med viss del av
trädet. På 1820-talet kallades Carl
Flodström till Selet och han lyckades nedbringa åtgången av träkol
till 4,5 ton för ett ton järn. Utöver
behovet av träkol för masugnen
behövdes den också till smedjorna.
När man tänker på den enorma åtgången av skog måste man ändå
hålla i minnet att den skedde under
en period av 100 år. Skog hann
både huggas ut och växa upp igen.

REGENKRICKA

På nederluleåmål kallas storspoven
för regenkricka. En tidigare variant
är regenrippa. Regen betyder förstås regn och krippa/rippa är ett
ljudhärmande ord, onomatopoetisk
om man vill vricka tungan. Fågeln
har flera olika läten, ett lockläte, ett
varningsläte och ett sångläte, det
senare i flykten med fladdrande
vingslag följda av glidflykt utför.
Storspoven är speciellt verksam i
regnväder, när många andra fåglar
hukar. Fågeln är mycket omtyckt
och ses om ett signum för vår by
(och säkert många andra byar).
Normalt dyker den upp runt den 20
april och ger sig sedan av i tre omgångar, först honorna vid midsommartid, sedan drar hannarna när
ungarna blivit flygfärdiga och sist
då ungfåglarna fram i augusti. Med
litet tur kan man få se när de samlas
på någon äng för avfärd.
ARTICRUNDAN

Ett motionslopp på cykel anordnades Kristi himmelfärds dagen med
start och mål i Avan. Man cyklade
antingen 90 km eller 40 km. Mikael
Ronnle, Luleå Cykelklubb vann
långa banan. Den mest kände deltagaren var dubble världsmästaren
för Oldboys, Thomas Åberg.

Titus
Jag har varit på utställning med
matte och husse, eller egentligen
var det tvärt om, det var jag som
skulle ställas ut, inte dom. Tusen
vovvar och ett par, tre tusen människor samlades på en idrottsplats i
pitetrakten. Vi hade nog inte riktigt förstått hur det gick till. De
flesta andra hade förberett sig väl
och det kan man inte säga att vi
hade. Vovvarna bars eller drogs i
burar till utställningen och många
hade satt upp tält runt ”ringen”.
Jag fick minsann både gå och stå.
Inte heller blev jag borstad, fönad och fluffad, men det finns å
andra sidan inte så mycket man
kan göra för att försköna en gårdshund som mig. En viss utjämning i
styrkeförhållandena kom till stånd,
då en kort, men intensiv störtskur
överraskade alla. Det var många
hundra timmars friserande som
utplånades i det ögonblicket. Vi
”gårdisar” roade oss inför rannsakningen med att brottas i en grusgrop, medan de fina vovvarna avundsjukt betraktade oss från sina
stängda rum.
När det så blev dags för visning
virrade matte till det ordentligt och
hon visste knappt åt vilket håll hon
skulle gå. Men jag tog kommandot
och travade runt som en stolt pudel. Väl uppe på bordet gav jag
domaren en slick, men när hon
skulle titta på mina tänder visade
jag integritet och morrade åt henne. Som hämnd sade hon att jag
inte hade ett nog trekantigt ansikte.
Vad jag tyckte om hennes fyrkantiga ansikte och sätt sa jag inte.
Efter uppvisningarna blev det
lite mer avslappnat och jag träffade söta Lill-Mira Sundström från
Avan och ett flertal andra unga
damer, några till och med helt nakna. Någon sådan glädje vederfors
inte husse på den mänskliga sidan.

