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JESPER, VÄRLDSMÄSTAREN

Jesper Sannerborg, målvakt i Avans
U15, blev den 4 maj världsmästare
i sin åldersklass i Skills Competition för målvakter. Tävlingen gick i
Kanada, där de 20 bästa från hela
världen möttes i final. Man tävlar i
olika moment som förflyttningar på
isen och förstås motande av puckar
i målet.

På TV kunde man se ett ivrigt
viftande av ASK-flaggor när Jesper
kom ut ur flygplanet på Kallax.
Han verkade cool och lugn, men
mitt i allt ihop var han nog ändå
litet tagen. Det var ju en stor grej
han hade varit med om. Jesper satsar mycket seriöst på ishockey och
går på en skola med hockeyinriktning i Bergviken. Hans yttersta
målsättning är spel i Kanada och
NHL, men man får väl hoppas att
det i så fall föregås av några år i
Lule Hockey. Litet av äran får vi
nog dela med oss till Bälinge, där
han faktiskt bor.
KARL MED I VM
Karl Fabricius, en annan ishockeyspelare med rötter i Avans SK,
har deltagit i årets VM, som för
första gången gick i Kanada. Sverige kom fyra och Karl spelade i alla
matcher. Han är född 1982 och började med ishockey i Avan, där han
bodde ett slagskott från uterinken.
Som B-junior värvades han tillsammans med Robert Kvarnström och
David Westerberg till Lule Hockey.

Utgivare: Avans Intresseförening

Karl var en osedvanlig stor talang
och fick som 17-åring parallellt
med spel i juniorlaget också vara
med i Elitserielaget, även om det
inte blev så mycket speltid. Under
en vårsäsong var han utlånad till
Boden och därefter en hel säsong i
Piteå. Där fick han mycket speltid
och utvecklades starkt. Ja, så blev
det tre säsonger i Lule Hockey och
så här långt två i Frölunda.

Enligt ett pressklipp som finns i
klubblokalen ”spelade Sten Lundberg 4-4 mot kirunalaget”. Sten
säger själv att Avan ju faktiskt gjorde fyra mål. I AIF spelade Garvis
Määtä, han som några år senare
gjorde det avgörande målet i VMfinalen mot Sovjet (1957). I en
match mot topplaget Boden i mitten
på 50-talet vann Avan med 2-0 och
Sten prisades åter i pressen. Rolig
var också finalen i Lilla DM, då
Hornskroken åkte på däng med 9-2.
Utöver Sten bor fortfarande några
ur laget i Avan, Brage Sundqvist,
bröderna Halvard och Roland Andersson och Bengt Sundström. Ytterligare några spelare är spridda
över landet.

STEN - EN SKICKLIG MÅLVAKT

I maj fyllde Sten Lundberg, Vestibyn 80 år. På 50-talet var han målvakt i Avans ishockeylag och en
mycket skicklig sådan. Avan hade
ett bra lag, som ett tag spelade i
näst högsta serien. Bland annat
mötte de Kiruna AIF på bortaplan
och laget övernattade för övrigt på
golvet i ett förråd vid stationen.

Sten. Kraft i arm och mod i barm

Avans hockeylag på 1950-talet med Sten som målvakt

Profilen
NINNA

Katarina Halvardsson finns mitt
i Avan med sin man Per-Erik och
barnen Joakim 11 år och Emma
6 år. De bor sedan 1994 i morfars och mormors hus, Alex och
Aina Andersson. I det stora, vita
huset vid ishockeybanan drev de
diversehandel mellan 1930 och
1967. Ninna arbetar i tidningsbranschen som grafisk formgivare. Fast nu har hon fått en ny titel, journalist. En journalist arbetar med allt i en tidning utom att
skriva artiklar, det gör reportrarna.

vacker by. Det sistnämnda kanske
är lättare att se för en besökare menar Ninna, vi som bor här blir väl
litet hemmablinda.

I Avan känner vi Ninna som marknadsgeneral för Höslaget. Hon betonar dock att det är många som
arbetar med arrangemanget, som
växer ut mer och mer. Man kanske
kan säga att hon är projektledare.
Ninna önskar att Höslaget, som nu
fyllt tio år, kan fortleva under
många år framåt. Avan är en by
som lyckats behålla sin lantliga
prägel och det tycker Ninna skall
utgöra grunden för arrangemanget.
Marknadsförsäljningen i all ära,
men den får inte bli för omfattande.
Man skall knyta an till jordbruk,
slåtter, skogbruk. Viktig är också
Bruno Ökvists teater och Pär Stenelunds Buskspel, som appellerar till
en gammal spelmanstradition i byn.
Avan växer och blomstrar, det finns
en byakänsla och det är en mycket

Ideelt arv
Mormor och morfar kan knappast
haft tid för föreningsarbete. När
affären stängde vidtog städning,
kassaräkning, planering för inköp
och så familjen förstås. Men någonstans finns en ådra för föreningsarbete, pappa Alf och mamma Inger
har både varit fackligt engagerade
och Inger är nu ordförande för den
stora PRO-föreningen, Nederluleå
Norra. Ninnas syster Karin bor 700
meter bort i Fällan och hon har arbetat i Ridsportförbundet. En stor
upplevelse för systrarna var när de
medverkade som funktionärer i ridsports-VM, som gick i Stockholm
1990. Men nu är det Avan och
Norrbotten som gäller.

”Idrottspamp”
Ninna är ordförande i Norrbottens
Idrottsförbund. Det är en prestigefylld titel inom idrotten, som brukar
besättas med drygt 60-åriga män.
Men Ninna, som är kvinna och
mycket långt ifrån de 60, är inte ute
efter en ärofylld titel, hon brinner
för att göra ett bra arbete. Högsta
instans inom idrotten är Riksidrottsförbundet, där Ninnas kompis
Karin Mattsson är ordförande. RF:s
ställföreträdare ute i landet är just
distriktsidrottsförbunden. Och deras
främsta uppgift är att hjälpa specialdistriktsförbunden, Norrbottens
basketförbund, skidförbund, brottningsförbund och så vidare.
Ninna kommer ur ridsporten och
med ledaruppgifter inom SISU,
idrottens bildningsförbund. Norrbottens Idrottsförbund och SISU
har slagit ihop påsarna på så vis att
de har samma styrelse och samma
kansli. Ninna är ordförande i båda
och ytterst ansvarig för personalen.

VALBORG
Vintern höll sig kvar i det längsta,
men på Valborgsmäss fick den ge
upp. Det var nästan sommarväder.
Ändå verkade isen ligga kompakt
denna onsdag och när sportklubbens ordförande Esa tippade att färjan skulle börja gå på måndag,
trodde de flesta att han var ute en
vecka för tidigt. Sanningen var att
han var ute två dagar för sent.

Spökskrivare
Kjell Sundström från Stenudden,
den nye ordföranden för PRO Södra, höll talet till våren. Han hade
använt sig av en spökskrivare, som
missuppfattat uppdraget och skrivit
ett nyårstal. Skillnaden var dock
försumbar. Per Landfors ledde
sången med hjälp av sin gitarrspelande kamrat, rånebon Jörgen Johansson. Firandet började med
café i Föreningshuset och ett hejdundrande brödutbud. Därefter
samlades närmare 200 personer
(hundar inräknade) nere vid den
kuvade brasan, den brändes ju ned
även vid Nyårsafton. Kvällen avslutades med en PUB-afton, som
så småningom löstes upp i natten.

ASK Basket
BRA SÄSONG
Avans Sportklubb har under vintern haft sex basketlag i spel. Tre
av dessa har gått till slutspel i
distriktsmästerskapen. Två lag
tog silver och det tredje kom
fyra. Det är riktigt bra för en liten klubb i en sådan basketfrälst
landsdel som Norrbotten. Men nu
är inte dessa framgångar det viktigaste för klubben och ungdomarna. Huvudsaken är att alla
får vara med och att alla får spela.
Ledaren Marianne Hägglund säger:
”Så många som möjligt skall bli
kvar så länge som möjligt”. Det är
ett synsätt som alla avalag har. En
följd av Avans sätt att driva ungdomsverksamheten är att ledarna
inte toppar lagen och då man har
2-3 åldersgrupper i varje lag kan
det ibland vara svårt att hävda sig
mot klubbar som bara har spelare
av den äldsta årgången. Men i längden gynnar detta spelarna, klubben
och basketsporten som sådan.
Flickor -99, -00
Ledare är Anna-Carin Sundqvist
och Simon Eliasson. 11 flickor från
Avan och Bälinge ingår i laget och
de tränar en gång i veckan. Ledordet är lekfullhet. Flickorna är inte
gamla nog för seriespel, men de har
varit med och tävlat i Lulebo Cup.
Flickor -96, -97, -98
Ledare är Maria Andreasson och
Stefan Larsson, som till sin hjälp
har två tjejer från 91:orna, Lina
Hejmdal och Jonna Bokvist. Flickorna tävlar inte i serie, men har
ändå varit en hel del i hetluften. De
har spelat i Lulebo Cup och deltagit
i minisammandrag, där man möter
andra lag. Det rör sig om fyra sammandrag på hösten och tre på våren. Faktum är att de varit ända till
Övertorneå för att spela.

Flickor -91, -92, -93
Ledare är Marianne Hägglund och
Hans Bäckström. Laget består av
12 spelare och vid matcherna får 10
av dessa spela. Två och två får turas om att stå över en match. I 18årsserien kom tjejerna precis mitt i
tabellen. Eftersom flickorna i laget
bara håller på med en idrott, så förlängs säsongen med spel i en serie
som består av enbart lulellag. Den
serien håller på maj månad ut. I
distriktsmästerskapen för Norrbotten var alla 12 spelarna med och
Avan gick bland fyra lag till slutspel. Placeringen blev en fjärdeplats, men det var inte långt från
final, då en match förlorades med
en poäng och en annan med tre poäng. Litet oturligt. Ledarna lägger
vikt vid skadeförebyggande träning
utöver den normala basketdrillningen. Högst på programmet står dock
den sociala samhörigheten och i
sommar kommer laget att under
några veckor sköta sommarcaféet i
Avans Föreningshus.
Pojkar -99, -00, -01
Ledare är Patrik Wirtorft och Patrik
Nilsson. Laget består av ett tiotal
pojkar i åldrarna 7-9 år. De är ännu
för unga att delta i seriespel, men
de har varit med i några sammandrag. Pojkarna i laget kommer från
Avan, Alviksträsk, Bälinge och
Unbyn.

Pojkar 95, -96, -97, ja till och med
någon -98:a
Ledare är Joel Karlsson och Kenneth Bolin med Svante Karlsson
som hjälptränare. Laget spelar i
serien för 13-åringar och alla får
lika mycket speltid. Placeringen i
serien blev blygsam, men i distriktsmästerskapen tog laget silver
då man kom tvåa efter Höken. Näst
bäst i länet, men långt bak i serien,
hur går det ihop? Jo, laget bestämde
att i DM skall bara de äldsta pojkarna spela. Det är ett litet bevis på hur
bra avaspelarna står sig, när de spelar mot jämnåriga. Inför nästa säsong kan det hända att laget delas
upp i två, då 15 pojkar ingår i truppen. Kanske blir det ett 95- lag och
ett -96 eller -97-lag.
Pojkar -93
Ledare är Bernt Anttila och PerErik Rautio. Laget består av 10
grabbar och utgör nog Avans mest
framgångsrika basketlag. I 15årsserien, som består av 10 lag,
kom Avan tvåa efter Gammelstad. I
DM kom laget tvåa efter Höken, i
Täby Cup blev det också en andraplats efter Täby och i Lulebo Cup
blev det seger. Joel Sundqvist från
Fällan har varit uttagen till regionslaget för Norrland. Nästa säsong
blir det seriespel i U16 och det kan
också bli spel i juniorserien för 17åringar.

Fällan
Byn Avan var fram till andra
halvan av 1800-talet hopträngd
på en ganska liten yta från Lars
Jakups/Jörs fram till Kläppen.
Vid det laga skiftet flyttades ett
25-tal gårdar ut till Stenudden
och Sandnäset samt till Brännlandet och Lövnäset åt andra hållet. Men Fällan blev obebyggd.
Fällan är den lilla hussamling
som ligger vid vägen in mot Beten. Skall man vara riktigt noga,
så kallas den del som ligger mot
bäcken för Fällan och den på
andra sidan mot älven kallas för
Storsvedjan.
1917-18 byggde August Markström
”Skärgården”, där nu Dan Jåma
bor. Han var född 1887 och hade
gift sig med Emma Rutberg från
Lillbacken. Hon dog på hösten
1918 i spanskan och det barn hon
födde dog också. August, som för
övrigt betecknades som ett tekniskt
geni, flyttade då hem till sina tre
syskon i ”Inremarkströms”
(ödehuset mot bodenhållet). Han
hade bara hunnit inreda ett par rum
och huset kom att stå tomt i årtionden. Efter några sporadiska hyresgäster köpte Erling och Anneli
Qvarnström fastigheten 1984 och
de rustade upp detta vackra hus. De
bodde kvar till 2002 då Dan och
Anna tog över.

Hermans farfar uppfört ett hus på
samma plats. Det var Johan
”Jobben” Sundkvist född 1895. Bostaden utgjordes av en flyttad och
utbyggd bagarstuga från barndomshemmet vid laxfisket. Med tiden
flyttade också hans syster Hilda dit.
Hon hade ägt Skeppsbrokällaren i
Luleå. ”Jobben” var en färgstark
person. I sin ungdom tyckte han
mycket om att dansa och manade
gärna upp till kadrilj, ett slags sällskapsdans. Han kom att förlora nästan all sin hörsel, men ändå lät han
bygga en fullskalig dansbana på
gården vid sin 50-årsdag sommaren
1945.

Skärgården

Emil Johansson
Bröderna Emil och Evert Johansson
köpte mark av Jobben och byggde
snickerifabriken 1935-36. Sedan
byggde Emil sitt bostadshus intill
ett par år senare. Han var gift med
Henny Nordström från Hindersön
och deras dotter Harriet bor nu i
Gammelstad. Emil blev över 90 år
och levde till 1999. Harriet tog sedan över huset som sommarbostad.
Sedan några år bebor Torbjörn
Fjällström och Karin Nilsson det
fina huset.

”Jobben”
Nästa hus på bäcksidan är nytt och
byggt av Herman och Anna-Carin
Sundkvist. 1921 hade en bror till

Per Albintorpet
När socialdemokraterna förstod att
deras tid skulle komma förberedde
de åtgärder för att höja den mycket

låga bostadsstandarden i landet. En
sådan åtgärd var att bevilja lån till
ett hus med ladugård, ett Per Albintorp, men en förutsättning var att
det också fanns ett par hektar åkermark. På så vis skulle folk kunna
klara vintern då det ofta var ont om
arbete. Evert och Ida Nordström
hade lyckan att kunna köpa mark
av Jannihanscha-Egon och kunde
flytta in i sitt hus 1938. 1947 flyttade de till Bergnäset, för det var i
Luleå jobben fanns. Bertil och Gun
Fjällström köpte fastigheten, det
lilla blå huset där faktiskt Torbjörn,
som nu bor i grannhuset, är född.
Bertil byggde i början av 60-talet
ett nytt hus närmare vägen, där nu
Per Stahre bor.
Snickerifabriken
Snickerifabriken har en särskild
historia. Emil och Evert hade tidigare haft en snickerifabrik tillsammans med Egon Hammargren. Den
låg vid Kläppen, men brann ned.
Bröderna fortsatte sedan utan Egon,
även om det nog var han som kunde branschen bäst av de tre. Verksamheten pågick in på 60-talet. Familjen Qvarnström köpte på 90talet fabriken, rev ned den och
byggde upp en exakt kopia och
startade Örtagården. Verksamheten
gick dock inte så bra och huset såldes som bostad till Bernt Viklund
och Åsa Acking, som gjort en
mycket spännande inredning.

Litet från förr i Avan
Simningens konst
K-G Nordström har berättat att när
han var pojk på 20-talet, så var det
vanligaste simsättet hundsim. Man
visste inte om så mycket annat. Fast
vid färjstället med djupare vatten
simmade man sidsim. Bröderna
Allan och Harry Stenman var en
varm sommarsöndag i Boden och
då gick de till Kyrkkläppen i Bodträsket och badade. Efter ett tag
märkte de att folk skrattade åt dem
för de simmade hundsim och plaskade och stänkte med händerna.
Men det var ju något som de lärt
sig själva i Stenudden och de trodde att man skulle simma så.
Ragnar Sundbergs pappa, Alex
var bra på att simma och han använde sig av något för tiden så
ovanligt som bröstsim. Han brukade simma över älven, som då var
betydligt stridare än nu och kanske
också litet kallare. Erik Johan Ekman, född 1865 och boende i färjvägskurvan, skröt: ”Jö hädd so lött
för o sema. så jö sema ve ba-a
(båda) ärschol-kullan ova vättne”.
Det är precis så dagens världsstjärnor simmar, de ligger mycket högt i
vattnet. Ekman var 120 år före sin
tid.

Erik Johan Ekman 1865 - 1955

Vi får räkna ihop
Om man går tillbaka till första halvan av 50-talet och bakåt, så var det
vanligt med arbetsbyten i Avan. Ja,
det var en nödvändighet för att byn
skulle fungera. Det var ont om
pengar och det var inte bara att gå
och köpa eller leja. De mindre
bondgårdarna hade inte alla häst
och måste ha hjälp med slåttern. I
samband med dessa arbetsbyten
användes två repliker. Den som fått
hjälp sade: ”Vi fa reken ihoup”, och
den som givit hjälp sa: ”Nå blöj he
bra”.
Dans borti bäcken
I slutet av 20-talet byggde några
bybor på privat initiativ en dansbana vid Fällkvarn. Meningen var väl
att man skulle tjäna en slant, men
det verkar inte ha givit något större
överskott, för banan försvann ganska snart. Annars var det ingen dum
idé, litet avskilt från byn och med
bäckens brus i bakgrunden. En extra krydda utgjorde säkert de unbyggare, som kom dit mer för att
slåss än för att dansa. Man kan undra vilka som stod bakom initiativet
till dansbanan. Kanske några spelmän som Stor-Oskar och Nitsoll,
eller kanske ”kadriljgänget” med
personer som Larspersa-Uno och
Jobben. Kadrilj är en sällskapsdans
som var vanlig i Skåne och i Norrbotten, i landskapen där emellan
existerade inte dansformen.
Tilltalsnamnet ”I” på nederluleåmål
Till föräldrar sa man I, ”Hoir´ I
mamme, Hoir´I pappe”
I användes även när man talade till
besökande äldre person: ”Sko I gä
heim redan? , Vent´en så sko jö
kåok kaffe”.
När man tilltalade någon från en
annan gård sa man också I: ”Hå I
bört´a tå upp peren?”
I som i flertal till barn: ” I fa ånt
ki´ot ivi perlä´te!”

Avankören
Är det någon som kommer ihåg
Avankören? Den verkade runt
1977-78. Kjell Sundström från
Stenudden har varit med, men han
säger att kören försvann ganska
fort, eller också blev han utesluten.
Kjell minns inte riktigt. Kortlivad
var den med säkerhet. Ledare var
en mycket duktig kvinna från Boden som hette Gerd Nilsson. Hon
sjöng själv bland annat i Luleå
Kammarkör. 1978 flyttade Gerd till
Umeå för studier.
Tvätta kläder
Av K-G Nordström
Hela sommaren tvättade byns kvinnor kläder vid älven. Hos Sundkvists i Ostibyn fanns en tvättplats
med en stor svart järngryta, som
man eldade under med ved. Byns
karlar kom körande med häst och
vagn, lastad med vinterns samlade
smutstvätt; grova arbetskläder, mattor, lakan och täcken.
Först la kvinnorna smutskläderna
i blött, hett lutvatten. Nästa dag
gnuggade man kläderna på ett tvättbräde, plagg för plagg. Löddret stod
högt upp på kvinnornas armar. Sen
sköljde man och vred ur vattnet.
Fyra gånger skulle man skölja. Man
hade en klädstöt av trä, som man
stötte i kläderna i bunken. Därefter
hängde man tvätten på linor mellan
stolpar som man satt upp. I solen
och vinden torkade tvätten fort. Det
doftade så friskt och gott när man la
sig i nytvättade lakan.
En hel vecka kunde kvinnorna
hålla på att tvätta familjens kläder
och lakan. Ibland var man kvinnor
från fler familjer som tvättade samtidigt. Kvinnorna pratade, berättade
historier och skrattade.
Att tvätta kläder var ett tungt arbete, men kvinnorna slapp ha omsorg om sina karlar. ”Det här är
min semester”, kunde de säga. I
dag drivs tvätten - som alla vet med elektricitet.

Smått och Gott
20 dagars förfall
Isvägen stängdes den 13 april och
färjan började gå på kvällen den 3
maj. Under tre veckor blev det att
åka runt över Gäddvik för dem som
skulle till sjukhuset eller andra ställen på norra sidan. I Boheden nära
Överkalix finns det också en färja,
men där går man från en dag till en
annan från isväg till färja. Det möjliggörs av ett litet trolleri, där man
lägger en slang på botten, en slang
med små hål och en propp i bortre
änden. En kompressor pressar ut
luft i de små hålen och virvlar det
varmare vatten som ligger på botten
upp mot isen, som då smälter snabbare.
Ett sådant förfarande kanske kostar Vägverket en del pengar, men
för den enskilda människan blir det
en ganska stor besparing i pengar
och tid.
Ett bekymmer är också nedfarterna från land med sina vattenfyllda
gropar, som ibland leder till att isvägen måste stängas en eller annan
dag. Man skulle önska en ramp,
men att göra sådana som bär tunga
lastbilar kanske är orealistiskt. I så
fall får man begränsa överfarten för
högst ambulanstyngd.
När vi nu ändå är igång och gnäller, så vore det inte så dumt med en
väntkur på norra sidan. För icke
bilburna kan det vid dåligt väder
vara riktigt ruskigt att vänta på färjan helt oskyddad.
Föredrag om indiska kvinnor
På initiativ av Bjarne Sundström,
höll den 1 juni i Föreningshuset
Klara Lauri ett mycket intressant
föredrag om kvinnor i Indien. Ute
på landsbygden har unga änkor en
mycket svår situation. Man anser
att de avlidna männen ”tog kvinnornas själ med sig” och änkorna
med barn behandlas närmast som
”pestsmittade”. Klara har vistas ett
halvår i en självhjälpsgrupp av änkor.

Avan har återuppstått
Om än inte i sin forna glans, återuppstod sjön Avan efter värmeböljan och skyfallet i första veckoslutet av maj. Det fritidshus som ligger
vid bäcken nedanför ishockeyplanen var i stor vidd omringat av vatten. Varje vår kan man se en ansats
till detta, men så här stort flöde har
det inte varit på årtionden. Åkerbäcken höll på att få en infarkt.
Innan byn Avan fanns var sjön
Avan mycket stor. Nykallgården
(Pär Stenelund) står på den gamla
strandlinjen och motsvarande
strandlinje syns upp mot skogen på
andra sidan. Det lilla som fanns
kvar av sjön i början av 1900-talet
kallades Starrpotten och där kunde
byns barn med fördel åka skridskor.
Det fanns också en liten ö som kallades Granden och där satte man
kreatur på bete.

Ny adress i telefonkatalogen
Intresseföreningen har genom flera
personer försökt få en kollektiv
ändring till stånd i telefonkatalogen, när det gäller den nya postadressen. Eniro säger att det måste
gå genom Telia och Telia säger att
det måste gå genom Eniro och en
del säger som det förmodligen är,
det går helt enkelt inte. Var och en
måste göra detta själv. Så om du
vill ändra uppgifterna i katalogen
ring 020 615 615. Du som känner
dig förtrogen med internet kan ändra själv på eniro.se.

Bäver i bäcken
Brage Sundkvist har berättat att han
under andra halvan av 90-talet såg
de första tecknen på att det fanns
bäver i bäcken. Det är ett djur som
inte funnits i Avan tidigare. Det
första bostället fanns i bäckens början, men när familjerna blir för stora etablerar de nya boplatser och
djuren har nu spritt sig längs bäcken. Bävrarna besitter god byggnadskonst och hyddorna kan vara
mycket stora. De måste kunna beräkna vattendragets vattenstånd på
vintern, för ingången måste ligga
under vatten och boet över vattenytan.
Om man vill minska beståndet
hjälper det föga att riva bäverdammarna, de börjar återuppbyggnaden
direkt. Då återstår jakt, men att
skjuta en bäver i vatten är inte det
lättaste, man har ju bara det lilla
huvudet att sikta in sig på. Då återstår att vänta till de är på land och
det kan vara en tålamodsprövande.
Tipspromenad med våffelfest
Lördag kväll den 17 maj bjöd Intresseföreningens festkommitté in
till Tipspromenad från Föreningshuset till Fällan och tillbaka. Efter
tankemöda och kaloriåtgång vidtog
återställande, mer än väl, till normal kroppsvikt. Det gick inte att
motstå våfflorna. På prispallen i
frågesporten stod Janne Nordström,
Lena Jansson och Anders Carlkvist.
Festkommittén består av fem
stenuddare och en sandnäsare. Ulla
Jansson, Sofia Ramberg, Marco
Oksman, Torei Hrolssdotir, Pär
Olofsson och så Anna Vikström
som bor på Sandnässlingan.
Artic Race
Det årliga cykelloppet Artic Race,
med start och mål vid Avanskolan,
gick i år söndag den 18 maj och
genomfördes i kyla, blåst och byar
av regn och snö. Segrade gjorde
Daniel Dyraner CK Laponia.

OM DEN EVIGA KÄRLKENS
VÄXLANDE FÖREMÅL
av Kristina Hillar
Knappt hade garagedammet hunnit
lägga sig på kapellet över hojen
förrän jag började studera MCkataloger med olika tillbehör. ”Skulle vilja ha en motorbåge?”
Längtan driver mig ut på Blocket.se
och se vad hittade jag där? Vilken
skönhet!! En alldeles ny vinröd
metallic Yamaha Dragstar Classic
1100. ”- Skall bara maila, och fråga på ett mellanpris?” Sen vet jag
inte hur det gick till men plötsligt
befann jag mig mitt i en förhandling. Hur gick det med förhandlingen på nya hojen, då? Jodå, efter
mycken vånda anlände min bästa
Hjul-klapp till mig själv den 19 dec
och jag fick ta ett ömt farväl av min
förra stora kärlek. Ibland växer man
bara ifrån varandra.
Min nya skönhet krävde naturligtvis en ståndmässig vinterförvaring i
vardagsrummet bredvid GuldWingen på parkettgolvet. Nu var det inte
tal om garaget längre. Vintern blev
nu obarmhärtigt lång. Dess nyckfullhet i temperatursvängningar har
enbart berott på att jag ständigt
skulle tro att våren är på gång för
att nästa dag inse att jag blivit lurad. Men meteorologerna hade ju
lovat en rekordtidig vår men dom
går de inte att lita på. Motorcyklisternas stora paradnummer 1:a Majrundan (fyrkanten runt) har blivit
en kulturell tradition som är av stort
allmänt intresse med upp emot 800
deltagare.
På jobbet börjar det sedvanliga
snacket i fikarummet komma igång
om hur damerna skall komma i
bikinin. – Bikinin!? - Vem bryr
sig om bikinin! Här gäller det att
komma i MC-stället! Klämmer in
ett litet boktips lämpligt till våra
barnbarn: ”Alla åker motorcykel”
av Håkan Jaensson & Jens Ahlbom.
ISBN 978-91-501-0834-7 På tal
om barnbarn så beklagade sig
”mågämnet” över att han kände sig
så ”beige” en kväll när han funderade över familjens bil som gett
upp. Nu hade han bara sin trampcykel som fungerade och en svärmor
som köpt en ny hoj. – Åh vad han

kände sig ”beeeeeeige”. Erbjöd mig
att skjutsa honom till jobbet med
hojen men där tyckte han att gränsen gick för förödmjukelsen. Barnbarnen uppskattar mer att få åka hoj
med mormor.

MISSA INTE!

DIVERSE
Avans Gårdsbutik
I Fällan mitt emot gamla Snickerifabriken/Örtagården har AnnaCarin Sundqvist startat en Gårdsbutik med sina får som grund. Hon
har 14 tackor, 2 baggar och 30
lamm. Anna-Carin använder ullen
till tovning och säjer bland annat
tovade sittplattor, vävda ullplädar,
stickat och lammskinn. Under hösten finns lammkött till salu. Gårdsbutiken är ”öppen för det mesta”.

HÖSLAGET
lördag den 9 augusti
Det börjar dra ihop sig till den tionde
upplagan av Höslaget. Arrangemanget
drar fler och fler besökare och det är
ett ypperligt tillfälle att bjuda sina
vänner till Avan. Det finns en mängd
aktiviteter med bland annat marknadsförsäljning, hässjan, teater, Årets avabo, buskspel och pub med musikgrupper på kvällen i Föreningshuset.
Hässjan
Vid skolan visas slåtter och hässjning,
något som var självklart för våra äldre
avabor, men som nu ersatts av mekaniserade hörullar.

Avans Byamän
Avans byamän har haft årsmöte.
Mats Fabricius, Gammelkall omvaldes som ordförande och till vice
ordförande utsågs Pär Stenelund,
Nykall. Medlemmarna utgörs av
byabor som har mantal (tidigare ett
slags skatteunderlag för kronan) i
jordbruks- och skogsfastigheter.
Byalaget har anor från 1600-talet
med skriftliga förordningar från
den 21 januari 1796. I nutid finns
ansvar för samfälligheter inom byn,
att vara remissinstans mot kommunala myndigheter, Länsstyrelse etc
och att förvalta fiskevattnen.
Betvägens Vägförening
Betvägens Vägförening är starkt
knuten till Byamännen och har en
styrelse som består av Mats Fabricius, Signar Hammargren och Tommy Andersson. Uppgiften är att
hålla Betvägen i stånd, viss dikning
och dessutom för tillfället att ordna
med räckena vid Fällbron, en inte
helt enkel uppgift.

Teater
Bruno Ökvist kommer att framföra sin
populära teaterföreställning med bland
andra avabon Lotta Asker i en bärande
roll.
Buskspel
Hos Pär Stenelund isi Nykall blir de
några dagars buskspel. På höslagsdagen uppträder en mängd artister i
scenframträdande, bland andra far och
son Hågedal från Västergötland, ett
par av Sveriges mest kända dragspelare.
FLAGGA!
Ett önskemål till alla er som har flaggstång. Flagga! Det ser verkligen trevligt ut och förhöjer stämningen.
SOMMARCAFÉ

Även i år kommer det att bli sommarcafé i Föreningshuset. Från
den 16 juni till Höslaget kommer
olika avabor att sköta caféet. Erfarenheter från förra året lovar gott
bröd och trevlig betjäning och inte
minst finns utrymme för att
”surra” litet.

Historia kring ett
foto
Det här fotot är taget från övervåningen isi Kall, där nu Mats och
Anna Fabricius bor, någon gång
mellan 1936 och 1957. Den vita
bagarstugan från Jannihansch syns
vid Flodströmsvägen, dit den flyttades 1936 och det långa huset i mitten, Lars-Pers, revs 1957 av familjen Bokvist som byggde nytt efter
tidens krav.
Närmast i bild syns ”Helmers”
där nu Lennart och Elsa Pettersson
bor. Helmer Nordström och hustrun
Selma var båda födda på 1800-talet
och huset togs efter dem över av
deras söner Ejnar och Karl-Olov,
som båda förblev ogifta. Systern
Mimmi flyttade hemifrån och kom
att bli Lennarts mamma.
Den gamla skolan fanns i Föreningshuset, men i januari 1936 togs
den nya skola som syns på fotot i
bruk. På övre våningen fanns en
lektionssal och en gymnastiksal och
på nedre två lektionssalar. I den
gavel som syns på fotot huserade
distriktssköterskan och syslöjden.
Gymnastiksalen blev ett spännande
tillskott för barnen och på kvällarna
ledde magister Harald Östling gymnastik för byns äldre invånare. Det
vill säga den manliga delen, det
skulle ännu dröja länge innan kvinnorna kom ifråga. ”Östlingen” led-

de gymnastiken iklädd vit T-shirt
och vita långbyxor. På skolgården
arrangerade Sportklubben friidrottstävlingar. 1500 m och 5000 m
gick runt byns vägar och 100metersloppen på Färjställsvägen
från Föreningshuset bort mot
Holmströms, men hopp- och kastgrenar genomfördes på skolgården.
Lars-Pers var en mycket gammal
gård, 27 meter lång. I huset bedrev
Herman Andersson diversehandel
under hela 1890-talet. Uno Andersson sålde 1936 hemmanet till Edvig
Bokvist.
Det långa huset till höger är Jannihansch. När Egon Johansson
kom hem från Kanada med sin
norska hustru Elsie, tog han över
hemmanet efter pappan. Då flyttades bagarstugan längst bort på
ägorna och där flyttade hans två
systrar, Signe och Amanda in, två
mytomspunna mattanter i skolbespisningen. Senare kortade Egon av
huvudbyggnaden, där nu Bruno och
Anki Ökvist bor.
Längst bort i bild, vid Färjställsvägen, syns det ljusare hus som
Erik Johan Ekman byggde åt sig på
gamla dar och det mörkare lundbergshuset.

TITUS
Min styvbrorsa och bästa kompis
Elliot och jag har väl inte så mycket att klaga på när det gäller boendet och omhändertagandet, men
ibland kan vi bli litet irriterade på
matte. Periodvis ser vi bara ryggen
på henne. Hon sitter framför datorn från morgon till kväll och håller på med släktforskning. Går
man bara litet bakåt i tiden verkar
alla avabor vara släkt med varandra. Inte ens alla nyinflyttade
kommer undan. Säkert är att ovan
Dalälven finns inte mycket adel,
men desto mer inavel.
Men släktforskning är inte någon
exakt vetenskap. Vem ens mor är
vet man ju, men vem som är ens
far är ju litet mer osäkert. Det innebär att om man kommer några
generationer bakåt finns antagligen
något snedsprång med i bilden och
därmed drar släktträdet av åt fel
håll.
För oss vovvar är det värre än så,
vi vet inte ens alltid vem som är
vår mor, vi skiljs redan efter åtta
veckor från familjen. Fast på senaste gårdshundsträffen var det en
tik som läxade upp mig rejält, kan
det ha varit mamma?
Nja, med min aristokratiska resning tror jag hellre att min mamma
är en ädel tik med mörka ögon och
varm framtoning, som läser poesi.
Pappa är säkert en förnäm engelsk
lord, som fördriver sin tid med
knyppling. Eller kanske rent av en
arabisk prins. När det gäller Elliot
är saken helt klar. Han armbågar
sig fram i alla lägen och kastar sig
i varje lerpöl han hittar. Skitigare
hund finns inte. Hans pappa är
med säkerhet rugbyspelare och
hans mamma gyttjebrotterska.
Titus

