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Avanskolan 20 år
GÖRAN PERSSON
INVIGDE
För 20 år sedan, den 22 augusti
1989, invigde skolminister Göran
Persson den nya Avanskolan.
”Där man bygger skola, där tänker man på framtiden”, sa ministern. Bakom sig lämnade man
den gamla skolan, ett trähus i två
våningar byggd 1936 med tillbyggd barack på 80-talet för att
kunna härbärgera det ökande
antalet elever. Men redan från
start var den nya skolan för liten,
Textilslöjdsalen rök direkt och
omvandlades till klassrum.
74 låg- och mellanstadieelever fick
börja i den nya fräscha, nästan 100
meter långa skolan. Dessutom inrymdes i lokalerna 34 platser för
dagis, lekis och fritids. Göran Persson tyckte att det var en klok tanke
att ha barnomsorg och skola i
samma hus. Då blir övergången

från dagis till skolarbete naturlig.
För skolbarnens föräldrar blev det
också en stor tidsbesparing,
många hade tidigare tvingats skjutsa sina yngre barn till Daghemmet i
Bergnäset. Men en del föräldrar
tyckte att grupperna blev för stora.
Parenteserna
S-K-O-L-A, s-k-o-l-a, skola. Till
tonerna av Tre Kronors VM-melodi
invigdes skolan i Avan.
Föräldraorkestern Parenteserna
bidrog också till invigningen, bland
annat spelades en polka från Avan
skriven av Axel Falk. En del av
eleverna saknade den gamla mysiga
skolan och då inte minst baracken.
Men de hade kanske glömt hur kallt
det kunde vara på vintrarna. Och de
kom säkert att vänja sig vid de nya
lokalerna med sina ljusa, öppna
ytor. Och så var ju lärarna kvar. Ett
riktigt lyft blev den fina gymnastiksalen. Idrott kom med tiden att bli
en viktig del i skolans arbete.

Göran Persson nybliven skolminister 1989, sedermera statsminister

Natten mellan den 14 och 15 april
skruvade någon bort skyltarna
”Årets by” från infarterna till Avan
och satte upp dem i Unbyn. Vägverket säger att detta inte är första
gången något sådant händer och till
en början var det väl lite kul, men
inget initiativ kom från Unbyn om
återbördande.
Byautvecklingsgruppen hade lagt
ned stort arbete på att i en ansökan
dokumentera allt positivt som byn
gjorde och glädjande nog blev
Avan ”Årets by” under 2009. Med
äran följde ett pris på 15000 kr.
Detta gav också ett ansvar mot Luleå Kommun, inte minst som utmärkelsen medför deltagande i tävlingen om Årets by i Norrbotten.
Ett sätt att förvalta detta förtroende
innebär bland annat att se till att
skyltarna sitter på rätt ställe. Det
hade sett direkt illa ut om vi hade
accepterat att skyltarna funnits
kvar i Unbyn. Dessutom är det ju
en stolthet för Avan att uppmärksamma besökare i byn om den fina
utmärkelsen.
I mitten av maj beslutade Byautvecklingsgruppen därför att hämta
tillbaka skyltarna samtidigt som de
informerade sin systerorganisation
i Unbyn om detta.

Valborg
VISST LEVER MAN UPP!
Valborgsmässoafton bjöd på fint
väder. Det var tämligen varmt och
en litet lat vind blåste mot Sunderbyhållet. Närmare halva byn hade
samlats vid färjstället, kanske var vi
dock några färre än förra året. PerOlov Kastberg, Nyperers höll ett
vårtal under temat ”Visst lever man
upp!”. Det var en inspirerad och
mycket välformulerad framställning, där han utöver vårens fröjder
och sommarens lockelser också
prisade det vackra Avan och å invånarnas vägnar yvdes över utmärkelsen ”Årets by”.
Pär Landfors ledde allsången.
Han hade varit uppe vid bäcken
redan på småtimmarna för att kika
på en bäver, som naturligtvis inte
visade sig. I stället fick han höra
fågelsång i övermått. Det var kanske det som gjorde att det blev litet
stuns i vårsångerna, de har annars
en tendens att låta litet åt psalmhållet.
Föreningshuset öppnade famnen
Klass 5 i Avanskolan höll café i två
timmar innan brasan tändes. Man
kan säga att då var det packat. Det
kan man inte säga om puben senare
på kvällen, då var det inte packat
vare sig på det ena eller andra sättet, men trevligt var det. Samtalsämnen saknades inte och tiden bara
rann iväg. Och städningen av huset
morgonen efter? Tja, värre har man
varit med om.

Fiske i bäcken
En berättelse från 30-talet av K-G
Nordström
Maj månad var spännande för oss
barn, vi satt på backen, strax nedanför kvarnen vid bron över
Åkerbäcken och såg när karlarna
kom med sina mjärden och nät för
att fånga fisk, gädda och abborre,
som gick upp i bäcken. Ibland blev
det bråk om fiskeplatserna, man
tvistade om vilka ställen som av
hävd tillhörde en viss gård. Det
fanns nog en överenskommelse om
vilken söndag, som mjärdarna fick
sättas ut, men gårdar hade ibland
nya ägare, som gjorde intrång,
tyckte man.
En söndag satt jag och såg på en
man, Rutberg hette han, som skulle
sätta ut sitt mjärde på västra sidan
av bäcken. Han försökte sätta mjärdet så långt ut i bäcken han kunde
och höll fast sig vid en sälgbuske.
Plötsligt förlorade han fotfästet och
föll ned i det kalla vårvattnet, men
han släppte inte taget om sälgen,
utan lyckades dra sig upp på land.
Jag minns hur han ropade till när
han kom upp: ”He vär som kållt
heden!” sa han –och så skrattade
han. (Det var som kallt det där).
Karl-Andersa-Axel hade byggt
en enkel, ranglig brygga ut till
strömfåran längre ned i bäcken. Jag
minns att jag undrade hur det var
möjligt att kunna bygga en brygga
från land ut till strömfåran.
Fisk fick man, men det mesta
blev nog kattmat. Den största
fångsten var mört och abborre och
någon ”gäddsnöla”.

Med båt på Lule älv
Av K-G Nordström
Farbror Ekman, eller Erik Johan
Ekman, som han hette ägde en liten
vit motorbåt. ”Ella” hette den, skrivet med sirliga bokstäver i rött på
stäven. Han var pensionär, rak i
ryggen och med vit mustasch, som
han tvinnade mellan tummen och
pekfingret, när han berättade om
sitt liv som snickare, när han var
med och byggde Statt, Stadshotellet
i Luleå.
Han kom hem till oss varje vecka,
bärande på en 2-liters hämtare av
bleckplåt; han köpte mjölk av
mamma. Ekman var en pratsam
karl; han svor inte, men använde
ordet ”besinna”, när han ville betona något viktigt. ”Besinna”, sa han
eller ”besinna detta…”

Ekman gnodde
En vinter talade han med oss barn
om utflykter på älven, som vi skulle
få vara med om till sommaren. Vi
skulle få åka med motorbåt till
Sandnäsudden i Lulälven, en plats
som var känd för sina fina sandstränder.
Sommaren kom, men utflykten
sköts upp gång på gång. Endera
måste Ella tätas eller också var det
något mankemang med motorn.
Men så -en vacker dag i slutet av
augusti- stod vi där på kajen vid
färjstället: min syster Siri, min bror
Hjalmar –med dragspelet, jag också
farbror Ekman förstås. Vi skulle
åka båt till Sandnäsudden.
Det var mycket folk på kajen, passagerare som väntade på nästa tur

med ångfärjan Vega. Vi tog plats i
den vita båten och Ekman drog i
startsnöret på motorn, han drog flera gånger, men motorn ville inte
starta. Besinna, sa Ekman, jag körde han i morse. Han fick många råd
av åskådarna; ett var att Ekman
borde skruva loss tändstiftet och
torka av det, så då gjorde han det,
varpå han satte tillbaka tändstiftet,
drog i startsnöret –och nu rusade
motorn igång i ett moln av avgaser.
Han styrde ut från kajen, Hjalmar
spelade på det nya dragspelet, som
han skickat efter på avbetalning
från Hagströms dragspelsfabrik i
Älvdalen. Spelet hette ”Finesso”,
ett knappdragspel, som skimrade
som pärlemor. Hjalmar spelade en
sjömansvals och vi sjöng: ”Det var
en gång en sjöman / med mössan
käckt på svaj / han hette Axel
Öman / och hade blå kavaj…”
Men så plutt, plutt, plutt… motorn
stannade. Ekman drog i startsnöret,
svettades och drog medan Ella gled
med den starka strömmen nedför
älven. Motorn hackade och startade
på nytt. Hjalmar spelade och vi
sjöng: ”Uppå himlen stjärnorna
stå / Uppå havet vågorna gå / Barometern den faller och seglen de slå.
Atlanten den böljande blå…”

Hjalmar rodde
Då stannade motorn. Ekman drog
och drog i startsnöret, han svettades, tog av sig den svarta Vegamössan och torkade sig i flinten och
pannan med en stor, rödblå snusnäsduk. Nå, han fick liv i motorn

igen, men då hade den starka
strömmen i älven drivit båten mot
laxfisket och dess tio meter långa
pålar och det var fara å färde. Hjalmar tog av sig dragspelet, tog till
årorna och började ro mot land, det
var ett tungt jobb i den strida strömmen, men han lyckades få loss båten ur älvens grepp och rodde mot
land.

… och K-G flydde
När vi närmade oss stranden och
båten skavde mot botten, tog vi av
oss skor och strumpor och vadade i
land. Vi hade hamnat i en hage och
vi tog fram korgen med termosen
och bullarna. Då kom kor på besök,
de var nyfikna på oss och ville ha
våra bullar. Med korna följde
bromsen, ett moln av broms, som
bet oss i ansiktet och på händerna.
Vi flydde därifrån och gick hem till
oss, där min mamma under tiden vi
varit borta bakat bullar och bjöd på
riktigt kaffe i stället för surt termoskaffe.
Erik Johan Ekman hade svårt att
förklara varför motorn hade krånglat. ” He hadd väl kommi nå skit i
karburatorn”, sa han och tvinnade
sin mustasch mellan tummen och
pekfingret. ”Besinna detta”, sa han
eftertänksamt. Efteråt frågade jag
vuxna vad en karburator var, men
fick svävande svar. ”He är väl nån
manick i´si motorn”, sa en. ”Näe,
he vet ja int, ”fråg maskinisten på
färjan”, sa en annan. ”Karburator,
he är desamma som förgasare”, sa
maskinisten och så beskrev han hur
en motor fungerar. Jag förstod inte
riktigt, men lite klokare blev jag
nog.

Avanskolan 20 år
NATUR OCH KULTUR
I mitten av maj i år cyklade eleverna från mellanstadiet till Alviksträsk för att titta på fåglar. Det är
en tradition sedan många år och
ungdomarna har lärt sig ett 30-tal
arter. Imponerande! Avan ligger
”mitt i naturen” och en del av undervisningen sker utomhus, som
fågelskådning.
Det här ligger inom skolans profil, Kultur och Idrott. Avanskolan
arbetar med musik, drama, teater
och bild. Idrott utgör också en viktig del och förutom den schemalagda idrotten finns ett nära samarbete med Avans Sportklubb i basket och ishockey.

100 ELEVER FRÅN FYRA
BYAR
I Avanskolan går barn och ungdomar från fyra byar, Avan, Alviksträsk, Bälinge och Selet. Bälinge
är den största av byarna och
många elever bussas därifrån till
Avanskolan. Skolan byggdes för
65 skolbarn i årsklasserna 1-6,
men har hela tiden haft betydligt
fler elever, för närvarande går ett
90-tal barn där. Någon tillbyggnad
eller barack går inte att få till
stånd, Barn- och utbildningsnämnden lutar sig hela tiden mot befolkningstal, som inte har någon verklighetsförankring.

SMÅSKALIGHET
Avanskolans småskalighet ger
möjlighet till ett gott skolklimat,
som underlättas av korta beslutsvägar och att alla känner alla.
Anna Edberg är rektor och hon har
i sitt team sex lärare, två fritidspedagoger, två förskollärare i förskoleklassen, en vaktmästare, två lokalvårdare och två i bespisningen.
Dessutom kommer två slöjdlärare
på besök en gång i veckan liksom
en skolsköterska. En allmän uppfattning är att skolan fungerar
mycket bra, en bra ledning ger ett
bra arbetsklimat och det drar till
sig bra lärare. Skolans inriktning
uppskattas också.

Årets avgångsklass 6. Sittande: André Jonsson, Lisa Larson, Liv Kåreborn, Didric Sundgren, Olle Karlsson. Stående: Malin Pouno, Anna Vallgren, Alfred Pettersson, Ingrid Pettersson, Ellen Larsson, Casper Värdling, Simon Andreasson, Frej Sundqvist, Arvid Englund. Längst upp lärare Johan Hedlund, Emma Andreasson, Joakim Henriksson. Frånvarande: Stina von Heijne.

Avanskolan 20 år
DAGHEM
Detta att inhysa de yngsta barnen i
samma hus som skolan var precis
som ministern sade, det var ganska
smart. Föräldrarna kan lämna sina
yngre och äldre barn i samma by
och till och med i samma hus. Barnen blir hemmastadda och att sedan
börja riktiga skolan är ingen match,
de känner ju till såväl lokaler som
äldre elever.
En annan effekt var att flera boende i byn fick arbete med de yngsta. Kerstin Vesterberg fick anställning när skolan invigdes och är
fortfarande kvar i tjänst. Siw Makkonen arbetade till sin pensionering
liksom Eila Willman i bespisningen. Lotta Asker har varit knuten till
skolan i olika roller sedan 1990.
Alla har de haft bara några minuters promenad till jobbet. När det
gäller Kristina Bokvist i lokalvården är det mer fråga om sekunder
än minuter. Den första föreståndaren hette Ulla Pettersson och hon
var född och uppvuxen i det hus,
där nu Kerstin bor. Nu är skolans
rektor chef även för förskoleverksamheten.
Daghem blev Förskola
Från början fanns två avdelningar;
Daghem och Deltidsförskola/
Fritids. Med tiden blev det två daghemsavdelningar, Kapten Krok och
Piraten. Den senare existerar fortfarande. Nu heter det sedan länge inte
Daghem utan Förskola. De lokaler
som dagtid disponeras av Förskoleklassen (6-åringar) används sedan
som Fritidshem. Under åren har
också lokalerna ändrats, de var inte
så väl genomtänkta från början.
Kerstin Vesterberg trivs bra med
sitt arbete och många saker är bra.
Till exempel gympasalen, som barnen uppskattar enormt. Barnen är
mycket utomhus och 20 minusgrader tycks inte vara något hinder.
Under vintern finns skidspår och en
egen liten skridskobana vid skolan
och man kan röra sig nere på älven,
men under barmarkstiden är det

Kerstin Vesterberg
svårare att komma ut i naturen. Det
är långt till skogen och att gå efter
byavägen med 20 barn känns farligt. Tidigare kunde personalen
skjutsa barnen i sina egna bilar,
men nu sätter regelverket stopp för
detta.
Fyra anställda blir tre
De flesta i arbetsstyrkan har någon
form av deltid och består av tre
kvinnliga högskoleutbildade förskollärare och en manlig barnskötare. Den senare är dock till allmän
ledsnad uppsagd. Någon brist på
barn är det inte. Bälinge har visserligen fått en egen ny Förskola, men
det finns ändå föräldrar därifrån
som väljer Avan. Likaså kommer
barn från Eriksberg, trots att de
egentligen skall tillhöra Klöverträsk, men föräldrarna jobbar i stan
och Avan ligger på vägen dit. Därtill kommer att det flyttar nya barnfamiljer till Avan allt eftersom. Så
Kerstin kan nog inrikta sig på fortsatt arbete i Avans förskola, varför
inte ända till pensioneringen som
hägrar någon gång i framtiden!

Kerstin, med Elin, Emma, Petter och
Simon, som idag är 20 år äldre …...

Basketfestival med Avans damjuniorer
Klockan 16.35 på tisdagseftermiddagen gick tåget ner till Göteborg,
och närmare bestämt Göteborgs
basketball festival, där vi skulle
spendera helgen. Trots att det här
var andra gången vi skulle åka till
festivalen så var det med pirr i magen som vi lämnade perrongen i
Luleå. Med en 18 timmar lång tågresa framför oss försökte vi såklart
hitta på olika sätt att få tiden att gå
snabbare. Vi spelade spel, kollade
på film, pratade och sov såklart.
Kring 11-tiden var vi framme i Göteborg på onsdagsförmiddan och
eftersom själva festivalen inte började förrän på torsdagen så hade vi
en hel dag framför oss att göra vad
vi ville. Eftersom vi är ett gäng tjejer så fördrev vi tiden på det sätt
som de allra flesta tjejer förmodligen skulle göra; vi shoppade. Så
direkt efter att vi checkat in på vårt
fina hotell, Scandic Europa, gav vi
oss ut på stan och där stannade vi
resten av dagen, med undantag för
en lunchpaus.
På torsdagen var det dags för
själva basketfestivalen att dra
igång. Första motståndet på basketplanen blev det danska laget
Koege. Efter en rätt så dålig första
period stod det 11-6 till oss men i
andra lyckades vi verkligen rycka
upp oss och vann slutligen med 4515 (under festivalen består matcherna endast av två perioder, 15
minuter rinnande tid vardera).
Nästa motstånd ut var stockholmslaget Alvik på eftermiddagen.
Det här var ett lag i en helt annan
klass än oss, och förmodligen det
bästa laget vi någonsin mött. Vi
gjorde det bästa vi kunde och mer
än så kan man ju inte begära, men
förlorade ändå med 59-27. Värt att
nämna är att Alvik senare vann turneringen.
På fredagen var det dags för
nya tag då Västervik stod näst på
tur. Det blev en jämn match men i
slutet lyckades vi ändå dra ifrån
och när slutsignalen löd var resultatet till vår fördel, vi vann med 2514. Detta betydde att vi kommit

Övre raden: Jenny Sundström Unbyn, Amanda Brännström Selet, Isa
Korak Selet, Victoria Wiklund Eklund Unbyn, Emma Nilsson Sunderbyn, Jonna Boqvist Unbyn. Mellanraden: Stina Andersson Sandnäset,
Lisa Anttila Bälinge, Johanna Gunneriusson Bälinge, Emilia Bäckström Bälinge, Lina Heimdahl Unbyn. Liggande: Henny Hägglund,
Bälinge Hanna Oja Avan
tvåa i gruppen och alltså var vi på
väg mot A-slutspel. Men det tog
inte lång tid innan det hela var över
för vår del. Lördag morgon gällde
det, vinna eller försvinna. Vi mötte
det finska laget Lokoko och det var
jämnt men tyvärr så lyckades de
dra ifrån med några poäng och vi
klarade aldrig av att hämta igen det.
Slutresultatet blev 34-26 och vi var
alla väldigt besvikna efter matchen.
Inte bara för att vi förlorat utan för
att vi förlorat mot ett lag som vi
egentligen var bättre än. Men vi
spelade dock inte på toppen av vår
förmåga under matchen och våra
skott ville absolut inte sitta i korgen
och då går det som det går. Men om
man ser det från den positiva sidan
så fick vi resten av dagen och dagen därpå att göra vad vi ville, även
om, åtminstone jag, gärna hade lirat
lite mer basket.
Men trots att själva basketen kanske inte gick direkt kanon så har vi
ändå haft en bra och rolig resa. Vi
har hunnit med att göra en hel del
roliga aktiviteter som att vara

på Liseberg, shoppa, bada på hotellet, kolla på andra matcher och jag
tror att alla i laget någon gång under resan lyckades ta fel spårvagn,
vilket kunde bli en spännande upplevelse.
Jag vill avsluta med att tacka
våra coacher, Hasse och Marianne,
för att det ställer upp och följer med
oss på dessa resor och är tålmodiga
med oss. Utan dem skulle vi inte
klara oss.
Skrivet av Hanna Oja

Hanna Oja

Smått och Gott
Ida Nordström har berättat om en
ungdomskamrat, som på 30-talet
dog i ung ålder.
Kallblåst
Hån sätt in vaor på i lö ´do
in´i kåll-blåst´n
o lä om i stick-tääk
Hån fick lunginflammaschåo´n
o dom stjick en pa Gar´niss
o´sedan dill Sänntresk
o´dedant komm´en
åldri tillba´x
Han satt en vår på en lada
i kallblåsten
och la om ett stick-tak
Han fick lunginflammation
och skickades till Garnis
och sedan till Sandträsk
och därifrån kom han
aldrig tillbaka.
Garnis= Garnisonssjukhuset i Boden
Sandträsk = sanatoriet

Lundbergs tjur
Det har alltid funnits intelligenta
barn, även om alla kanske inte använt sig av sina gåvor. En som definitivt gjorde detta var en skolflicka
i Avan som för ungefär 100 år sedan inte hade gjort sina läxor och
fasade för lärarens dom. Hon kanske inte ens fått en möjlighet att
göra läxan, det var nödvändigt att
barn hjälpte till på gården för att
klara av allt arbete. Hur som helst
fann hon på en listig undanflykt.
Flickan gick fram till katedern med
en lapp där det stod: ”Lundbergs
tjur har skrämt mig, så jag kan inte
tala”.

Nedbränd lada
I mitten av maj antändes en lada i
Mårsbäcken och den brann ned till
sista sticka. Ovanpå högen med
aska låg plåttaket. Trots torkan
hade gräset runt ladan bara antänts
till en mindre yta. Helt klart är att
någon med kännedom om byn roat
sig med detta nidingsdåd.
Ökad nedskräpning
Efter den snabba nedsmältningen
av vinterns snö kunde avaborna
konstatera att vägrenarna var mer
nedskräpade än vanligt. De som bor
efter byavägen talar också om en
betydlig ökning av biltrafiken. Kanske det hänger ihop, det är lätt att
veva ned vindrutan och göra sig av
med tomburkar, godisomslag och
liknande. Särskilt om man kör i
30…
EFS
Förra sommaren överlämnade en
krympande församling bönehuset,
som byggdes 1947 mitt i vår by, till
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen,
Nederluleå Norra. De valde i sin tur
att avkristna huset och bjöd det till
försäljning. Bröderna Andersson
Bygg i Storbäcken förvärvade fastigheten och de har i vinter lagt ned
ett omfattande renoveringsarbete,
som förvandlat huset till en fin bostad på närmare 100 kvm. Trots ett
stort arbete har inte exteriören ändrats nämnvärt och inomhus har man
behållit takhöjden och det fina brutna innertaket i kapelldelen. Mot
Lulehållet finns ett barkök och i
andra änden en fin braskamin. I
övrigt förståss sovrum och badrum
och på framsidan en stor altan.
Trivseleffekt
I slutet av maj städade Intresseföreningens styrelse gården runt Föreningshuset. Sex personer klarade
detta jobb på tre timmar. Förmodligen hade en person klarat uppgiften
på samma tid, men vissa saker måste man helt enkelt bara gottgöra
trivselkontot.

MISSA INTE!
Sommarcafé
Från Midsommar till Avadagen
den 8 augusti kommer sommarcafé
att vara öppet i Föreningshuset
varje dag kl. 11.00 – 16.00.
Dans i Avan
Lördag den 27 juni kommer det att
bli danskväll i Föreningshuset.
Orkestern heter Ragges och arrangör är en känd profil inom dansmusiken, Thomas Deutgen, samt
Avans Intresseförening och Sportportklubben.
Avadagen
Lördag den 8 augusti med i vanlig
ordning mängder av aktiviteter
över hela byn. Får inte missas.
Glöm inte att flagga!

VÄLJ ÅRETS AVABO
Förra året valdes Jörsen, Tommy
Andersson till Årets avabo. Nu är
det dags igen. Lämna förslag på
den avbo som du tycker gjort något
bra, eller på annat sätt utmärkt sig
och gjort sig förtjänt av utmärkelsen. Jörsen befanns ju till exempel
vara en jäkel på vattenkrig. Lägg
förslaget i den brevlåda som sitter
på Föreningshuset.
Intresseföreningens styrelse kommer sedan att göra ett intelligent
urval av tre kandidater och dem kan
du rösta på från den 15 juli ända till
kl. 16.00 den 8 augusti, då Höslaget
går av stapeln. Återigen gäller
brevlådan. På Höslagskvällen kungörs valet under applåder och visslingar.

Känd vattenkrigare

Andersson och Brissler

Titus

Av K-G Nordström
I mitten av1930-talet drabbades
Nederluleå, södra sidan av älven,
av en våg av väckelserörelse. Det
var Pingstvännerna som var på offensiv. Andersson och Brissler hette två predikanter, av vilka Andersson tilldrog sig kvinnors och unga
flickors intresse för att ”han var så
snygg och vacker”, medan Brissler
var den karismatiske frälsaren, som
predikade om himmel och helvete
och om hur var och en med Guds
hjälp kunde bli befriad från synd
och upptas i Guds gemenskap.
De båda predikanterna sjöng så
bra, sångerna gick i något slags
valstakt, texterna var lättsjungna.
Det kom ganska mycket folk till
Föreningshuset, mest kvinnor och
unga flickor, för att höra på de båda
predikanterna. Vi andra, ofrälsta,
mestadels ynglingar, stod på landsvägen och hängde över våra cykelstyren. När bönemötet var slut, kom
de nyfrälsta ut på Föreningshusets
höga farstubro, blinkade med tårfyllda ögon mot det skarpa vårljuset, leende, bortom den verklighet
som väntade dem.
En av de nyfrälsta var en ung
man som hette Sandfrid. På mötet
hade han biktat sig inför församlingen och berättat om hur han tillsammans med sin kamrat Egon varit onyktra under pingsthelgen, ungdomshelgen, i Gammelstad. Predikanterna hade uppmuntrat honom
att berätta, så skulle han med Guds
nåd och predikanternas hjälp befrias från sina synder. Andersson och
Brissler uttryckte sina gillanden av
hans öppenhet och ärlighet, medan
kamraten Egon fördömde hans berättelse: ”Va` f´a`an behövde du dra
in mej i de´däär”, sa Egon, syftande
på Sandfrids syndabekännelse.
Bland dem som stod nedanför
Föreningshusets höga trappa var
Sandfrids syster Edit, som högljutt
ropade: ”Men Sandfrid, hur ska he
nu gå med dra´spele`, som du tjöfft
på avbetalning?”

August Brissler, sedermera föreståndare i Pingstförsamlingen i
Östersund i 22 år
Sandfrid hade skrivit efter ett
dragspel från Hagströms i Älvdalen
i Dalarna. Det skulle avbetalas med
20 kr i månaden tills hela inköpssumman var betald. Meningen var
att Sandfrid skulle spela på danser,
för att kunna betala dragspelet, men
i och med kvällens frälsning kullkastades alla sådana planer.
Ja-a, hu skulle det gå med Sandfrids dra´spee`l?

Pingstväckelsen har sitt ursprung i
Amerika. Dop i Den Helige Ande
och tungomålstalande är centrala
punkter. 1908 startades Salem i
Luleå och 1915 bildades en församling. Stark verksamhet uppstod under 20- och 30-talet i
många småbyar i Norrbotten. Avabor som återvände från Amerika
var inte sällan pingstvänner. Någon regelrätt församling bildades
nog inte i byn, även om en ganska
stor verksamhet fanns. I mitten av
40-talet blev EFS dominerande i
Avan.
Den pingstförsamling som sedan
1961 med sådan styrka drivs i Klöverträsk startades i den lilla grannbyn Bredträskheden. Medlemmarna i Klövern har sedermera byggt
ett förnämligt bönehus.

Det är inte kattskit, det som hunden gör. Men vi vovvar har inte
för vana att plocka upp efter oss,
lika litet som vi stänger de dörrar
som vi passerar. Det där har vi för
övrigt gemensamt med Kungen.
Nej, det är husses och mattes sak.
Många avabor reagerar mot de
högar som ligger efter byavägen.
Fast vi vovvar tycker förstås att
dessa lämningar är högintressanta,
senast nytt. Men vi viker oss i den
frågan för byafridens skull. Helmers-Dessi har satt upp en låda på
Sportklubbens hus där man kan
lägga bajspåsarna, men det skulle
kanske behövas någon sådan depå
ytterligare. Man kan också lägga
dem i soptunnan och till och med i
komposterbart, om man har en
särskild sorts påsar.
I maj fick vi besök hemma hos
oss av 23,5 andra gårdishundar (en
var hälften gårdshund och hälften
yorkshireterrier). Från Skellefteå i
söder till Gällivare i norr kom de
farande och vi var släkt med ganska många av dem, särskilt Elliot.
Först blötte vi ned oss på Torrbergsvägen och sedan var vi hemma hos oss och hade roligt värre
på gårdsplan medan hussarna och
mattorna satt inne och drack kaffe
och skvallrade i vanlig ordning.
Lite förargligt var det att Elliot och
jag blev förälskade i samma vovve, som vi båda uppvaktade intensivt. Värre ändå blev det, när vi
efteråt fick veta att hunden hette
Walle och var en hanhund. Blåsta
av en transvestit…
Titus

