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Hallå, Hallå!
Nu är vi här igen. En handfull personer har sagt att de tycker att förra numret av AV och AN var riktigt trevligt och
då vet man av erfarenhet att det är minst lika många till som tycker samma sak, även om de inte säger det rent ut.
Mer behövs inte för att den egotrippade styrelsen i Intresseföreningen skall göra ett andra nummer av tidningen.
Det blir litet surr om aktiviteter i Avan och på mittuppslaget handlar det om de två diversehandlar som under
årtionden verkade jämsides i byn. De hade stort sortiment och var viktiga sociala knutpunkter. Nu finns det inte ens
en kiosk i någon av byarna på södra sidan av älven.
I detta nummer har styrelsen också fått hjälp av en utomstående skribent. K-G Nordström, som bor i Boden, men
är född och uppvuxen i Avan, har skrivit om främlingar under uppväxten på 20- och 30-talen. Den artikeln ger
perspektiv och tål att tänka på. Det är roligt att fler skriver och vi hoppas med tiden på ännu några som hjälper till.
”Här i Paddovaro hjälper vi varandra” säger ett par filurer i kriminalserien Höök, som i de tre sista avsnitten
utspelar sig i Avan. Och om bostadsstandarden i byn skulle kännetecknas av Inre-Markströms ödehus, som har en
”huvudroll” i serien, så behöver vi sannerligen hjälpa varandra. Man kan bli skrämd för mindre, till exempel för
AV och AN. ”Hjälpa var ordet” sa Bill, ”stjälpa” sa Bull. Fast egentligen är alla tre markströmshusen mycket
vackra, det är bara det att de inte varit bebodda på ett halvt sekel. Något liknande kan man kanske säga om AV och
AN, som vilat sedan 1943. Med vårdande arbete kan såväl husen som tidningen utvecklas till små pärlor för Avan.

BUSKSPEL I NORR
Föreningen Buskspel i Norr är en
ganska ung företeelse, men den har
redan gjort Avan vida känt inom
musikvärlden. Med Ransäter som
förebild bildades föreningen 2004 av
Pär Stenelund, Per Landfors, Henry
Willman, Kristina Bergström
(Johansson) och älvsbybon Magnus
Olofsson. Medlemsantalet ligger runt
60 personer och de instrument som
trakteras är först och främst dragspel,
men också nyckelharpa, munspel,
gitarr, trummor, saxofon, klarinett,
trumpet och ibland kanske ytterligare
några.
Spelmansstämmorna hos Pär
Stenelund i Nykall är väl kända och
har dragit till sig några av landets
bästa dragspelare som till exempel far
och son Hågedal. Enar Hjukström är
en av Norrbottens främsta dragspelare
och kompisarna Magnus Olofsson och
Pär Stenelund går inte heller av för
hackor.

Återväxten är säkrad

De tre sistnämnda var med vid
årsmötet i Föreningshuset den 17
februari, där Pär omvaldes som
ordförande med Jonny Eriksson,
Älvsbyn som kassör och Ivar
Johansson, Piteå som sekreterare.
Utöver årsmötet hölls
Spelmansstämma och på kvällen en
trevlig fest med ett 50-tal personer
närvarande.

Häftig hemsida
Sekreteraren Ivar Johansson har
gjort en mycket fin hemsida,
www.buskspelinorr.nu. Missa inte
den! Har du dessutom ljud till din
dator får du höra fin dragspelsmusik
samtidigt som ett trevligt bildspel
rullas upp. Inte minst får du se Avan
från ovan.

ÅRSMÖTEN
Eftervintern är årsmötestid för de
föreningar som arbetar efter
kalenderår. Här kan vi utöver
Buskspel i Norr redovisa
ytterligare ett par.
PRO Nederluleå Södra
Sune Bokvist från Lövnäset, Avans
meste ordförande, omvaldes när
PRO Nederluleå Södra hade årsmöte
i Föreningshuset i slutet av februari.
Södra är inte någon av de större
PRO-föreningarna i kommunen och
från Avan finns bara ett dussintal
medlemmar. Men nu är det så med
oss avabor, att vi växer upp och
verkar i byn, men på ålderns höst när
vi söker oss en lägenhet eller ett
äldreboende kommer vi till
Gammelstad. Och då hamnar vi i
PRO Norra, fast det är inte fullt så
illa som det låter. Ordförande i
denna livaktiga förening är Göran
Ahlkvist, född och uppvuxen i
Bränslan. Göran och hans fru har där
kvar en sommarstuga, i vilken de
tillbringar somrarna. Lägesmässigt
ligger den bland villorna mitt emot
det ensamma hus på högra sidan av
vägen där Sundén och senare även
den vittbekante Stig ”Lången”
Pettersson har bott.
Sune som alltid verkat för
gränsöverskridande samarbete
mellan byarna och då inte minst som
ordförande i Avans Sportklubb, har
en litet annorlunda synsätt när det
gäller PRO. Han vill mycket gärna
ha en efterträdare från den egna byn.
Framlänningsbyarna kan annars bli
för dominerande.

.

Intresseföreningen
Den sista februari höll
Intresseföreningen årsmöte. En väl
sammansvetsad styrelse lät sig
omväljas. Friskt blod kom det ändå
in genom att en vakant ordinarie
post fylldes. Det var Sven-Ove
Engelmark, som valdes in. Han är
född i Avan, men bor i Unbyn –utan
att någonsin ha flyttat. Det är
kommungränsen som flyttats.
Liksom sin granne Ansgar Fabricius
i det hedströmska grannhuset
erkänner han sig helhjärtat som
avabo. Det blev också nya
suppleanter genom Leif Sundström,
Lars Jakups och Mats Isaksson,
Skräddars uppe i Heohålle. De hann
inte mer än att bli valda innan de var
i Föreningshuset och spikade och
bankade. Dem lyckades vi skrämma
upp omgående och rejält.
Maria Andreasson, från Albert
(Nils) Nordströms, valdes till
ordförande för en pladdrig styrelse,
men hon har en fin förmåga att
svälja myggen och ta fasta på
kamelerna. Så det väsentliga blir
fäst i protokoll av Jan-Erik
Nordström, såvida inte kassören
Gunnar Nilsson lägger in sitt veto.
Det är ändå han som sitter på
plånboken. Och då sitter han ganska
snett, för den innehåller 80.000 kr. I
det stora perspektivet är det ändå
inte så mycket, om man betänker att
Föreningshuset skall hållas i skick
och fason.
I övrigt består styrelsen av JanErik Norberg, AnneMarie Granbrant
och Björn Sundström. Därtill då
Leif och Mats som suppleanter.

UPPVAKNANDET

Den mycket begåvade avabon Bruno
Ökvist har skrivit pjäsen
”Uppvaknandet”, som handlar om
alkoholens vådor. Med Lotta Asker,
också från Avan, framfördes stycket
under eftervintern i Föreningshuset.
Budskapet är angeläget och kanske
hukade publiken något under det
allvarliga budskapet, men faktum är
att dialogen mellan Bruno och Lotta
samtidigt var väldigt rolig. När det
gäller missbruk brukar man ju tala
om att man måste nå botten för att
kunna resa sig. Här är man
bokstavligen på botten, båda har
drunknat. Deras levnadshistoria
kommer fram, Brunos rollfigur
erkänner sin alkoholism, något som
Lottas rollfigur till att börja med inte
klarar. Men så ges möjligheten till
ett nytt liv, en andra chans, utan
alkohol. Pjäsen sekunderas av två
musiker på piano och cello.
Suggestivt.
Skickliga skådespelare
Bruno är inte precis den som ”viftar
med armarna” i sin framställning.
Det är mer att stå med händerna i
bakfickorna på sina fransiga jeans
med det långa håret delvis täckande
ansiktet och lågmält framföra sina
repliker. Fundersamt och utan stora
gester. Detta ställer sina krav på
Lotta. Paljetter och galaklänningar är
inte att tänka på i det sällskapet,
kanske då mer en kofta och en enkel
kjol i en mer ”naken” framtoning.
Hon har precis hittat den tonen.
Man förundras över hur Bruno och
Lotta under en timmes tid kunde
duellera med repliker utan att staka
sig. Och ändå var det förmodligen
flera månader sedan de senast
framförde pjäsen.

Fiskafänget
Den sista mars gick det traditionella
Avanappet av stapeln i
markströmsviken. Det är
motionsavdelningen inom Avans
Sportklubb, som arrangerar. Som
vanligt var det ett stort och fint
prisbord med ett förstapris, som
bestod av en weekend för fyra
personer –med fiskekort förstås- på
Kronogård Vildmarkscenter.
Korven som Nordchark bestått med
var utsökt och Jan-Erik Norberg
hade vad han gjorde i grillen.

Alex Sundström och Einar Skalman

Utfiskning
Förra året vann pappa Herman
Sundqvist med 131 fiskar och han
var då inte den enda med stor
fiskalycka och det är nog detta som
påverkade årets magra fångst.
Verkligheten med utfiskningen av
torsken i Östersjön kryper nära inpå
en, fast det är litet svårt att förstå
hur ett två timmars fiskafänge i fjol
kunde tömma luleälven på fisk.
Kanske det bara är så att ryktet
spridit sig i de djupa vattenlagren,
”simmar ni in i markströmsviken är
det kört”.
Pimpelpub
Även om fiskefolket i år inte hade
så mycket att skryta med, droppade
de ändå efterhand in på
Pimpelpuben i Föreningshuset. Det
var litet tunt i början, men framåt
midnatt var det ganska packat
(förlåt) i baren. Trevligt var det
också.

Av någon orsak var det färre
tävlande än vanligt, även om cirka
40 vuxna och 30 barn är en
ansenlig mängd. Mängden fångad
fisk var definitivt mager, liksom
fiskarna i sig. Nu räknades antal
fiskar i tävlingen, hade man räknat
sammanlagd vikt hade i vissa fall
apoteksvåg behövts. Familjen
Sundqvist i Fällan håller sig
vanligtvis framme –dom behöver
väl mat till Anna-Carins höns- och i
år var det sonen Frej som vann med
14 fångade fiskar. Tvåa var Totte
Pirtimaa från Sandnäset med nio
firrar och tredje plats med tre fiskar
delads av ett flertal tävlande.
Pentti Makkonen

Leif Sundström intiativtagare till Avanappet

Karin Nilsson på pubbesök

Diverse
Ingeborg Wallin
Ingeborg Andersson från gården
Jörs övertog, när hon blev myndig
1919, den diversehandel som drevs
av Walter och Forsberg i
jörsgårdens bagarstuga, det röda
hus som ligger längs efter
byavägen. 10 år senare byggde hon
ett nytt hus 100 m lägre ned i
kurvan vid Föreningshuset, där nu
Eva Johansson bor. Ingeborg gifte
sig med Titus Wallin och sålde vid
hans pensionering 1957 affären till
sin brorsdotter Gunborg Johansson
(Evas mamma), som fortsatte med
verksamheten fram till 1971.
Konkurrenter
Ingeborg hade således en kundkrets
att ta över redan från början, men
också en konkurrent i
Handelsföreningen, som låg på
andra sidan vägen hos Lars Jakups.
Handelsföreningen hade god
lönsamhet, men genom oenighet
bland medlemmarna och intriger i
styrelsen lades verksamheten ned
1921. Då fick hon i stället Alex
Andersson som konkurrent och
dessa två affärer kom sedan att
verka jämsides i nästan 50 år.
Titus Wallin
Ingeborg gifte sig 1932 med Titus
Wallin, som var född i Alviksträsk.
Han hade själv haft en lanthandel i
Bälinge och bedrev också lastbils-

och taxirörelse. I Avan hade
Ingeborg och Titus till en början
jordbruk jämsides med affären och
Titus kom att ha lastbilsrörelse
under kriget, men hjälpte också till
i arbetet med hustruns affär och
skötsel av poststationen.

Avans centrum
Affären hade ett centralt läge i byn.
Bussarna mellan Boden och Luleå
hade en given hållplats här och
”Klöverträskarn” gjorde en sväng
ned till Wallins på sin väg till och
från Luleå. Affären blev också ett
litet centrum för byns kvinnor, där
de hade möjlighet att prata bort en

liten stund i allt slitsamt arbete på
gårdarna.
Posten – Lulavan
Redan i den första affärslokalen hade
Ingeborg viss posthantering och 1932
blev den fullt utbyggd med
värdehantering. Titus kom att bli
poststationsföreståndare till sin
pensionering 1957, en syssla som
Ingeborg då tog över till 1965.
Byanamnet Avan fanns på flera ställen
i landet och för att minska risken
för felsortering föreslog Ingeborg
postadressen Lulavan. Namnet finns
fortfarande kvar, till exempel i
Lulavanskolan.
Sista åren
Titus dog 1970 och Ingeborg bodde
kvar på övervåningen till sin död 1982.
Hon kunde se tillbaka på en arbetsam,
men också rolig tid i affären. Hon
betraktades av avabona som en mycket
bra människa. Kunderna handlade på
bok och betalade en gång i månaden.
Fler än en familj hade svårt med
pengar och kunde inte betala, något
som Ingeborg trots snäva marginaler
kunde överse med. Någon sade:
”Ingeborg födde halv byn”.
Gunborg Johansson
Ingeborgs brorsdotter Gunborg köpte
rörelsen 1957. Hon hade redan som
ung flicka på 30-talet arbetat i affären,
ofta gått dit direkt från skolan.
Gunborg gifte sig 1946 med Nils
Johansson isi Perers och hon var som
Ingeborg en mycket stark kvinna. Hon
var mycket engagerad i
föreningsrörelsen och politiken som
nämndeman, i Kommunalfullmäktige, i Medborgarskolan och
Köpmannaförbundet, Kvinnoförbundet med mera.
Affären kom med tiden att kräva
mer än den gav och en fortsättning
hade krävt stora investeringar i
inredning och utrustning. Gunborg
valde att avsluta verksamheten vid 53
års ålder och blev resten av sitt
yrkesverksamma liv Posten trogen
med Porsön som sista arbetsplats.

Handel
Alex Andersson
Alex Andersons diversehandel låg i
det hus, där hans dotterdotter
Katarina nu bor, precis intill
ishockeybanan och Sportklubbens
hus. Han startade verksamheten
1921 och 1967, när Alex nådde
pensionsåldern, avvecklade han och
hustru Aina verksamheten.

Hälls

Starten
Vid 22 års ålder hyrde Alex, som är
född i Storbäcken, Sandnäset, en
primitiv lokal i Hällgärden och
startade en diversehandel. Fru Häll,
som han hyrde av, hade kafé i
samma hus. 1926 kunde han flytta
butiken rakt över vägen till familjen
Lindström (nu Eva och Robert), som
byggt ett nytt tvåvåningshus och där
fick Alex både bättre affärsutrymme
och bostad i bottenvåningen. Han
anställde då sitt första biträde, den
16-åriga Aina Ekström från byn, en
flicka som sedan kom att bli hans
hustru.
Egen fastighet
1930 blev det dags för flytt igen och
då till den egna uppförda fastigheten
100 m längre bort mot bodenhållet.
Med bostad på övervåningen och
butik i undervåningen och ett rejält
förråd kunde varulagret utökas ordentligt. En ny kyldisk, som möjliggjorde betryggande förvaring av
färskvaror installerades. Nu behövde
inte heller varorna längre hämtas vid

järnvägsstationen i Sunderbyn,
eftersom busstrafiken hade kommit
igång och den upprätthölls även
vintertid genom plogning.
Köpmannaföreningen
1930 startades en Köpmannaförening och Alex blev dess kassör.
Han satt kvar i styrelsen i 23 år och
föreningen fick stor betydelse för
diversehandeln i kommunen. Dess
första uppgift blev att upprätta prislistor. Kredit- och prutsystemet florerade, folk hade ont om pengar
och handlarna fick sitta emellan.
När återbäring (som Konsum praktiserade) kom till Nederluleå blev
det ett hårt slag för handlarna, då
marginalerna var små.
Andra världskriget
I slutet av 30-talet blev det bättre
tider, mer pengar kom i omlopp,
men så kom kriget med ransoneringskort. Det medförde stor arbetsbörda, men fungerade bra. Myndigheterna införde prisstopp och priserna höll sig stabila. Det fanns
mycket folk i byn den här tiden.
Militärer var stationerade i Avan,
flygfältet mot Unbyn byggdes och
finska flyktingar kom till hit.
Diversehandel fullt ut
När kriget upphörde 1945 och ransoneringssystemet efter hand upphörde kunde Alex och Aina saluföra en mängd nya varor. Utöver livs-

medel såldes det mesta som behövdes
i en by, inte minst järnvaror. På
40-talet salufördes cyklar, på 50-talet
mopeder och på 60-talet TVapparater. En extraservice var att
kunderna kunde lämna in ull och
stickylle som skickades till Morjärvs
eller Sågmyrans ullspinneri. Det
angavs vad som skulle tillverkas av
godset och en tid senare kunde
kunden hämta den färdiga
beställningen.

Nya tider
När affären stängde för dagen var inte
arbetet för Alex och Aina slut.
Affären skulle städas, de vita
arbetsrockarna kokas, tvättas och
strykas, kassorna räknas in och
bokföras, planering skulle göras för
inköp. När sedan ”butiksdöden” i små
samhällen blev omfattande på grund
av de jätteaffärer som startades i
städerna, beslutade paret Andersson
att upphöra med verksamheten vid
Alex pensionering 1967. Det var inte
något lätt beslut efter 46 års kontakter
med kunderna.

FOLK FRÅN FRÄMMANDE
TRAKTER
Av Karl-Gustav Nordström
För 75 år sedan, i min hemby Avan,
Nederluleå socken, när jag var liten, skulle barnen ha respekt för
främlingar. Vi visste nästan ingenting om folk i andra byar. Därför
var det alltid lite spännande, när det
kom någon på besök. Eftersom det
var skillnad i dialekterna mellan
olika byar hade vi barn roligt av att
efteråt härma de främmande.
Med besökare från ”stan”, d.v.s.
Luleå var det annorlunda. Det var
fint att vara stadsbo och när vi barn
mötte sådana skämdes vi över vår
dialekt. Då blev vi tysta och iakttog
de främmande besökarna med stor
respekt. När det kom stadsbor på
besök märkte vi hur de vuxna förändrade sitt språk. De gjorde sig till
och det förvånade oss barn. Alla
som kom söderifrån var märkvärdiga.
I den lutherska uppfostran som
gällde i byn fick vi lära oss att ha
respekt för överheten. D.v.s. man sa
det inte tydligt, men vi märkte det
på de vuxnas beteende inför överhetspersoner –lärare, präster, provinsialläkare med fler. De vuxna
ändrade sitt språk och sina beteenden, så att man förstod att hålla tyst
och göra som man blev tillsagd.
Gårdfarihandlarna var främlingar,
som kom med spännande väskor
och varor. De respekterades i
hemmen, hade ofta något nytt att
berätta.
Vi växte upp i en värld med cirka
tre kilometers radie. Allt utanför
byns gränser var främmande, ibland
hotfullt. Det fanns också en
antagonism mellan byarna. Man
hade öknamn på folk i andra byar:
E´ombyssfa´ara (Unbys-fåren),
Indianan (folk från Bälinge) LoijMåttsåtan (löj-måttsundarna, som
fiskade löja).
Byaantagonismen ledde ibland
till processer, till exempel i strider
om rätten att fiska lax i Lule älv.
När jag blev vuxen förstod jag hur
isoleringen och okunskapen om
andra byar skapat fördomar.

Det talades aldrig om utlänningar
hemma. Inte annat än när någon
svenskamerikanare kom på besök i
byn och berättade om Amerika.
Redaktörens anmärkning:
Avaborna kallades i andra byar för
Straamaåva´ba´oun. De var strama,
högfärdiga, något som troligen
hade sin grund i att folk från Avan
var noga med att klä sig fint när de
åkte till stan eller deltog i
högtidligheter av olika slag. Det var
inte lika vanligt i andra byar.
AVAN HOCKEY
Avans ishockeybana med naturis är
inte spelbar mer än ett par, tre
månader per år. Ändå fostras
fortlöpande duktiga
ungdomsspelare och ASK kan
ställa två ungdomslag på grillerna.
För att kunna spela med fullt lag
ingår också ungdomar som inte bor
i Avan.
Pojkar födda 1993
Detta lag har haft mycket fina
framgångar under vintern. Tvåa i
serien med 13 segrar på 18 matcher, vinnare av Team Sportia Cup
Jokkmokk och D-lik Cup Haparanda, tvåa i Cup Kalix, där hela Norrbottens lag deltog, femma i
Klimpens Cup Skellefteå.

Straff

Pojkar/flickor födda 1996
Laget spelar inte i någon serie, men
har varit med i cuper. I Lulebo Cup
kom laget fyra sedan man missat
finalen med uddamålet. I SSAB
Cup presterade laget också bra med
en fjärdeplats som resultat.

POSTNUMMER LULEÅ
Man skall kanske inte ropa hej i
brevlådan, men faktum är att den
mångåriga kampen om att få Luleå
som postadress ser ut att gå mot
fullbordande med seger för avabona. Ansökan är godkänd av Post
och Telestyrelsen och ärendet är
skickat till Luleå för lokal utredning. Kommunen har sagt att de
kommer att underlätta processen
och går allt som vi hoppas har vi
från 1 mars nästa år ett nytt postnummer med Luleå som adress.
Till hösten får vi i så fall information om den nya adressen, för det
ligger på varje enskild person att
själv informera sina brevvänner om
ändringen.

Motiv
Som skäl för att få en ändring har
bland annat identitetsvärdet framhållits. Detta urholkas när man är
bosatt i Luleå, men har postadress i
en annan kommun. Leverans av
paket och rekommenderade brev
sker på dagtid då byborna är på
arbete, ofta i Luleå, och då krävs en
extra resväg på fyra mil för att
hämta ut sådana. Direktreklam och
samhällsinformation blir
bodenbaserade och det kan medföra
att vi missar viktig information från
den egna kommunen.
En del administrativa svårigheter
uppstår också. Sökning på Eniro
med riktnummer 0920 utan att veta
att postadressen är Boden ger inga
träffar och liknande problem
uppstår vid navigering efter GPSsystem. Fastighetsbeteckningar
med Avan i Luleå kommun, men
med Boden som postadress skapar
också onödig förvirring.
Enade vi stå, förvirrade vi falla!

Smått och Gott
Hultet Runt
Det är ju inte så himmelns roligt att
promenera eller springa efter den
starkt trafikerade byavägen, men då
finns alltid möjligheten att ta Hulterundan, på så vis får man cirka tre
kilometer utan biltrafik. Hela rundan är sex kilometer och tar omkring en timme att gå. En önskedröm hos motionsavdelningen inom
Sportklubben är att från Fällan sett
kunna lägga en elbelyst promenadväg på vänster sida av Beten/
Hultevägen ända fram till
Seletvägen. Vintertid skulle man
lägga ett skidspår där.
Motionslåda
Sportklubben lottar varje månad ut
vinster bland dem som motionerar
utomhus. Man lägger en lapp med
sitt namn i en låda som finns i korsningen Betenvägen/Hultevägen.
Lappar och penna finns vid lådorna. Om man inte vill tappa tempo
kan det vara smartare att skriva
lappen redan innan man ger sig av
hemifrån.
Marsfåglar
Bristen på marskyla, snittet –1,2
grader mot -9,4 grader förra året,
har också gjort att vi sett flyttfåglar
tidigare än vanligt i Avan. Den första lilla flocken av de ljuvliga snösparvarna siktades den 14 mars mot
den 7 april förra året. Emeller-tid
var de ganska osynliga resten av
mars (eller också är det dags att
byta glasögon).

Snösparv

En ensam svan hördes och sågs den
16 mars. Man kan undra var den
hade öppet vatten, kanske i Mockträsk och/eller Sundet i Gäddvik.
Den 25 mars kom bofinken,
grönfinken och turkduva till byn.
De tre sista marsdagarna kom i tur
och ordning lärkan, staren och
ringduvan. Det kan inte hållas för
otroligt att en del fågelintresserade
avabor gjort observationer med
tidigare ankomstdatum än vad som
ovan angivits, men i stort sett
stämmer det här nog ganska bra
mot verkligheten.
Ryssdjur?
De ryska skogarna nära Finland
skövlas tydligen med utländsk
hjälp. Kan det vara detta som gör
att vi hos oss ser djur, som annars
inte brukar skådas eller som nu ses
i större omfattning än tidigare?
Mårdhundar, vargar (till och med i
Avan/Stenudden) och sibirisk
nötkråka. I byn ses dagligen större
hackspett, gråspett (grön färg),
spillkråka och till och med liten
hackspett.
Järv i Avan
Under Påsken blev det en viss
uppståndelse bland de
promenerande efter Hulterundan. I
höjd med hygget efter Hultevägen
fanns ett ovanligt och stort
djurspår. Om man är lite
spektakulärt lagd kunde man med
rysning tänka sig att det var björn,
men sådana har man sett förr i
Avan och det var det inte. Den som
i stället är litet mer skeptisk av sig
kanske gissade på mårdhund, men
det var inte det heller. Spåren var
alldeles för stora för det och visade
fem tår i stället för fyra. Lodjurets
runa spårstämpel rörde det sig inte
heller om. Och då återstår
egentligen bara järv. En tjänsteman
från Länsstyrelsen kom ut till Avan
och bekräftade att spåren kom från
en ovanligt stor järv.
Det är mycket ovanligt med järv i
dessa trakter. Den är fridlyst sedan

snart 40 år och ändå finns det bara
400 djur i landet och deras naturliga
hemvist är uppe i fjällkedjan. I
förhållande till sin storlek har järven
stora fötter, framtassarna mäter 12
16 cm och baktassarna 8-10.

Spår i avaskogarna

Acne
Avans Conutry och Northern
Ensamble framträdde som vanligt på
Lillan i Luleå under Påsken. Jesu
föddes ju i ett stall och han uppstod
på Påskafton. Utan jämförelser i
övrigt föddes också Acne i ett stall,
Janihansalagårn i Avan, men
gruppen ligger steget före genom att
de uppstår (och återuppstår) år efter
år redan på Långfredagen. Acne
består av avabon Bruno Ökvist, hans
bror och utomordentligt skicklige
gitarrist Benty Öberg, radiomannen
Kjell Peder Johansson och Harry
”jultomten” Nyman. En fullsatt
salong gav gruppen sin oreserverade
hyllning.
Såsom ett prof på oginhet
(ur Norbottenskuriren 1867)
Såsom ett prof på oginhet omtalas
från Afvan, att en stackars vanför
person förgäfves anropat därvarande
bönder om hjelp att förskaffa en
afliden väninna till grafven, hvadan
hon nödgats att sjelf på en kälke
draga hennes lik den tvåmilslånga
vägen till församlingens kyrkogård.
Pennan föll oss ur händerna!

Byautvecklingen
I Avan finn en Byautvecklingsgrupp, som består av representanter
för olika föreningar i byn. Lisbeth
Lindström från Brännlandet håller i
tömmarna och gruppen sysslar dels
med rena angelägenheter i byn och
dels med övergripande frågor i
samarbete med kommunen och
andra byar i omgivningen.
Ett stort påtagande är Höslaget i
augusti som drar väldigt många
besökare. Projektet ”Hässjan” visar
gamla redskap, föremål och kläder
och sätt att bruka jorden och grödorna. Hela byn är på tårna och
visar upp och säljer produkter, har
utställningar och erbjuder förtäring
av olika slag. Buskspel i Norr bjuder på dragspelsmusik och kvällen
avslutas med en välbesökt Pubafton. Färjan går mer eller mindre i
skytteltrafik under dagen.

.

Lisbeth Lindström

Gruppen arbetar också bland annat
med saker som bättre belysning
efter byavägen, trafikfrågor och
byns postadress. Många aktiviteter
görs ofta i samarbete med byns
övriga föreningar.
Samarbete med Unbyn
Ett starkt samarbete har upprättats
med Unbyn, där ju redan sedan
länge idrottsföreningarna verkar
tillsammans. Under mars månad
besökte kommunalråden i Luleå

och Boden byautvecklingsgrupperna i Avan och Unbyn. De fick ta
del av byarnas gemensamma önskemål och tankar om äldreboende,
skolfrågor, sporthall, delad tjänst i
servicefrågor, gång och cykelvägar
mellan byarna liksom ridvägar och
skoterleder. En stor brist är att ingen livsmedelsaffär/kiosk finns på
södra sidan älven sedan affären i
Unbyn slog igen för några år sedan.
Landsbygden skall prioriteras
Vid kommunsammanslagningen i
början på 70-talet kom kommunens
resurser att satsas på Luleå och Råneå på bekostnad av landsbygden.
Politikerna var medvetna om detta,
men den som kom med en lösning
var Anders Engelmark från Sundom. För 20 år sedan skrev han en
motion, som ledde till att Luleå
blev först i landet med att inrätta en
landsbygdskommitté. Detta ledde
till engagemang uti byarna, där
man i studiecirklar och byautvecklingsgrupper arbetade fram sina
egna lokala utvecklingsplaner.
”Nu är det landsbygdens och
skärgårdens tid” säger
kommunalrådet Karl Petersen och
landshövdingen, Per-Ola Eriksson,
säger att Länsstyrelsen för perioden
2007-2013 förfogar över 139
miljoner kronor till det nya
landsbygdsprogrammet. Därtill kan
det bli aktuellt med EU-pengar.
I egna händer
Det som människor i tätorten tar för
givet är ingen självklarhet på
landet. På landsbygden är
människorna själva tvungna att ta
initiativet för att saker skall bli
gjorda. Och det är här som Lisbeth
och Byautvecklingsgruppens
viktiga arbete kommer in.
Samarbetet över kommungränsen
med Unbyn kan säkert vara
fruktbart och stärka de båda
byarnas önskemål. Se bara på
Haparanda/Torneå. Vi kanske inte
får hit IKEA, men en liten närbutik
skulle sitta fint…

Titus
Titus har en del kompisar som han
möter på våra promenader i byn.
På den manliga sidan finns Robin
Lindström och Igor Lahti. Han når
dem bara till knäna, men leken går
utmärkt ändå. Med sin snabbhet
parerar han de vänskapliga, men
tunga svingarna. Ännu intressantare är träffarna med byns damer,
Dessi Pettersson, Mira Bokvist,
Jörs-Tussi Andersson och FällLajka Fjellström. Särskilt spännande blir det när dessa löper, men här
ställer storleken till problem. Titus
är helt enkelt för kort i rocken. Det
skulle i så fall vara den söta LillMira Sundström, som skulle passa,
men deras promenadtider stämmer
sällan överens. Nåja, Titus tid
kommer nog. Det är mer än man
kan säga om husses. Det är tur att
man har idrotten att drömma om.
Men för att jag skall nå de euforiska höjderna krävs det numera ett
VM-guld i någon vintersportgren,
erövrat av en Norrbottning och då
helst av kvinnligt kön.
Vi har inte bara tikar och idrott i
tankarna under våra promenader.
Vi funderar ibland också på orättvisorna i världen, men det är märkvärdigt vad svårt det är att ta
ställning nu för tiden. Allt är inte
enbart vitt eller svart, som när man
var yngre. Och vad kan man göra
för att påverka? Det finns dock ett
knep att komma undan
samvetsnöden och det är att på vad
man än hör eller läser lägga till
antingen ”Vilken tur att det inte
var jag” eller ”Folk är inte kloka”.
Prova får ni se. –Fem personer
misshandlades svårt i natt på
Storgatan. Folk är inte kloka!
Misstänkt person är anhållen.
Vilken tur att det inte var jag!
Husse.

