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ETT GAMMALT VYKORT 

Av Arnold Lagerfjärd, Boden 
  

Den 15 februari 1922 skrev vpl 461 73/21 Wahlberg vid K-komp I 19 i Boden 

en hälsning till Rodrik Larsson, Ö Bovallen, Harads. På kortets framsida fanns 

ett foto av sex soldater, som var från Edefors socken och nyligen fotograferats. 

Jag skrev till Krigsarkivet, som svarade: "I inskrivningslängden för Edefors 

socken framgår att vpl 461 73/21 heter Karl Otto Wahlberg, född den 1 septem- 

ber 1901 och från Österby." 

I förhoppning att placera 

skrivaren och kanske flera 

på vykortet visade jag upp 

detta på olika sätt. Jag fick 

ett par förslag, som inte 

var helt säkra. Men Lilian 

Johansson f. Boström var 

säker: "Tredje man från 

vänster (fyra från höger) 

är min morbror Otto 

Wahlberg från Österby." 

Hon kunde också visa upp 

en släkttavla med flera led 

bakåt samt en del anteck- 

ningar om släkten. 

 

Lilians mor Elma Boström f Wahlberg 1916-05-11 och Otto var barn till 

Johanna AMANDA Wahlberg f Larsson 1873-07-05. Hennes 

far var HANS Petter Larsson f 1845-12-21, gift med Johanna 

Kristina Nyström f 1847-10-12 (från Svartbyn). Hans Petters far 

var förre soldaten Lars Danielsson Björk f 1813-05-18, gift med 

Eva Caisa Hansdotter f 1818-11-25 i Bredåker. Familjen Björk 

hade sju barn, av vilka den yngste hette Johan Julius Larsson f 

1862-01-14 (någon gång kallad Bjärk-Janne, d v s Björk-Jan) 

och far till Rodrik Larsson, adressaten på vykortet.                                                                                                                     
                                                                                                                                 Karl Otto Wahlberg 

Amanda Wahlberg var gift med Karl Johan Wahlberg f 1875-07-12 och från 

Kokhed. Eva Caisa var från gården Jowars i Bredåker, och som förmögen 

bonddotter blev hon arvlös, när hon gifte sig med den fattige soldaten Lars 

Danielsson. 

 

Rodrik nämnde då och då sina farbröder. Hans Petter var ”Häsch-färbråorn”, 

Lars Olof var ”Läss-färbråorn” och Carl August var ”Käll-färbråorn”. Han 

berättade också, att Lars Björk var snickare. Stugan i Kusträsk hade ett rum, och 

där skulle även hyvelbänken få plats. Den mycket låga dörren hamnade sedan i 
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Östra Bovallen, där den blev 

dassdörr ”isi Johansch”, alltså 

hos Johan Julius Larsson och 

Kristina född Fahlman. Lilian 

berättar i sin tur, att Lars 

Björk skötte kvarnen i Kus- 

träsk. 

 

Lilians far var Karl EDVIN 

Boström, född 1910-03-06 i 

Jutsajaure. Familjen Boström 

bodde i Harads. 
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SVANTES VILT & BÄR – FILIAL   
Av Bernt Rutström, Bodträskfors   
 

 

Vi har under en tid sett att det försiggått en viss verksamhet i den f.d. affärs-

fastigheten i Bodträskfors. När så vidstående skylt 

kom upp, rätades nog eventuella frågetecken med  

ens ut något. 

Familjeföretagets VD, Andreas Ren- 

berg, som för övrigt nominerades till 

Årets Bodensare 2014, uppger att 

lokalerna i första hand ska användas vid inköp av bär och vidare- 

förädling av dessa.  
Andreas Renberg  


