Fick ovanstående vykort i min hand. Det är avstämplat i Nyborg (utanför Kalix) den 23
augusti 1923 och adresserat till Herr kyrkoherden B. A. Svartengren i Brunflo, Edane. Och
har följande text:
" Enebo, Kalix
Nu har jag efter diverse irrfärder kommit hit, tvärs över Sverige. Biten från Sulitelma till
slutet av sjöarna var mycket intressant men också synnerligen knogig. Nu har jag slöat
några dagar, vilken sysselsättning jag nu fortsätter. På lördag skjutsar Einar mig med sin
motorbåt till Luleå. Sen bär det av söderut.
Hjärtl hälsn från Hilding.
Alldeles så lat har han inte varit, vi har gjort britsar i vår lilla stuga, nära 2 mil från Kalix
ut till havs och planerat på gårdsplanen.
Hälsningar Einar
En kär hälsing till Er alla fr Elin.
Likaså från Astrid, Gunhild och Gunnar."
Det är alltid intressant med gamla kort och vet man vad eller vem det föreställer är det ändå
trevligare. Gjorde därför några ansträngningar för att klarlägga det hela.
Kortet är alltså stämplat i Nyborg utanför Kalix. Resan har börjat vid Sulitelma, som ligger
vid Norska gränsen och det finns även en ort som heter Sulitelma, men som ligger en bit in i
Norge intill.
Färden har gått på sjösystemet, antagligen med den kanot som vi ser på bilden. Slutpunkten
för "sjöresan" är förmodligen den plats som vi ser på bilden, Avaviken. Därifrån gick nog
resan vidare till Kalix och sedan ut till en stuga i Kalix skärgård.
Kontaktade Karl Olov Johansson i Bredviken som kunde meddela att bilen var en Chevrolet
av årsmodell omkring 1920 och att BD 345 var registrerad på R. Edholm i Avaviken. Ragnar
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Edholm f 1889 var handlare och poststationsföreståndare och son till handlaren därstädes,
Alfred Hugo Edholm f 1869, död 1909. Det är förmodligen Ragnar som vi ser längst till
vänster på bilden. Karin Edholm i Jokkmokk har verifierat detta och meddelar att bilden
mycket riktigt är från Avaviken. Det har hon kunnat konstatera via ett annat kort som hon har
därifrån.
Förmodligen skjutsar Edholm sällskapet, som är Hilding Svartengren med två damer, ner till
Kalix. Där är brodern Einar Svartengren postmästare, först vikarie från 1920 och sedan
ordinarie från 1926 till 1929. Einar är född 29/9 1874 i Brunskog i Värmland.
Tydligen har Einar både motorbåt och stuga ute i Kalix skärgård. Stuga kallar han "Enebo",
vilket skulle kunna tyda på att det fanns gott om enebuskar där han hade sin stuga. Kanske låg
den på ”Enagrundet” ??
Här vilar sällskapet upp sig några dagar. De skickar en hälsning per vykort till sin bror
kyrkoherden Birger Almunt Svartengren i Brunflo innan Einar med sin motorbåt skjutsat
sällskapet till Luleå fvb söderut.
Elin är Einar Svartengrens hustru. De övriga hälsande är barnen till Einar och Elin.
Möjligen är Svartengren och Edholm bekanta. Ragnar Edholm hade en farbror i Arjeplog som
också var handlare, nämligen Ernst Edholm f 1877. Han noteras som studerande och kan
möjligen ha gått skola tillsammans med Einar f 1877 eller Hilding Svartengren f 1879, senare
lektor i Vänersborg.
Det man kan undra över är vem som tog kortet i Avaviken, fanns där någon fotograf vid den
här tiden? Eller hade man kamera själv?
Einar Svartengren har utkommit med två böcker : "Militära boställen i Norrbottens län" och
"Svenska officersboställen i Västerbottens". Hilding Svartengren har bl a skrivit "Minnen från
Gammelstan på 1890-talet".
1920 kommer familjen Svartengren från Piteå till Kalix. Einar var där postexpeditör och gift
med Elin Norgren född 1874 i Luleå. Han blir som sagt postmästare i Kalix men verkar sluta
hastigt år 1929 och flyttar till Luleå i april. Här noteras han som f(örre) postmästaren. Ensam
flyttar han 1933 till Fryksände där han noteras som bokbindare. Äktenskapet har gått i stå och
det noteras upplöst 1936. Vad har hänt?
Han flyttar sedermera till Stockholm och gifter om sig 1936 med Elin Andersson f 1881 i
Munktorp. Nu är yrket skriftställare och hustrun är presserska vid Stockholms
regnkappsfabrik.
Det visar sig att när han var i Kalix så gjorde han sig skyldig till ”tillgrepp och förskingring”
och det var nog därför han kom att flytta till Luleå.. Han ådömdes ett straff på 1 år, 8 månader
och fyra dagar på Långholmen och intogs där den 5 mars 1930. Han skötte sig tydligen väl
och blev utsläppt den 20 mars 1931.
Einar Svartengren (nedan) går ur tiden den 23 aug 1944.
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