
Medlemmen Karin Flinkfelt,, mångårig hjälp åt doktor Wallqvist och föreståndare för 

Silvermuseet i Arjeplog, berättade episoder om "Lappmarksdoktorn" och Silvemuseet . 

Wallqvist föddes i en välburgen familj i  Dalsland 1896 och avled 1995. Man kan säga, att 

han föddes med silversked  i munnen. 

Efter arbete som AT-läkare på Säters Hospital och Sabbatsberg, kom han till Sorsele 1920. 

Han greps genast av Lapplandsromantiken och blev kvar här uppe. 1922 började han på Skeut 

i Arjeplog, och eftersom han inte var stor i kroppen, kallades han "Lilldoktorn" 

Under Spanska sjukan hörde han att barnen i arbetsstugan hade det svårt och började 

undersöka dem och fann att de var undernärda och allmänt svaga, men genom att filmen "Kan 

doktorn komma?" (boken skriven av  honom) inbringade pengar, gavs de till arbetsstugan 

och på sätt förbättrades barnens villkor. Han hade kontroll där fram till 1960-talet. 

1924 blev det sjukstuga i Arjeplog och Wallqvist såg till att det blev olika salar, TBC-rum, 

barnsal, BB och allmän sal. 

1946 blev en kvinna i Arjeplog sjuk, ambulans till Arvidsjaur och Röda-Korsflyg till Boden. 

Planet landade på Arvidsjaursjön och den söndagen var det inga åhörare i kyrkan, upplevelsen 

med flygplanet hade lockat allt folk till sjön. 

Att besöka doktorn kostade en krona, men eftersom inte alla hade råd att betala fick han gåvor 

i stället, en kattunge en gång. Annars i form av lapskt ursprung. Senare fick han "order" att 

han skulle ta betalt 

1940 började gruvbrytningen i Laisvall och en dag i veckan hade han mottagning där. Han var 

den ende privata aktieägaren. 

Han stod till tjänst dygnet runt och han lärde sig samiska. 

Under många år var det skidor som gällde som fortskaffningsmedel 

Efter 40 års tjänstgöring slutade han och eftersom han under årens lopp både fått, köpt och 

samlat samiska produkter, såg han till att det samlades pengar så han kunde köpa en nedlagd 

skola, som blev Silvermuseet. Kung Karl XVl Gustav invigde museet. Det finns även en byst 

av Wallqvist där. 

Wallqvist var mycket musikalisk och han lärde barnen spela blockflöjt, och de fanns bara en 

sådan! Han berättade även om kompositörerna. 

Vid ett sjukbesök fick han en silverkalk, från 1650 i utbyte mot ett par skidor. En 

privatperson i södra Sverige ville köpa kalken för 100000 tusen kronor med det förbehållet att 

när köparen avled, skulle den tillbaka till Arjeplog. Allt samiskt skulle vara på museet. Nu 

dog mannen ifråga innan köpet var klart, så kalken lämnade aldrig Arjeplog. 

Han var ju även konstnärligt lagd. och hade en gång en utställning på Waldemarsudde och när 

tavlorna återvände till Arjeplog, fick Karin en. Vid ett annat tillfälle ville han, att hon skulle 

sitta modell, när Wallqvist målade av henne, och för det fick hon två kronor  

Han startade även en NKI-skola (Nordiska kompetensinstitutet), men realexamensåret måste 

eleverna gå i Arvidsjaur. Realexamen i Arjeplog infördes 1953. 

Det var meningen att Inlandsbanan skulle gå via Arjeplog mot Gällivare. Nu blev det inte så, 

högre ort bestämde att den skulle gå förbi Arvidsjaur, men Wallqvist genomförde att det 

byggdes en järnvägsstation även i Arjeplog med allt vad det innebar med godstrafik och 

biljettköp. Varor kom nu med lastbil eller buss, och kallades tåg, och Wallqvist kollade alltid 

paketen och när det visade sig att vissa personer köpte för mycket brännvin, ringde Wallqvist 

upp Systembolaget och tyckte det skulle avstå från att sälja till dessa personer. 

Cadiska kragen, en silverkrage att bäras vid vigsel 

Dasko, ett slags påse, som  bruden hade i ett bälte under bröllopsnatten. Innehåll okänt, 

kanske lyckobringande saker.  

Ackjorna hade vackra mönster på sidorna. 

Ristade knivar av renhorn, som först legat i mossa för att få viss kulör.... 

Några böcker han skrev kan nämnas: "De kranka och de usliga"  samt en läkarbok. 



Han  blev hedersdoktor tillsammans med Sara Lidman vid en ceremoni, men han ville dock 

inte vara tillsammans med henne på kort 

Silvermuseet har blivit större tack vare arkeologiska utgrävningar, utförda av Ingela Bergman 

under hennes föreståndarskap av Silvermuseet- 

 

Rapport skriven av medlemmen MATZ EDIN 

 

 

 

 
 


