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Kan en doktor hyllas under
ett års tid? Nja, knappast. Men i
den vidsträckta lappmarkskom-
munen Arjeplog är allt möjligt.
Där ställer hela bygden upp och
högtidlighåller under år 1996
hundraårsminnet av Lapp-
marksdoktorn Einar Wallquists
födelse. Hyllningarna kulmine-
rar under midsommarveckan
då en nybyggd del av Silvermu-
seet tas i bruk. Ett stort antal
gästföreläsare (däribland förfat-
taren till denna artikel) berättar
då i museets nya hörsal om
Wallquists gärning.

»Läkarna hemsöker då och då de sju-
ka, men de flesta dör en naturlig död.»
Så skrev en kronolänsman i Arjeplog
på 1800-talet. Folket i lappmarken
framlevde länge sina liv utan inbland-
ning av någon läkare. Man fick klara sig
på egen hand. Barnadödligheten var
stor. Sist i Sverige fick inlands- och
fjällborna i norr tillgång till läkare.

Einar Wallquist, född 1896 på Lång-
eds bruk i Dalsland, blev känd som
Lappmarksdoktorn för hela Sverige ge-
nom sina böcker och sitt museum.
Många tror att Wallquist var den förste
läkaren i Arjeplogs distrikt. Så var inte
fallet. Han hade minst 27 föregångare.

Tjänsten i Arjeplog lockade under
många års tid ingen sökande, sedan pro-
vinsialläkaren Erik Ekelöf lämnat det
stora distriktet 1915 efter tre arbetsam-
ma år med åtföljande långa sjukdoms-
perioder. Lappmarksdistriktet var ar-
betstyngt och stort som Skåne och Ble-
kinge tillsammans. Kanske var det
främst avståndet, 16 mil, till närmaste
järnvägsstation som skrämde. Vid even-
tuell semesterresa till släkten i Dalsland
gick åtta av dagarna bort till resdagar.
Sjukstuga saknades och närmaste apo-
tek fanns på nio mils avstånd, i Ar-
vidsjaur.

Nu var det inte bara Arjeplog som
drabbades av denna läkarbrist. Förste
provinsialläkaren i Västerbottens län
skrev exempelvis för år 1918 att provin-
sialläkartjänsterna var helt vakanta i
Sorsele, Jörns, Malå, Stensele, Bjur-
holms och Dorotea distrikt. Mycket av
detta berodde givetvis på dålig plane-
ring från myndigheternas sida. Lapp-
marksbornas hälsa hade ingen större
prioritet. Det var först i samband med
spanska sjukans våldsamma härjningar
1920 som de ansvariga, mycket genera-
de, vaknade och insåg de stora brister-
na.

När Einar Wallquist blev klar med
sin läkarutbildning 1922 kunde han och
övriga nyblivna läkare välja och vraka
mellan tjänsterna, trots att de alla hade
en »mager meritlista». Tio år senare var
det tvärtom. Då fick många unga läkare
vara glada om de fick ett kort vikariat.
Då fordrades många års tjänstgöring
inom olika områden, innan man kunde
axla det stora ansvaret som en provinsi-
alläkartjänst innebar.

Hänförd av folket
Man kan undra över varför Wallquist

valde Arjeplogs distrikt i ödemarken,
långt från det »fina livet». Han var son
till en bruksdisponent och var van vid

ett helt annat kulturellt liv och umgänge
än det som kunde erbjudas i Arjeplog.
»Livet i Arjeplog var 50 år efter övriga
Sverige» skrev exempelvis en före-
gångares fru.

Wallquist hade dock vikarierat under
ett par månaders tid 1920 i Lappland, i
Sorsele distrikt (då han samtidigt var
dubbelförordnad i Malå). Han blev hän-
förd av folket och naturen i Lappmar-
ken. »Det var en romantisk ingivelse att
jag for hit», sade Wallquist vid en inter-
vju, och fortsatte »verkligheten var bis-
trare än vad jag hade tänkt mig, men det
var så underbara människor att jag stan-
nade.»

Wallquist blev en av Lappmarkens
märkligaste män genom tiderna, han
blev kung i sin bygd. Då Wallquist be-
rättade var det »mina vatten», »mina
kärringar» etc, vilket retade en del.

Många svåra beslut
Samtidigt måste man undra om inte

Wallquist tvekade inför ensamarbetet i
det stora, isolerade och mestadels väg-
lösa distriktet, eftersom han inte var ut-
bildad kirurg. Han tvingades vid akuta
fall lita på att tjänstgörande läkare i
granndistriktet Arvidsjaur var opera-
tionskunnig.

Wallquist ställdes givetvis många
gånger inför svåra beslut. Skulle den
sjuke patienten orka med en flera dygn
lång transport med häst och släde över
stock och sten? Det hände fler än en
gång att körkarlen kom tillbaka med en
död patient. Å andra sidan hände det
ibland att patienten i någon ödestuga
hade tillfrisknat då Wallquist efter
många mil på skidor äntligen kom fram.

Från mitten av 1920-talet tillkom
dock ett ambulansflygplan stationerat i
Boden. Under 1930-talet utvecklades
flygtransporterna. Wallquist torde vara
den läkare som rekvirerade planet (pla-
nen) flest gånger.

Kartlade porfyri
Wallquists styrka som läkare låg på

det humanitära och sociala området.
Vid slädfärder, på skidor och till fots
lärde han känna befolkningen i kommu-
nens alla dalgångar. Tuberkulosen här-
jade hårt i hans distrikt. När han vid ett
tillfälle besökte Sandsträsks sanatorium
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utanför Boden flockades alla med Arje-
plogsanknytning runt Wallquist. De
sjuka kände sig lugnare och betydligt
friskare, sedan Wallquist gett besked
om att grannarna hade tagit hand om hö-
bärgningen, att barnen fick mat och att
hästen hade det bra.

Bland befolkningen i Arjeplog fanns
också en mystisk sjukdom, vilken drab-
bade många. Den kallades bland annat
för släktsjukan, tolvmanssjukan och
Arjeplogssjukan. Wallquist kunde efter
ivriga studier av kyrkböckerna hänföra
den till vissa släkter. En och annan oäk-
ting avslöjades. Några forskare, Jan
Waldenström och Arthur Engel, hjälpte
till att kartlägga sjukdomen. Det var
porfyri, vilket får sägas vara Wallquists
stora bidrag till sjukvården.

Längsta tjänstgöringen
När Wallquist gick i pension 1962

kunde han ståta med tre rekord bland
provinsialläkarna i norr. Han hade den
längsta tjänstgöringstiden i ett och sam-
ma distrikt och det längsta dubbelför-
ordnandet. Under åren 1948–1962 var
han nämligen förordnad även i Arje-
plogs norra distrikt. För det erhöll han
enligt reglerna ett extra arvode. Det
fanns läkare som var intresserade av den
andra tjänsten i Arjeplog. Men Wall-
quist ville, enligt initierade, inte ha nå-
gon kollega inom sina gamla domäner.

Det hus som var tänkt som provinsi-
alläkarbostad för den nye läkaren köpte
Wallquist helt sonika. Det tredje rekor-
det var kanske av mer skämtsamt slag. I
ett populärt TV-program påstod Wall-

quist att en läkare normalt brukade fyl-
la en kyrkogård – han hade fyllt tre un-
der sin tid som läkare. Uttalandet gjor-
de honom inte populär bland kolleger-
na.

Wallquist hade ansökt om att få kvar-
stå i tjänst efter pensioneringen, men
negativa skrivelser gjorde att han drog
tillbaka sin ansökan. Det måste ha varit
en svår stund för honom. Efter att ha do-
nerat sina värdefulla samlingar till kom-
munen och skapat Silvermuseet åter-
vann han folkets stora förtroende. Han
var åter kung.

Heligt distrikt
Wallquists efterträdare, med lic In-

gemar Holmberg, förordnades inte i
Wallquists gamla distrikt, utan i Arje-
plogs norra distrikt som hade stått tomt
under alla år. På något sätt var Wall-
quists distrikt heligt. För Arjeplogsbor-
na fortsatte Wallquist att vara Doktorn
långt efter pensioneringen. När folk
sade Doktorn, då visste alla vem som
avsågs.

Då vår nuvarande kung Carl XVI
Gustaf gästade Arjeplog i juni 1975 i
samband med att bysten av Wall-
quist avtäcktes, övernattade han själv-
klart i Wallquists hem – inte på något
flott hotell omgivet av Säpo-vakter.
Wallquists hem, hans privata doktors-
bostad, har för övrigt även det blivit ett
museum som visas för allmänheten. De
långa avstånden hindrade Wallquist att
besöka sina vänner. I stället kom de till
honom. Prins Wilhelm, en rad konstnä-
rer, författare och filmare samt höga mi-

litärer hörde till besökarna. Ja, även
Olof Palme dinerade hos Wallquist.

Einar Wallquist blev en legend redan
under sin livstid. Det lär knappast finnas
någon provinsialläkare som fått stå sta-
ty redan under sin livstid, annat än Wall-
quist. Det finns knappast någon som fått
en gata uppkallad efter sig, annat än
Wallquist. Egentligen borde jag ha skri-
vit »dr Wallquist», ej enbart »Wall-
quist», eftersom Lappmarksdoktorn var
noga med titulerandet. Han var förtjust
i barn, men han fostrade dem också.
Skolbarnen i Arjeplog fick minsann un-
der hans tid lära sig att ta upp händerna
ur byxfickorna då de hälsade på dok-
torn. Det hörde till Wallquists stil att
han blev gramse på sin efterträdare ef-
tersom denne inte kom direkt till honom
efter sin ankomst.

Einar Wallquist hade gärna sett att
han hade fått sin tilltänkta doktorsav-
handling godkänd. Det akademiska
problemet löstes genom att Wallquist
1966 utsågs till filosofie hedersdoktor
vid Umeå universitet. Tolv år senare ut-
sågs han även till medicine hedersdok-
tor vid samma universitet.

Stora hyllningar var planerade med
anledning av Wallquists 90-årsdag den
5 januari 1986. De blev ej av. Den 21 de-
cember 1985 avled Wallquist i sitt hem.
Biskopen, Olaus Brännström, var offi-
ciant vid jordfästningen i Arjeplogs
vackra kyrka. Bland de personer som
tog farväl av Lappmarksdoktorn märk-
tes landshövdingen, kulturfolk och en
rad av rikets högsta militärer. •
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År 1922. Wallquists första ämbets-
berättelse är faktiskt skriven på skriv-
maskin, vilket var relativt ovanligt vid
den tiden. För hand har Wallquist i ef-
terhand fyllt i att han under tiden
8/8–31/8 1922 var tf provinsialläkare,
för att från 1 september tillträda som or-
dinarie befattningshavare. Wallquist
uppger att tobaksmissbruket är allmänt
utbrett och att kaffe brukas mer än på
många andra håll. Han har dessutom
under de månader han varit stationerad
i Arjeplog hunnit konstatera att »i all-
mänhet badas mycket litet».

År 1923. »Snus tuggas omåttligt
mycket» och »kaffemissbruket är
stort». Wallquist vågar sig dessutom på
att skriva att bostadsbeståndet i allmän-
het är dåligt och att särskilt de lapska
nybyggarna har trånga, usla bostäder.

År 1924. Wallquist konstaterar att
»spritmissbruket har sista året tilltagit
genom jäsning av socker i hemmen».

År 1925. Nu framträder den »rikti-
ge» Lappmarksdoktorn. Han tar upp de
dåliga förhållandena i en lång rad punk-
ter.

• Den lapska nybyggarbefolkning-
ens hus äro synnerligen bristfälliga, så-
som de i alla tider torde hava varit.
Övergången från kåta till hus ställer ej
stora fordringar på de senare. I de bätt-
re hemmen börjar man nuförtiden inse
fördelen av att familjens medlemmar
fördela sina bäddar på husets olika rum
och ej tränga sig samman.

• Skollokalerna äro i allmänhet pri-
mitiva, men torde de vara efter ortens
svåra förhållanden drägliga.

• Befolkningen har i allmänhet en
god och närande föda, och se nog i all-
mänhet först till att de äta sig mätta.

Kläderna får komma i andra hand om
nöd förefinnes.

• Missbruket av kaffe är stort, likaså
snus. Spritmissbruket är starkt i tillta-
gande genom ett allmänt spridande av
det synnerligen fördärvliga jäsandet av
sockerlösningar i hemmen. Ett lagligt
stävjande av detta förhållande är syn-
nerligen av nöden, men med nuvarande
bestämmelser går ju ej att ingripa. Stor
nykterhet iakttagas av de nyinflyttade
Karesuandolapparna, vilka äro læsta-
dianer, men vilja de gärna hava sprit till
medicin, vilket är för mig besvärande. I
de fall, då jag genom recept tilldelat
dem spritkvantitet för medicinskt bruk
under de psykiska påfrestningarna i
fjällen, har jag kontrollerat dem genom
lappfogden och har missbruk ej före-
kommit. Den gamla Arjeplogslapp-
stammen är däremot mycket begiven på
sprit.

• Genom den under hösten (1925)
nyöppnade epidemisjukstugan (har vi i
Arjeplog fått en) långt effektivare sjuk-

Ur ämbetsrapporterna

’’Övergången från kåta
till hus ställer ej stora krav
på de senare.’’



vård sedan de sjuka nu föras fram till
kyrkoplatsen och där erhålla sin vård.

År 1926. Under sommaren höll en
ögondiagnostiker Molin mottagning i
kyrkstaden en vecka. »Något större
kvarstående förtroende tycks han ej haf-
va vunnit», konstaterade Wallquist. På
tal om de dåliga skollokalerna i Arje-
plog skrev Wallquist att »anmärkningar
och förslag till lokalernas förbättrande
hava vid inspektioner framlagts för
skolrådets ordförande, men synes ej
hafva lett till någon åtgärd».

År 1937. Wallquist omtalar att med
lic Göran Gezelius, Göteborg, har på-
börjat en undersökning av de lapska
spädbarnen, vilken »torde bliva av stort
intresse».

År 1938. Wallquist omtalar (tydli-
gen utan större entusiasm) att Jan Wal-
denström, docent i Uppsala, och Arthur
Engel, biträdande överläkare i Boden,
en tid under sommaren vistats i distrik-
tet.

De hade undersökt porfyri, släkt-
sjukdomen som Wallquist kartlade.

År 1940. Wallquist tar upp den dåli-
ga skolmiljön för de barn som måste åka
skolskjuts. »Dylika skolskjutsar borde
icke få anordnas utan att barnen erhålla
ett mål lagad mat under dagens lopp ge-
nom skolans försorg och (att de) tillika
erhöll ett rum, där de kunde vistas under
frukostlovets timmar vid behov».

Wallquist beskriver sedan dessa
barns långa och besvärliga skoldag.
Barnen får först traska några kilometer
till »busshållplatsen», därefter några
mils bilfärd, vilken mestadels försena-
des på grund av krånglande gengasag-
gregat, sedan var det vanlig skoldag
utan tillräckligt näringsintag. Efter sko-
lans slut var det samma långsamma färd
och traskande efter obanad väg innan de
äntligen var hemma.

»Ungdomen är väsentligt nyktrare
än tidigare. Jag tror, att det livliga nyk-
terhetsarbetet har gjort god nytta. Men
den äldre generationen anser alltjämt att
supa är karlaktigt och låter gärna spriten
flöda vid helger och marknader.»

År 1942. Även i 1942 års ämbetsbe-
rättelse tog Wallquist upp spritmissbru-
ket. Han skrev att »hårvatten konsume-
ras i otrolig mängd, och det förvånar
mig att på detta område icke kan vidta-

gas åtgärder av betydelse. Ett bekym-
mer är också den lätthet, med vilken
pilsner kan erhållas. De kringresande
pilsnerbilarna gör mycket ont. De borde
gott kunna indragas i dessa gummibris-
tens tider».

Wallquist tog även upp bristen på
samlingslokaler. Han skrev: »Tyvärr
finns ej lämplig lokal för ideella och
andra föreningar för samlingar och
sammankomster ... överhuvud borde
dessa föreningar få komma i åtnjutande
av större intresse från statsmakternas
sida. Det är av största betydelse för den
uppväxande ungdomen och sanerar ofta
nöjeslivet.

Men de får oftast dragas med dålig
ekonomi och tillgripa metoder, som de
inte själva helt kan gilla, för erhållande
av penningmedel t ex genom att anord-
na fester och tillställningar, som icke
ligga på det höga plan, som man skulle
önska. En ordnad lokalfråga skulle ge-
nast vara till stor hjälp.

Någon gymnastiklokal finnes icke,
men i en stor och icke olämplig danslo-
kal har insatts en del redskap och här
hålles manlig och kvinnlig gymnastik
varje vecka två dagar för varje. Det går
bra.»

Wallquist tog upp lokalfrågan ytter-
ligare ett par gånger i sina ämbetsberät-
telser.

År 1943. I 1943 års ämbetsberättel-
se får arbetsstugan i Arjeplog ett stort
utrymme. Barnen får ej blott allt vad
som timlig näring är utan därtill en sund
fostran, som ger dem möjlighet att bätt-
re komma till rätta ute i livet. Barnen får

en rad goda intryck, lär sig tycka om
vatten och avlopp, lättrengjorda hus,
enkelhet och ordning. De får vanor som
de för med till hemmet, och vad som
meddelas dem blir frön, som sedan väx-
er och bär frukt en dag. Barnen får i viss
mån fordringar på livet, och det är bra.
De vill nå en bättre standard hemma, de
ser att det kan gå med enkla medel, de
har fostrats till att försöka åstadkomma

något. Barnen skall vid hemkomsten
icke vara nöjda med allt det gamla hem-
ma, de skall ha vilja till nytt som är bätt-
re, och att fostra dem till klarsyn härvid
är ett av många mål som arbetsstugan
har uppställt för sig.

År 1945. I sin ämbetsberättelse
skrev Wallquist: »Det är förvånande,
hur sinnessjukdomarna avtagit, men
detta måste tillskrivas de långt bättre
levnadsvillkoren för befolkningen.
Ångesten har fått vika, oron för framti-
den och hur det skall gå, om ofärd upp-
kommer, har minskat. Allt detta locka-
de förr slumrande sjukdomsanlag och
åstadkom psykoser. Den snabbare möj-
ligheten till vård i de akuta fallen torde
också vara av väsentlig betydelse.

I allmänhet har jag företagit en läng-
re resa varje vecka till omväxlande de-
lar av distriktet, varvid dels besiktning-
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Skolbarnsundersökning i Arjeplog på
Einar Wallquists tid. Ur Silvermuseets
samlingar.

’’Hårvatten konsumeras i
otrolig mängd, och det för-
vånar mig att på detta om-
råde icke kan vidtagas åt-
gärder av betydelse.’’

’’Det är sorgligt att se hur
föga värdigt mången ung
kvinna bär upp sin nya fri-
het.’’
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Varicellae är, liksom morbilli, en
mycket allvarlig infektion hos barn med
cytostatikabehandlad cancer. Detta
uppmärksammades tidigt [1] och är,
med alltmer intensiv och framgångsrik
cytostatikabehandling, fortfarande ett
stort problem. Av 81 patienter som fick
vattkoppor under akut leukemi i remis-
sion utvecklade 28 (35 procent) pneu-
monit, i 8 av fallen med fatal utgång.
Ingen av de 18 som fick aciklovir ut-
vecklade pneumonit [2].

En framgångsrik profylax mot vari-
cellae är komplicerad. Den måste drivas
enligt flera linjer samtidigt. Smittrisken
kan minskas genom rimliga isolerings-
åtgärder. Levande, försvagat virusvac-
cin för aktiv profylax har nyligen regi-
strerats i Sverige. Passiv profylax i form
av immunglobulin mot vattkoppor/bält-
ros finns tillgänglig sedan flera år. Av
antivirala medel för behandling är aci-
klovir väl beprövat och vanligen effek-
tivt.

Hur smittrisken kan minskas
Vattkoppsvirus har en utomordentlig

förmåga att sprida sig med luft. Smitt-
samheten är särskilt stor vid själva ex-
antemutbrottet. En patient med varicel-
lapneumonit får bedömas vara extremt
smittsam [3]. 

När ett barn skall läggas in på barn-
klinik, måste ansvarig läkare förhöra
sig om huruvida barnet haft vattkoppor
och om det i annat fall är inkuberat med
sjukdomen. Underlåtenhet på denna
punkt leder till mycket extra arbete,
kostnader, medicinska risker och oro.
Infektionskliniken har en självklar roll
som samtalspartner och medarbetare i
god isoleringsvård. 

När vattkoppor bryter ut i ett hem,
sjuknar praktiskt taget alla som är mot-

tagliga [4]. Andra och senare fall i
samma familj blir sjukare än det förs-
ta, då de får en större infektionsdos [5].
Frågan om vilken grad av vattkoppsex-
ponering som skall föranleda åtgärder
kan inte slutgiltigt besvaras. En rimlig
handlingslinje är att betrakta mottagli-
ga barn som vistats på samma öppna
avdelning som ett vattkoppsfall som
inkuberade. Lärdomar från det senaste
större utbrottet av mässling, den andra
intensivt smittsamma, luftburna viros
som också hotar barn med malign
sjukdom, ger skäl för en sådan respekt
[6].

Aktiv profylax – varicellavaccin
Varilrix (SmithKline Beecham) regi-

strerades i Sverige i december 1994.
Det är ett levande, försvagat vaccin mot
varicellazoster-virus (VZV) och inne-
håller per dos på 0,5 ml, ≥2000 PFU
(plackbildande enheter) av Oka-stam-
men. Denna isolerades ursprungligen
ur vesikelvätska från en 3-årig japansk
vattkoppspatient, K Oka, och försvaga-
des i passager genom embryonala celler
[7]. Omfattande erfarenheter av vaccin-
stammen finns dels från Japan, dels från
USA. Av 3 303 friska barn i USA som
vaccinerades och som ingick i öppna
studier, visade sig 82 bli exponerade för
varicellae i familjen. Av dessa 82 fick
10 mild vattkoppssjukdom. Risken att
insjukna hade alltså minskat från för-
väntade 90 procent till 12 procent [8].

I en studie vaccinerades 437 barn
med leukemi i remission med serokon-
version i 98 procent av fallen. Av de 65
barn som vaccinerades 1–12 månader
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Vattkoppor kan vara livsho-
tande för barn med cytostatika-
behandlad cancer. Med dagens
möjligheter till profylax och be-
handling kan farorna minime-
ras.

Ett vaccin mot varicellae
finns nu registrerat. Var kom-
mer det in i handläggningen?

ar gjorts, skolor besökts, barnavården
observerats m m, dels mottagningar
hållits och dessa resor synes vara av
största värde och har tillvunnit sig be-
folkningens intresse.

Man ser gärna, att jag kommer, men
kanske har min välvilja ibland varit väl
stor, så att man funnit det självklart att
kostnadsfritt få besök hemma på går-
den.»

Väckte uppmärksamhet
Ibland föll Wallquists rapporter inte

i god jord. De väckte uppmärksamhet
och de som kände sig utpekade slog till-
baka. I en tidning från den 12 oktober
1946 blev rubriken »Flickorna i Arje-
plog ej moraliskt undermåliga». Tid-
ningen citerade Wallquists rapport till
Medicinalstyrelsen och skrev bland an-
nat »ett sorgligt undantag beträffande
tobak utgör de unga kvinnorna – fram-
för allt i samhällena – som ivrigt och i
snubblande fart vill verka frigjorda och
hävda sig, varför avbetalningspälsar,
läppsmink, svordomar och cigarettrök-
ning inta en dominerande ställning. Det
är sorgligt att se hur föga värdigt mång-
en ung kvinna bär upp sin nya frihet,
och det tycks arta sig till ett allvarligt
problem, hur detta skall tillrättaläggas».

Hårda duster
Kommunalfullmäktiges ordförande

Alfred E Backlund, enligt uppgift en av
Wallquists trätobröder, var inte sen att
ge doktorn ett tjuvnyp. »Det är inte förs-
ta gången som doktorn utan orsak klan-
kar på vår hyggliga ungdom», sade
Backlund, som dessutom tyckte att dok-
tor Wallquist skulle »ägna sina krafter
åt att stävja kvacksalveriet, som nu flo-
rerar inom kommunen, istället för att i
missriktad nit försöka svärta ner vår
ungdom som står på ett mycket högt
moraliskt plan». (Inom parentes kan
nämnas att Wallquist hade hårda duster
med vissa kommunalgubbar. Han före-
slog till och med att momentet »hur man
handskas med trilskande kommunal-
män» borde ingå i läkarutbildningen.)

År 1947. Wallquist är i stort sett
nöjd, bara inte damerna börjat röka.
Han anmärker att detta med den tillta-
gande rökningen gäller även unga möd-
rar. Wallquist insåg långt före de flesta
farorna med rökning, särskilt då hos bli-
vande mammor och mammor med små-
barn i närheten. •


