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Efter den stora flyttningen

Karl-Einar Löfqvist och Laila Eliasson i Sune Jonssons fotspår
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Efter den stora flyttningen
”Äntligen ser han det som det är. Grannens lagård som den är. Ett spåntak som ligger 
på marken och skräpar som en ruttnande lövhög. Det var som om jorden öppnat sin 
mun och tuggat i sig stockvirket och spottat ut det som var oätligt. Överallt på torpen 
och kolonaten står redan kvarlämnade slädar och hjulpar stilla och orörliga. Han ser 
åkrarna som de är. Videt kommer krypande ut ur skogen som en bolmande rök för att 
para sig med glömskan som redan är oändlig och har öppnat sig ute på åkrarna. Om 
några år skulle all möda som varit här vara glömd. Jorden skulle stå ovänd. Ingen 
skulle gå på stigarna. Tuvor som reser sina bord mot strövande älg. Det skulle bli väl 
igenfyllt av mörker och tystnad efter alla som levat här. Han hade levat förgäves och 
skulle inte ens lämna ett tomrum efter sig”. 

Texten här ovan är hämtad ur Sune Jonssons bok 
Bilder från den stora flyttningen från 1964. Det 
är kronotorparen Jonas Oskar Jonsson som sitter 
och skådar ut över sitt livsverk - en till synes helt 
meningslös odlargärning i byn Mötingselberg. 
Snart går flyttlasset till pensionärshemmet och 
all den mark Jonas Oskar Jonsson med möda 
odlat upp kommer snart att vara skogsbevuxen. 

I boken Bilder från den stora flyttningen 
har Sune Jonsson i text och bild skildrat 
människor och miljöer i avfolkningsområden i 
Västerbottens inland. Mellan 1961-1964 reste 
Sune Jonsson omkring med sin kamera bland 
gårdar i Lycksele och Vilhelmina. En resa 
som bjöd på många personliga möten och många bittra berättelser om ett omänskligt 
slit på stenbundna åkrar och vattensjuka myrodlingar. Mollstämda historier om brustna 
förhoppningar, svek och meningslösa dagsverken.

Det har gått ungefär 40 år sedan Sune gjorde sin dokumentära skildring. Vad har 
egentligen hänt sedan dess? Står alla gårdar öde? Finns det några människor kvar? 

Mellan 2004 -2009 reste jag runt i Vilhelmina tillsammans med fotograf Karl-Einar 
Löfqvist och uppsökte platser och personer som finns avbildade i Sunes bok. Vi träffade 
ättlingar till kronotorparna/kolonisterna och sökte spåren de lämnat efter sig. 

Följ med på en tidsresa i kronotorparlandet.

Laila Eliasson
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Nils Andersson i Mötingselberg hösten 2007.
Han var 10 år gammal när hans pappa beslutade att 
lämna Eskilstuna för att bli kolonist på kronoparken 
Mötingselberg. Året var 1922. Genom lottdragning 
kom familjen att hamna på kolonat nummer III.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 14 september, 2007

Nils pappa, Per Albin Andersson, hade tidigare varit 
godsägare i Södermanland men gått i konkurs efter 
andra världskriget. I april 1922 åkte han och 15 andra 
män med materialtåget upp till Vilhelmina för att 
börja ett nytt liv som kolonister. Många gav upp innan 
de ens hunnit uppföra bostadshuset. Per Albin var en 
av de få som den norrländska blötmyren inte lyckades 
knäcka. Han förblev i Mötingselberg resten av sitt liv 
och var den ende kolonisten som lyckades friköpa den 
jord han odlat upp.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 14 september, 2007

Med tiden kom Nils och hans två bröder Albin och 
Anton att intressera sig för fiolbyggnadskonsten. 
De höll till uppe på vinden hemma i Mötingselberg. 
Sammanlagt fick Nils till ca 15-20 fioler som han 
tyckte var tillräckligt bra ljud i för att sälja. Med åren 
kom de kasserade fiollocken att samlas på hög under 
snickarbänken. Leif Sandgren från TV4 köpte 400 av 
dem. Trots det fanns det säkert lika många kvar när vi 
hälsade på hösten 2007.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 14 september, 2007

Av pionjärerna som kom till Mötingselberg i början 
av 1920-talet var Nils den som blev kvar längst. Han 
flyttade in till Vilhelmina tätort vintern 2004. Han var 
då 93 år gammal.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 12, december 2004

Mötingselberg - Kolonat III, Anderssons

Mötingselberg - Kolonat III, Anderssons
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Nils Andersson och hans lillasyster Lisa fotograferade 
i hennes lägenhet på Tallmon i Vilhelmina. Varje 
eftermiddag gick Nils och drack kaffe hos sin syster. 
Eftersom Lisa var i stort sett blind tillbringade hon 
mycket tid i sin lägenhet. Den här pratstunden över en 
kopp kaffe tillhörde nog en av dagens ljusaste stunder. 
Lisa gick bort i augusti 2009.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 6 september, 2007

I dag finns bara två bostadshus kvar på kolonaten i 
Mötingselberg. Det ena av dem var Nils och Lisas 
föräldrahem.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 7 december, 2004

Mötingselberg - Kolonat III, Anderssons
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Av de 16 kolonat som uppläts i Mötingselberg blev 
i själva verket endast tio av dem bebyggda och av 
de ursprungliga bostadshusen finns bara två kvar, 
Anderssons och Albergs. Sistnämnda kolonat har en 
brokig historia, där olika familjer avlöst varandra 
allt sedan det befolkades på 1920-talet. Ena familjen 
lär ha stuckit hals över huvud då det uppdagades 
att de misshandlade sin lilla dotter svårt. Enligt 
den muntliga berättelsen var hon fastbunden i ett 
koppel i köket och fick äta direkt ur slaskhinken. 
Omhändertogs och hamnade som fosterbarn hos en 
familj i Umeå. Kolonatet har även tidvis använts som 
skola. När byn blev öde på 1960-talet tog militären 
över byggnaden för att använda som förråd. I dag är 
huset öde och håller på att förfalla.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 7 december 2004

Mötingselberg - Kolonat IV, Albergs

Mötingselberg - Kolonat IV, Albergs
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Johan Alfred Ågren och Jenny Agata framför stugan 
i Mötingselberg. Johan var född i Skåne och en av 
de sexton arbetslösa industriarbetarna som kom från 
Eskilstuna till Mötingselberg vårvintern 1922 för att 
bli jordbrukare. Hamnade på kolonat IX. Blev känd 
som en duktig arbetare och var en av de 16 hitflyttade 
pionjärerna som blev kvar längst i byn. Han flyttade 
till Storseleby 1962. Han var då 71 år gammal.

Foto: Sune Jonsson, juli 1961

Johan Olofsson fotograferad i sin bostad i Storseleby. 
Hans pappa dog när Johan var liten och mamman 
gifte då om sig med Johan Ågren i Mötingselberg. 
Johan Olofsson växte därför upp på kolonat IX i 
Mötingselberg. Både Johan och hans styvfar blev 
åkare. Körde bland annat grus åt vägförvaltningen och 
plogade vägar på vintern. Fortsatte med åkeriet även 
efter flytten till Storseleby 1962. 

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 11 april 2006

Johan i snickarverkstaden. Var tredje vecka, då 
hemhjälpen kom, passade han på att smita ner i 
sitt stora garage där han hade sina snickargrejor. 
Tillverkade bland annat hopfällbara pallar. När jag 
frågade om han tillverkade annat än pallar svarade 
han: ”Nej inte det int. De ä bara nå palla ja höllä på 
ve. Å så äre töckä danne ställninga för å he blommän 
på. Na tidsfördriv”.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 11 april 2006

Nu har tiden stannat hemma hos Johan. Han avled 
på Lycksele lasarett hösten 2008. Han blev 91 år 
gammal.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 11 april 2006

Mötingselberg - Kolonat IX, Jonsbo

Mötingselberg - Kolonat IX, Jonsbo
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Christer och Roland Bygdell framför bostadshuset 
på Persgård. Den förste kolonisten på kolonatet hette 
Greek. Sedan tog Hagbard Persson över stället. Här 
etablerade han en affär och skötte byns post. Den sista 
familjen som bodde här var Bygdells.

Foto: Sune Jonsson, juli 1961

Seija Isaksson sittande på husgrunden på Persgård. 
Seija kom till Mötingselberg som flyktingbarn från 
Finland under andra världskriget. Trodde länge att hon 
skulle få återvända hem till familjen i Finland men 
blev i hemlighet adopterad av Hagbard Persson och 
hans fru Klara. De hade då fem pojkar. Efter att ha 
gått hushållsskola i Vilhelmina fick Seija göra allt mer 
arbete hemma på gården. ”Ja fick ju int forsätt skola 
utan ja sku sköt om lagårn, mjölk, å disk och bära in 
vén, ja hjälp till med allt som ä hem”. Det var tungt, 
hon kände sig inte som en dotter i huset utan som en 
piga. När Seija blev omkring 16 år gammal började 
hon jobba i skogsplanteringen på somrarna. Träffade 
där sin blivande man, vilket inte uppskattades 
hemmavid. ”Ja det vart ett himla liv om det”. Hon 
rymde hemifrån så fort hon fyllde 18. ”Ja packa ihop 
mina små pinaler, det rymtes i en liten pappkartong, 
å for. Å sen ha int ja vare hem”. Seija jobbade en tid 
som hembiträde innan hon gifte sig 21 år gammal. 
Hösten 1960 flyttade hon och maken till Gävle och 
tog arbete på Korsnäsfabriken. Seija arbetade på en 
avdelning där de tillverkade papperssäckar. Flyttade 
tillbaka till Vilhelmina omkring 1966. Bosatte sig så 
småningom i Rönnäs där de startade ett rökeri. Har 
två biologiska flickor och en adoptivson.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 5 september 2005

Seija Isaksson rensar lingon i sitt hem i Rönnäs.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 10 september 2007

Mötingselberg - Kolonat XI, Persgård

Mötingselberg - Kolonat XI, Persgård
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Gustav Persson i sin lägenhet på söder i Stockholm. 
Son till Hagbard och Klara Persson. Föddes i 
Mötingselberg 1931. Som 15-åring blev Gustav 
butiksbiträde i Storsele och så småningom i 
Fiandberg. Blev uttagen till en militärutbildning i 
Umeå och Skövde. Efter utbildningen återvände 
Gustav till Vilhelmina och blev 1:e man i 
Konsumbutiken. Gick handelsskola i Vilhelmina och 
fick anställning som kamrer på Konsum. Förflyttades 
till Kooperativa förbundets kontor i Sundsvall där han 
anställdes som revisoraspirant. Därefter gick han en 
2-årig utbildning i Saltsjöbaden samtidigt som han 
själv höll en del kurser. Läste språk per korrespondens 
och tog examen i företagsekonomi. Hamnade som 
chef vid KF ́s revisionsavdelning i Stockholm. Efter 
10 år blev han intagen i KF ́s direktion och fick så 
småningom posten som vVD. Slutade jobba vid 60 års 
ålder och började ägna sig åt släktforskning. Har låtit 
trycka en omfattande släktkrönika och skildring av 
lappmarkskolonisationen som han gett titeln Vandring 
bland fallna löv. Har två pojkar som jobbar inom 
databranschen. Gustavs fru, Alva född Örnfjäll, dog 
2005. 

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 4 juni 2009

Christer Bygdell vid kolonat XI. Var ca 6 år gammal 
då familjen bodde i Mötingselberg. Hade kor, getter 
och får. Mamman tog hand om djuren och pappan 
arbetade i skogen. Flyttade till ett annat hus nära 
Mötingselberg 1962, vid Rentjärn, sen till Latikberg 
1968. Därefter till Bergland. När Christer var 15 for 
han till sjöss. Jobbade på flera fraktfartyg till dess han 
fyllde 20. ”Jag ha ju vörä jorden runt och jag ha sett 
allt helvete. Ja tro det var elva båta jag hann va på. Ja 
vart bara rånad en gång, det var i London”. I mitten 
av 1970-talet flyttade Christer till byn Mark utanför 
Vilhelmina. Tillsammans med sin fru Carola började 
han med fårskötsel. ”Då hadd ja ju lugna ner mig 
lite”. I dag kör han grävmaskin och bor ofta borta på 
veckorna. Har arbetat en hel del i Stockholmstrakten.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 1 september 2005

Mötingselberg - Kolonat XI, Persgård
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Alfons och Agnes Wahlström med barnen Gun, John och 
Britt-Marie på kolonat XV Godegård, juli 1962. Sonen 
Egon utflyttad. När gårdarna i Mötingselberg började 
tömmas på folk, affären lades ner och plogningen drogs 
in flyttade familjen till kolonat IV Albergs, som låg i 
början av byn. Här stannade man bara några år innan 
man flyttade vidare till Agnes fosterhem i Frostberget, 
ca 3 mil utanför Vilhelmina. Året var 1966 och här fanns 
varken vatten eller avlopp. Det blev en arbets- och käns-
lomässigt svår omställning för Agnes. 

Foto: Sune Jonsson, juli 1961

John Wahlström utanför sin stuga i Frostberget vintern 
2005. Har jobbat i skogen i stort sett hela sitt liv. Kört 
med häst och släde, sen skördare och skotare. Arbetat 
mest i fjälltrakterna och därför varit tvungen att bo 
borta i skogskojor en stor del av tiden. ”Ja ha bodd i 
27 år i köjän, det fanns ju ingen buss och ingenting”. 

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 19 november 2005

I dag är John pensionär och riktig naturvän. Fåglar, 
ekorrar och andra djur trivs kring hans stuga. Fiske är 
ett av hans andra intressen. Traktorn som hans pappa 
använde i Mötingselberg använder John fortfarande. 
”Den funka bra”.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 19 november 2005

Gun Wahlström i sin lägenhet i Lövliden, Vilhelmina. 
Flyttade från Mötingselberg till Ulricehamn då hon 
var 21 år gammal. Fick jobb på en trikåfabrik där hon 
stannade i åtta år. Hamnade sedan vid LM Ericssons i 
Östersund där hon monterade kretskort och arbetade 
på förrådet. Blev kvar i 30 år. Fick avtalspension 
2001 då det började bli ont om arbete på fabriken. 
Efter ett tag blev hemlängtan till Vilhelmina så stark 
att hon bestämde sig för att flytta hem igen. Bor 
sedan 1 juli 2005 i Lövliden, tillsammans med sin 
katt. Handarbete är ett av hennes största intressen. 
De broderier som finns uppsatta i hennes hem är 
imponerande.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 30 november 2005

Mötingselberg - Kolonat XV, Godegård

Mötingselberg - Kolonat XV Godegård
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Britt-Marie Wahlström, numera Tinderfjäll. Hon var 
11 år när familjen flyttade till Frostberget. Blev kvar 
på gården. Har jobbat på kontor och i Bäsksele bageri. 
Där gjorde man både tunnbröd och blodbröd. Numera 
arbetar Britt-Marie inom hemtjänsten. Har två flickor 
och en pojke, samtliga vuxna. Trivs bra i Frostberget 
och har inga funderingar på att flytta. ”Ja far nog inte i 
första taget”.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 29 november 2005

Gun och John Wahlström vid kallkällan vid Godegård, 
Mötingselberg en solig höstdag 2007. Huset brann ner 
1981, bara en kort tid innan John hade tänkt flytta dit. 
Numera åker de båda syskonen till hemstället några 
gånger per år och kokar kaffe vid den kallkälla som 
användes på gården. Så här uttryckte Gun det: ”När 
man kom dit på gårn, fast det ser ut som det gör nu, så 
känn man att här ... här är rötterna”.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 11 september 2007

Mötingselberg - Kolonat XV Godegård
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Jonas Oskar Jonsson och Maria framför 
gammfolksstugan i Tjärnmyrliden, Mötingselberg. 
Bara en kort tid efter fotot blev taget flyttade de till 
pensionärshemmet i Vilhelmina.

Foto: Sune Jonsson, juli 1961

Jonas Oskar och Maria Jonssons gamla bostadhus. 
Byggnaden märkt av väder och vind, men har fått 
plåttak. Av gammfolksstugan syns inte längre ett spår.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 11 september 2007

Tjärnmyrliden - Jonssons

Tjärnmyrliden - Jonssons



13

Frans Johanssons hus och Jonas Oskar Jonssons första 
stuga.

Foto: Sune Jonsson, februari 1964

”Det blev aldrig någe vete och Kaanans land. Det blev 
ingen honung. Det har bara vuxe skog här och ska 
göra så evinnerligen. Amen”. Text ur Sune Jonssons 
bok Bilder från den stora flyttningen.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 7 december 2004

Frans Johansson stuga, lämnad åt sitt förfall.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 11 september 2007

Tjärnmyrliden - Johanssons

Tjärnmyrliden - Johanssons
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Gudrun Olofsson med sina döttrar Inga, Märta och Ker-
stin i den kalla och dragiga bostaden i Aronsjö, somma-
ren 1961. Tre månader efter det att fotot togs flyttade de 
in i ett nybyggt hus strax bredvid.

Foto: Sune Jonsson, juli 1961

Märta, Inga och Kerstin utanför sitt gamla hem i 
Aronsjö. Alla tre bor kvar i Vilhelminatrakten och har 
kvar hemgården tillsammans. Inga åker dit väldigt 
ofta. ”Ja ha ju flyttä men min och själ och mitt hjärta 
ha ja aldri tagi me mä, det e kvar här i Aronsjö”. 
Inga har jobbat inom hemtjänsten och äldreomsorgen 
större delen av sitt liv. Märta har hållit på med litet 
av varje: åldringsvård, frisör, jobbat i köket på skolan 
och daghemmet i Dalasjö. När hon fick problem med 
benen och svårt att gå, tyckte hon inte det var lämpligt 
att jobba med småbarn. Började istället på kansliet 
för Vilhelmina Idrottsklubb. Kerstin arbetade i 10 år 
på SJ ́s biljettbokning i Vilhelmina. När det lades ner 
började hon läsa till bibliotekarie på distans. 

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 5 september 2005

Gammstugan hos Olofssons i Aronsjö.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 5 september 2005

Kerstin arbetade ett tag på gymnasiebiblioteket 
i Vilhelmina, innan hon fick en fast tjänst som 
biblioteksassistent på högstadiet augusti 2007. Hon 
var då inte klar med sin utbildning men lyckades 
slutföra studierna parallellt med arbetet. Stortrivs med 
sitt jobb.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 13 september 2007

Aronsjö - Olofssons

Aronsjö - Olofssons
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Aronsjökullarna - Kolonat XIX, Karinhall

Den förste bosättaren på Karinhall kom dit 1922 
och hette A. Wikström. Ägarna har sedan avlöst 
varandra. Så småningom köpte Bert-Erik och Ingrid 
Jonsson från Aronsjö bostadshuset och flyttade det till 
Hunneberg. I dag har växtligheten erövrat gårdsplanen 
på Karinhall och spåren efter människorna som bott 
här måste man söka i gräset.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 2 september 2005

Här finns inte längre någon mjölk att hämta. Korna 
är slaktade, ladugården har rasat, folket har flyttat. 
Naturen är på väg att återta odlingsmarkerna. 

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 2 september 2005

Kvarlämnad järnspis på kolonat XIX.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 2 september 2005

Bostadshuset från Karinhall på sin nya plats i 
Hunneberg. Här fanns tidigare ett äldre hus, Erik 
Amandus Eliassons, men någon gång på 1970-
talet drabbades några ungdomar av en otyglad 
förstörelselusta. På en och samma kväll eldade de 
upp flera byggnader i Hunneberg, bland annat på Erik 
Amandus hemman.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 11 september 2007

Aronsjökullarna - Kolonat XIX, Karinhall
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Aronsjökullarna - Kolonat XXV, Åkeslund 

Karin Norman växte upp på kolonat Åkeslund, 
Aronsjökullarna. Bor sedan 1981 i Södra Grundsjö.  

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 1 september 2005

Barndomshemmet på Aronsjökullarna. Kolonatet 
upparbetades 1922 av en rallare från södra Sverige, 
Smålands-Pelle. Han dog i brusten blindtarm på 
vägen till Vilhelmina sjukstuga. Den första oktober 
1935, när Karin var fyra år gammal, flyttade hon och 
föräldrarna från Vilhelmina tätort till kolonatet. Karin 
minns att hon vantrivdes något alldeles förfärligt 
den första tiden. I Vilhelmina hade det funnits en 
och annan gatlampa som lyste upp vägarna men på 
Aronsjökullarna var det alldeles kolsvart. Hon minns 
att hon sa till sin mamma att ”Vi flytt tillbaks, här ä 
ju sä kolsvart sä vi fo ju aldri gå ut och promenera”. I 
dag bor Rose-Marie Mattsson och Åke Persson här.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 1 september 2005

Karin Norman (Tagemo som ogift) och maken 
Gustav utanför sitt nuvarande hem i Södra Grundsjö. 
Som vuxen arbetade Karin ibland som platsvakt 
på Aronsjölidens järnvägsstation. Tog emot tågen, 
skickade paket och sålde biljetter. Fick senare jobb vid 
Norrhedens station utanför Storuman. Gifte sig med 
Gustaf Norman 1952 och flyttade till Vännäs eftersom 
han fick jobb vid järnvägen där. De stannade ett år 
innan de flyttade till Storuman och därefter vidare till 
Södra Grundsjö 1981.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 1 september 2005

Sängkammaren hemma hos Karin och Gustav.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 1 september 2005

Aronsjökullarna - Kolonat XXV, Åkeslund 
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Lappudden - Nyluspen, Hos Knut och Linnea

Knut Mattsson och Linnea Näslund framför sin 
lilla stuga i Nyluspen, Vilhelmina. Regleringen av 
Vojmsjön 1949 hade gjort att många jordbrukare i 
trakten fått sina åkermarker fördärvade. Avfolkningen 
var påtaglig när Sune Jonsson besökte Nyluspen. 
”Längs hela stranden från N. Tresund förbi Nyluspen 
till Storseleby sträcker sig den avtynande bygden som 
en deprimerande vision av ålderdomshem”, skrev han 
i sin bok. Vad hände med Knut och Linnea? Flyttade 
dem?

Foto: Sune Jonsson, juli 1961

Knut och Linnea 46 år senare framför sin gamla 
bostad. De flyttade på 1980-talet från sitt lilla hus till 
Knuts fosterhem, tvärs över vägen. I övrigt är det som 
om tiden stannat sedan Sune hälsade på. Vattenfall har 
återvänt med nya planer. Nu på att överleda Vojmsjöns 
vatten till Stalon genom en tunnel. ”Ja tänk om dem 
få förstör ytterligare, då bli ä ju bä ett dike kvar. Vi ha 
ju nog jävligt me slamme som vi ha och elände. Dem 
förstör ju strändren och biotopa och allt, och fisken”. 

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 12 september 2007

Knut sitter på samma plats där hans fostermor, Hanna 
Mattsson, blev avporträtterad av Sune Jonsson 1961. 
Det var när Hanna dog som Knut och Linnea flyttade 
in i huset. Linnea har jobbat inom hemtjänsten, medan 
Knut blev TV-tekniker. Han har problem med bland 
annat hjärtat, högt blodtryck och diabetes men har 
ändå förmåga att skämta om sina åkommor. ”En gång 
va ja ut å åkt skider. Jä kommä till e ödeställ å då hadd 
ä blive två hus där. Ja könnä int förstå, ja höll för ett 
ögä och då va ä bärä ett hus och så bytt ja och höll för 
de andrä , de va bärä ett hus. Men då jä tittä me bäggä, 
då va ä två i bredd (skrattar hjärtligt)”.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 12 september 2007

Knut och Linnea tar upp potatis på hemstället hösten 
2007. De hade djur i ladugården fram till hösten 1989.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 12 september 2007

Lappudden - Nyluspen, Hos Knut och Linnea 
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Lappudden - Nybergs

Severina Nyberg i sitt hem i Nyluspen 1961. Hade 
jordbruk och skötte traktens telefonväxel i drygt 20 
år. Blev verkligen prövad i livet. Förutom att hon 
blev änka i unga år dog två av sönerna i lungsot 18 
respektive 19 år gamla. Därtill drabbades en dotter av 
hjärtfel och dog när hon bara var 35 år. Kvar blev två 
söner, som fortfarande är i livet.

Foto: Sune Jonsson, juli 1961

Sonen Sven-Olle fotograferad i föräldrahemmet. Vid 
12 års ålder dog pappan och Sven-Olle fick börja 
hjälpa till med jordbruket. Flyttade så småningom 
söderut, till Sandviken och Furuvik. Jobbade bland 
annat på en kistfabrik, blev sen dödgrävare. Körde 
även baklastare ett tag. Tillbaka till Vilhelmina igen 
på 1970-talet, tog över hemgården. Arbetade i 12 år 
på Vilhelmina sjukstuga där han träffade Kristina. 
De skaffade djur tillsammans och upparbetade en 
vildmarkscamping på gården. I och med skilsmässan 
i början på 2000-talet blev det för tungt för Sven-Olle 
att driva både jordbruket och turistverksamheten och 
blev tvungen att lägga ner alltihopa. Arrenderar nu ut 
gården men bor kvar i det gamla föräldrahemmet. Är 
pensionär. Har 7 barn och 3 barnbarn.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 12 september 2007

Lappudden - Nybergs
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Norra Tresund - Nymans

Jordbrukaren och skogsarbetaren Johan August 
Nyman med sin fru Ottilia Karolina i förmånsstugan i 
Norra Tresund.  

Foto: Sune Jonsson, juli 1961

Per Norman i samma kök hösten 2007. Har försökt 
bevara stugan så intakt som möjligt sedan hans 
mormor Ottilia och morfar Johan August bodde där. 
Använder den som fritisbostad och i stort sett bara 
under älgjakten. Bor annars i Svannäs och arbetar på 
Vilhelmina sågen.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 12 september 2007

Norra Tresund - Nymans
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Norra Tresund - Abrahamssons

Leo och Olga Abrahamsson i Norra Tresund. Tidigare 
kronotorpare i Långstrand, Björkbacka. Flyttade till 
N. Tresund 1960 då torpet blev inlöst. Hade två grisar 
när Sune Jonsson hälsade på. ”Man jett ju ha nå smått 
och vänj av sig med, då man haft kräka i fyrti år”. 
Olga var inte rädd för att ta i och hon och Leo brukade 
bland annat hugga ved åt affärsinnehavaren i byn. 
Fisket i Vojsmsjön var en annan födkrok.

Foto: Sune Jonsson, juli 1961

Gun-Britt och Lars-Gunnar Henriksson framför 
Olga och Leos hus. Bor i Falkenberg. Fick tips från 
bekanta och köpte stället i november 1999. Åker till 
Norra Tresund varje påsk och sommar. Har ingen 
anknytning till trakten.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 12 september 2007

Norra Tresund - Abrahamssons
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Norra Tresund - Mårtenssons

Hemmansägare Olle Mårtensson med sin fru Eva och 
sonen Per-Erik. Fotograferade hemma i kammaren 
i Norra Tresund sommaren 1961. De lade ner 
jordbruket på 1970-talet.

Foto: Sune Jonsson, juli 1961

Eva Mårtensson fotograferad i sin lägenhet på 
”Manhattan”  i Vilhelmina november 2005. Har precis 
flyttat från Norra Tresund. Maken Olle dog 2001 och 
hon tyckte det började kännas tungt att bo kvar i byn. 
”I fjol vinter var det en så hemsk vinter”.  Dottern 
Maj-Britt sa åt henne att ”Nu morsan äre du som 
flytt på Vilhelmina”.  Och så blev det. Dottern bor på 
andra sidan Volgsjön, i Karlsbacka. Sonen Per-Erik är 
bosatt i Nordmaling. Jag frågade Eva om det kändes 
kymigt att flytta till en lägenhet i Vilhelmina när man 
levt hela livet i en by. På det svarade hon ”Nä, faktiskt 
inte. Jä trodd he skull gå mycke sämmer, men än ha ja 
då int känt nan hemlängtan int. Ja gör precis vad som 
fall mä in”.  Gården i Tresund har Eva skrivit över på 
sin bror.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 30 november 2005

Norra Tresund - Mårtenssons
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Norra Siksjönäs - Danielssons

Johan Danielsson fotograferad hemma på hölägdan 
i Norra Siksjönäs 1961. Bilden finns på omslaget till 
boken Bilder från den stora flyttningen. Johan hade 
inga ljusa tankar om människans strävan: ”Dem som 
bo i det här sathåle, dem lev tills dem dö å. Dem som 
arbet i fabrikena få nog int så stort kalas över dem 
heller”. Johan levde kvar i ”sathåle” sina återstående 
dagar. Han avled 1974.

Foto: Sune Jonsson, augusti 1961

Sonen Bo tog över jordbruket och hemmanet 1948. 
Gjorde sig av med djuren när pappan dog. Har jobbat 
i skogen större delen av sitt liv där han kört både 
häst och traktor. I slutet av 1980-talet flyttade Bo 
från det gamla föräldrahemmet nere i backen till sin 
nuvarande bostad, strax intill hemgården. Har även 
bott inne i Vilhelmina samhälle ett tag men återvände 
ganska snart till Siksjönäs då han tyckte det blev 
för långtråkigt på ”plass ́n”. Har köpt en betesputs 
ihop med grannen för att kunna hålla lägdorna öppna 
hemikring.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 18 september 2007

Johan Danielssons stuga i Norra Siksjönäs. 
Sonen Bo tog över jordbruket och hemmanet 1948.  
Gjorde sig av med djuren när pappan dog 1974. 

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 18 september 2007

Bo Danielsson inne i sin nuvarande bostad i Norra 
Siksjönäs. Stugan, som står precis intill det gamla 
föräldrahemmet, byggdes av hans syster 1963. Bo 
hade tidigare fem syskon men ingen av dem är i 
livet längre. När vi hälsade på hemma hos Bo hade 
en björn nyligen varit och stulit några saltade och 
ihoprullade älgskinn nere vid ladugården. ”Tänk han 
et dem lär han nog få dreck, för jeg hadd saltä dem 
duktit”.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 18 september 2007

Norra Siksjönäs - Danielssons
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Hunneberg - Karlssons

Gustaf Karlsson med sin fru Katarina framför stugan i 
Hunneberg sommaren 1961. Gustaf hade tidigare varit 
Lofostfiskare, vägarbetare, gruvarbetare, handelsman 
och rallare. Blev jordbrukare i Hunneberg 1922. Sune 
skrev i sin bok att ”Det var en glasklar söndag som 
jag kom till dem. Arbetsredskapen var upphängda i 
rönnen vid stugknuten. Hunden stod med framtassarna 
på fönsterbrädan, tittade fram mellan pelargoniorna 
och skällde genom rutan. Allt som varit omkring dem 
lärde att allt mänskligt är ostadigt...”.

Foto: Sune Jonsson, juli 1961

I dag är det bara den gamla rönnen, och en svag 
förhöjning i marken, som avslöjar var Gustafs och 
Katarinas stuga stod. Allt mänskligt är ostadigt.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 18 september 2007

Hunneberg - Karlssons
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Hunneberg - Svandes

Elias Svande vid köksspisen i Hunneberg. Försörjt 
sig som skomakare och jordbrukare. Var spelman. 
Strängarna till hans första fiol tillverkade han av katt-
tarmar.  

Foto: Sune Jonsson, juli 1961

Elias Svandes stuga hösten 2007.  Stället ägs nu av ett 
barnbarn till Elias, bosatt i Gävle.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 11 september 2007
 

”Överallt på torpen och kolonaten står redan 
kvarlämnade slädar och hjulpar stilla och orörliga”, 
konstaterade Sune Jonsson på sin resa i Vilhelmina 
sommaren 1961. De vagnshjul som inte förmultnat 
sedan dess står fortfarande orörliga, som här i 
Hunneberg..

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 11 september 2007

Hunneberg - Svandes
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Fiandberg - Sandqvists

Systrarna Gun-Britt och Evonne Sandqvist i Vibergs 
varubuss i Fiandberg sommaren 1961.

Foto: Sune Jonsson, augusti 1961

Evonne Sandqvist hemma i Fianberg. Gården äger 
hon tillsammans med sina fem syskon, sin farbror 
och fyra kusiner. Trots att stället ligger avsides är det 
ofta liv och rörelse här. Det händer i bland att drygt 
40 personer vistas på gården samtidigt, därtill en 15 
hundar. För att alla ska få plats har man uppfört flera 
små stugor på tomten och ladugården har blivit en 
kollektiv skoterbod.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 1 december 2005

Evonne Sandqvist har jobbat på hotell Vilhelmina 
större delen av sitt vuxna liv. Har dragits med en 
leversjukdom sedan hon var omkring 20. Blev med 
tiden allt sämre och i oktober år 2000 blev hon 
tvungen att byta lever. När sjukdomen blossade upp 
flyttade hon från sin dåvarande bostad i Storsele till 
sin pappas föräldrahem i Fianberg.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 1 december 2005

Hemma hos Gun-Britt Sandqvist på Löparstigen i 
Vilhelmina. Gun-Britt har arbetat som dagbarnvårdare 
sedan 1976. Har vuxit upp i Fiandberg men bott i 
Vilhelmina större delen av sitt liv. Den här dagen då 
vi hälsade på kom även Gun-Britts syskon Evonne 
och Tomas på besök. I Evonnes knä sitter dagbarnen 
Tintin Johansson och Kelvin Jakobsson. I Tomas knä 
sitter Meya Karlsson och närmast i bild är Tomas 
dotter Fannie.

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 24 november 2008

Fiandberg - Sandqvists
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Fiandberg - Nilssons

Vibergs varubuss hemma hos Algun och Helge 
Nilsson i Fianberg.

Foto: Sune Jonsson, augusti 1961

Alguns hus står idag öde. Helges hus däremot används 
som fritidsbostad. En son till Helge brukar vara där 
några gånger om året. (Helges hus syns inte på bilden 
på grund av allt sly som vuxit upp). 

Foto: Karl-Einar Löfqvist, 1 december 2005

Fiandberg - Nilssons
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Bilder från utställingen

Vilhelmina Folkets hus
30/8 - 27/9  2009

Västerbottens museum
18/4 - 6/6  2010
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Kontakt

Laila Eliasson
Museiintendent

Vilhelmina Museum
Torget 6
912 81  Vilhelmina

0940-144 97

laila.eliasson@vilhelmina.se

http://www.vilhelmina.se/~abm/index.html

Karl-Einar Löfqvist
Fotograf

Svadammsvägen 40
126 34  Hägersten

070-556 38 39

ke@lofqvist.com

http://www.lofqvist.com

Efter den stora flyttningen

http://www.flyttningen.se

http://www.vilhelmina.se/~abm/index.html
http://www.lofqvist.com/

