
I augusti 1922 köpte Vilhelm och Hildur Fällman en 0,7 hekar stor fastighet i 
Norrlunda strax utanför Lycksele. De hade tre barn som då var fem, nio och tio år 
gamla. Vilhelm arbetade med skogs- och flottningsarbete. Familjen bodde tidigare 
i en  bostadslägenhet i Lycksele, men var ”uppsagda till avflyttning”. De byggde 
ett hus i Norrlunda, som kostnadsberäknades till 6 000 kr. Vid den här tiden fanns 
möjligheter att få ett statligt lån via Västerbottens läns hushållningssällskaps Egna-
hemsnämnd, vilket Vilhelm och Hildur ansökte om. 

Under åren 1904–1940 beviljades hela 15 000 bostadsegnahemslån i Norrland, och 
ännu fler lån till jordbruksegnahemslån*! Egnahemsrörelsens uppdrag var att främja 
ökat och bättre byggande, till att börja med på landsbygden och främst för arbetare, 
lägre tjänstemän och hantverkare. I Norrland skulle lånen också uppmuntra till en inre, 
fortsatt kolonisation. 1940 förstatligades verksamheten och ombildades till länsbostads-
nämnder och lantbruksnämnder i slutet av -40-talet. 

I familjen Fällmans kontrakt från 1923 ser vi att de fick ett lån på 3 000 kr med 4 % 
ränta. Egnahemsnämnden ansåg att de var ”i stort behov av ny bostad och derjämte 
nödigt byggnadskapital” och att ”sökanden besitter de egenskaper som erfordras”. 
Egnahemsnämnden besiktar det färdiga huset i Norrlunda i juni 1923 genom ombudet 
i Lycksele, vandringsrättaren J. A. Ohlsson. Han skriver så här:

Ytterväggarna är fodrade med stående 1 tums bräder och kälad ”läkt”. Murningen är också utförd 
och järnspis insatt i köket, öppen spis i kammaren, kakelugn i tredje rummet, samt nisch i tambur, 
med plats för kamin. Fönster har överallt insatts och dörrarna äro färdiggjorda. Allt arbete är om-
sorgsfullt utfört och fullgott virke har använts. 

Året därpå får de medgivande om ett ytterligare lån på 1 200 kr för den ladugårdsbygg-
nad som uppförts, med plats för två kor, häst, småkreatur, port, foderlada, vedbod, 
matbod, gödselrum och hemlighus. 

Fem år senare ligger fastigheten ute till försäljning på exekutiv auktion. Olle Fällman 
anges därefter som ägare. Olle var familjens äldste son, då i tjugoårsåldern. År 1935 
förrättas återigen en auktion.

Våren 1936 säljs fastigheten av skogsinspektor Adrian Fällman (Vilhelms bror) och 
Ruth Fällman, Vindeln, för 5 500 kr. Köpare är kronojägare John E Silén. Silén. Han 
är född i Ljusdal, är då 53 år och gift med Maria Sofia Silén, 40 år, född i Gällivare. De 

Om ett hus åren 1923-1944
i Egnahemsnämndens arkiv

*Enligt Norrländsk Uppslagsbok.



har fyra barn i åldrarna 4-14 år. John och Sofia övertar 1937 Vilhelms och Hildurs kvarva-
rande lån hos Egnahemsnämnden. John är ”inom kommunen känd för nyktert levnadssätt 
och hedrande vandel, varför han till det bästa rekommenderas”, som det skrivs i ett brev 
underteckat av Kommunalnämndens ordförande. John Silén har sin tjänst i Domänverket, 
vilket framgår av Egnahemsombudets svar i nämndens formulär som skulle fyllas i. Där 
skriver också Ohlsson att sökandes hustru är en ”ordningssam husmor”.

Familjen Silén gör förbättringar i fastigheten genom ”insättning av ’Tretex’, målning och 
tapetsering i bostadshusets nedre våning”. Ett rum med alkov har iordningsställts på övre 
våningen.

Av brev i arkivet framgår att Silén vid upprepade tillfällen ber om uppskov för lånet hos 
Egnahemsnämnden. Detta, tillsammans med tidigare exekutiva auktioner, ger en bild av de 
svårigheter som vädligt många hade under 1930-talets lågkonjunktur och under krigsåren.
Staten hade en medvetenhet kring detta och inrättade t.ex. möjligheter till stödlån.

En brand skedde i april 1944, men den kunde repareras och ett brandförsäkringsbelopp 
utbetalades till fastighetsägaren (1 007 kr).

Vad hände sen? 
Kurt Fällman, som nu bor i Lycksele, berättar att Vilhelm och Hildur (hans farmor och 
farfar), bosatte sig på Villaryd och sedan i Hamn i Lycksele efter att de lämnat Norrlunda. 
"Farmor var en entreprenör, som både drev kiosk och kaféer. Hon växte upp i Bratten, 
och därifrån gick hon till Tingshuset i Lycksele för att arbeta som städerska 
innan hon bildade familj". Vilhelm avled 1946 och Hildur drygt 20 år senare.

Efter kontakter med Lantmäteriet och ägarna sedan tolv år tillbaka, Stefan Nordström 
och Aase Axelberg, har vi fått veta att John Silén sålde fastigheten 1945. Ladugården 
brann ned på 1960-talet och ett stort garage byggdes på ungefär samma plats. 1967 sker 
en första avstyckning i samband med bostadsområdet Lugnets tillblivelse. Tiotalet år 
senare genomförs ännu en avstyckning. 

Stefan berättar att det finns spår av husets första tid och ägare. Nischen i hallen syns, där 
den tidigare kaminen stod. Gamla tidningar har hittats i golven och de ursprungliga 
spegeldörrarna finns kvar. Den rejäla takhöjden är fortfarande densamma. I övre våningens 
snickerier har det funnits spår av branden. Utomhus syns delar av ladugårdens grundplatta 
och platsen där odlingsbänkar fanns. 

Stefan berättar också att han och Aase ofta får besök av människor som på olika sätt har 
anknytning till huset och gärna vill se det.



Bland arkivalierna finns bl.a. en kostnadsberäkning för bygget av bostadshuset.



I handlingarna på Folkrörelsearkivet som rör Norrlunda 1´4 finns också ritning på 
bostadshuset. Foto: Tor Ekholtz, Västerbottens museum. Han fotograferade i Väster-
botten på uppdrag av Hushållningssällskapet, sannolikt under 1920-talet.





Municipnämndens ordförande intygade att Vilhelm Fällman gjort sig förtjänt av ett 
egnahemslån.
Nedan: Del av lånekontraktet, där första innehavaren var "arbetaren Vilhelm Fällman".
Nästkommand sidor visar ansökan om lån från John Silén, som övertog fastigheten av 
släkten Fällman.











Huset idag, helt nära Umeälven.



Nuvarande ägarna Stefan Nordström och Aase Axelberg.




