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Debattinlägg efter kulturmötet i Korpilombolo 10 december 2013 
 
Mitt namn är Hans Læstadius från Hässelby i västra Stockholm. Jag är pensionerad 
civilingenjör och medlem i vänföreningens styrelse som kassör, samt ansvarig för 
medlemsregister, marknadsföring och hemsida. Under de senaste 20 åren har jag fördjupat 
mig i släktforskning och har därigenom skaffat mig detaljerad kunskap om Læstadiussläktens 
alla ättlingar. Anfader var bonden Nils Olofsson i Lästa by, Ytterlännäs socken, där hans son 
Johan blev kyrkoherde i Arjeplog och antog efternamnet Læstadius. Lars Levi Læstadius var 
sonsons sonson till denne Johan, och Lars Levi var min farfars farfar. Min uppgift är att vårda 
och utveckla det kulturella släktarvet för hela Læstadiussläkten, med fokus på Lars Levi, Brita 
Cajsa, hans bror Petrus i Vibyggerå och halvbrodern, komministern Carl Eric i Kvikkjokk. 

I likhet med många andra besökare till Læstadiusmuseet så har min hustru och jag, vid vårt 
första besök i Pajala vid en ljus och vacker junidag för snart 15 år sedan, starka och 
andaktsfulla minnen när vi steg in i pörtet och gick runt i prästgårdens utställningar. Hela 
området andades frid, och vi blev guidade av en ung dam vars kunskaper jag kunde 
komplettera med min släktforskarbakgrund. Allt sedan dess har vi deltagit i många 
Læstadiusveckor/dagar, och är mycket imponerade av den bredd och djup som 
Læstadiusmuseet visat upp. Jag känner mig ärad att fått bidra till museets utveckling. 

Vänföreningens framtidsplan belyser de senaste 15 årens projekt och teman, samt ger förslag 
till en progressiv åtgärdsplan och rekommendationer för museets framtid. Vi har även lagt en 
plan för teman till de närmaste fyra årens Læstadiusdagar. Ämnen och teman finns i rikligt 
överflöd att hämta för många år framåt, inte enbart kring Lars Levis mångfacetterade 
gärningar, utan också från en stor mängd intressanta personer i den vittförgrenade 
Læstadiussläkten. Förutom Lars Levi, Brita Cajsa, Petrus och Carl Eric kan jag nämna 
följande intressanta personligheter: 

* Filosofen Christopher Jacob Boström i Uppsala, den svenske Platon 
* Folkbildaren och Skansengrundaren Artur Hazelius 
* Prosten Pehr Fjellström i Lycksele, lapparnas apostel och språkforskare 
* Arjeplogkyrkoherdarna Johan II och III Læstadius 
* Seminarieadjunkten, kulturfrämjaren och folkbildaren Ferdinand Læstadius i Umeå 
* Småskollärarinnan och slöjdlärarinnan Angelika Læstadius i Pajala, Lannavaara, Haparanda 
* August Lundberg i Lannavaara, gift med Mina Læstadius, sonsons dotter till Carl Eric 
* Folkskolläraren Ferdinand Rehnlund i Masugnsbyn 
* Läraren och hembygdsvårdaren Edvin Mäkitalo i Kangos 
* Nora Mäkitalo i Kangos, äldsta dotter till Lars Levi 
* Släkten Niemi från Kaunisvaara 
 
Med denna bakgrund vill jag starkt betona hur viktigt det är att museet utvecklas, drivs och 
marknadsförs genom både kommunens och församlingens försorg. Turistbyrån i Pajala 
vidimerar att Læstadiusmuseet är det mest efterfrågade turistmålet under sommarmånaderna 
maj till september. Jag har besökt både släktrelaterade museer och hembygdsmuseer, deras 
besöks- och försäljningsintäkter täcker ofta inte kostnader för fastighet, underhåll, personal 
och investeringar. Kulturmedel, sponsring samt stöd från kommuner, församlingar och 
vänföreningar gör att museerna kan fortleva och utvecklas. Gör sammalunda i Pajala ! 

Tack för att jag fick tillfälle att ge min syn på Læstadiusmuseets framtid ! 
 


