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1.

Inledning

Læstadiusmuseet – en kulturskatt
Nu när museets drift i kommunal regi håller på att avvecklas vill vi från LMV,
LæstadiusMuseetsVänner, göra en återblick på de gångna årens verksamhet och samtidigt ge
vår syn på museets betydelse och utvecklingsmöjligheter.
Under 12 års tid hann Pajala församling ha Lars Levi Læstadius som kyrkoherde, den första i
den nyblivna församlingen. Inom och vid sidan om detta arbete hann han åstadkomma en
andlig, vetenskaplig och samhällelig livsgärning som år 2000 renderade honom utmärkelsen
Årtusendets Norrbottning. Han skapade en väckelse som fortfarande växer och på många sätt
präglar livet på Nordkalotten. Men han fäste även sin blick på de flesta av tillvarons sidor,
både immateriella och materiella och hann ge ut flera vetenskapliga verk, artiklar och skrifter
på olika områden. Många blev till under långa vandringar och skidturer under bar himmel och
tecknades ned i sparsamt belysta stugor och studiekammare. För tre av Sveriges nationella
minoritetsspråk har hans tradition att tala folkets språk och utveckla dem på ett avgörande sätt
bidragit till att rädda dessa språk från utplåning. Den læstadianska trosgemenskapen har hållit
gränsen öppen mot Finland även under den tid då Finland tillhörde Ryssland.
Under kommunens huvudmannaskap har man tagit fasta på just denna mångfald hos
Læstadius olika profiler, både genom guidningarna, de årliga Læstadiusveckorna och den
litteratur man tillhandahållit. Man har velat bredda den delvis ensidiga bilden av hans person
och gärning. En prästfamiljs levnadsförhållanden i nordlig periferi under självhushållningens
tid har åskådliggjorts i pörtet och örtagården. Ingångarna är många eftersom denna familj har
kopplingar till det mesta. Väckelsefolket har fingrat på predikokopior, gruvfolket har hört om
Læstadiernas långa koppling till malmutvinning , husmodersföreningar om Brita-Cajsas
hälsokurer och mjölksyrning, och blivande naturguider fått en känsla av att gå i någons
fotspår. Stökiga skolklasser har tystnat inför skrivbordets bläckhorn, gåspenna och fullskrivna
pappersark vid traven av böcker som skrivits med hjälp av dem. Även jäktade turister som
turistbyrån hänvisat till museet i brist på annat har vittnat om en oväntad upplevelse.
Forskningsanknytningen har varit viktig även om den som allt annat har fått odlas i blygsam
skala på grund av bristande resurser. Så har flera forskare bott och botaniserat i prästgården,
bland annat Lilly-Anne Elgvin som 2010 disputerade på Læstadius spiritualitet. Kring
Læstadius och väckelsen pågår forskning vid flera universitet, det närmaste är Lapplands
universitet i Rovaniemi.
Museiområdet har även fyllt en funktion som man kanske inte varit medveten om förrän man
börjat sitta på museigården med sin kaffekopp eller bara för att ta en paus. Här har man haft
en okommersiell mötesplats i naturskön miljö lite vid sidan om. Just denna funktion växer i
betydelse i takt med ökad trafik och andra ändringar i det nya Pajala som nu håller på att
skapas.
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Museet blir byggnadsminne 2010
Länsstyrelsen i Luleå tillmötesgick församlingens hemställan från 2007 att förklara
predikanten Læstadius hem som byggnadsminne. Som förklarat byggnadsminne skyddas nu
området för yttre och inre påverkan, som rivning, ombyggnation och förändring av
planlösningen. Dessutom medföljer ett krav på underhåll där material och metoder som
används ska vara anpassade till respektive byggnads egenart.
Detta innebär rimligen att en omfattande ombyggnad av gula prästgården till
kyrkoherdebostad försvåras och blir kostsam. Däremot kan byggnaden anpassas och utvecklas
invändigt för en mer ändamålsenlig museiverksamhet.
Status för museet 2013
Prästgården / Kulturum
Församlingen äger den K-märkta fastigheten. Huset åtgärdat exteriört genom fasadmålning
2009. Utställningen kvar sedan 2000, kompletterad med punktinsatser 2009 och 2010.
Bokhörna finns. Arkiv både på utställningsplanet och i källaren. Övervåningen för museets
administration och plats för konferenser. Handikapphiss installerad.
Hyresavtalet med kommunen uppsagt fr.o.m 1 juli 2014.
Pörtet
Interiören med möbler och inventarier från mitten av 1800-talet speglar hur det kan ha sett ut
under Lars Levis och Brita Cajsas tid. Spåntaket behöver bytas, och utvändiga fasaden målas
om med lämplig rödfärg. Bättring/ommålning invändigt är angeläget. Handikappanpassad
entré saknas.
Uthuset vid Kulturum
Fungerar bra under sommarmånaderna som café. Isolering och elektricitet saknas dock.
Omgivningarna vid Kulturum
Parken iordningsställd och bysten uppsatt till hundraårsminnet av Læstadius död 1961. Brita
Cajsas källa iordningställd med bänkar och skyltning av projektet ”Den okände Læstadius”.
Gångstigen till källan röjs årsvis. Brita Cajsas örtagård har skötts tidigare år men är nu i
förfall med mycket ogräs. Församlingen underhåller parken och gräsmattorna inom området.
Under augusti 2013 har en bred väg med belysning genom parken ned till stranden anlagts,
öppnar upp för utsikten mellan Kulturum och Brita Cajsas källa.
Gångstig till Kengis
Ej iordningställd enligt projektets planer.
Gamla marknadsplatsen i Kengis
Skyltar finns men i dåligt skick. En kyrkstuga står kvar men behöver rustas. Ängen med
marknadsplatsen var nyslagen vid besök i juli 2013.
Gamla kyrkogården och prästbostället i Kengis
Kyrkogården skyltad och kors uppsatt. Igenvuxen kulle där prästgården låg, skylt finns.
Grundstenar till gamla kyrkan finns kvar i skogen intill. Skylt finns.
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2.

Læstadiusmuseet under 15 år - en krönika från 1998 till 2013

Här sammanfattar vi museets verksamhet under en period med växlande antal aktiviteter,
projekt och temaveckor. Det finns mycken kunskap och många erfarenheter att bygga vidare
på, och som kan säkra de kommande årens utveckling och förnyelse av museet med
tillhörande pörte, örtagård, park och källa, samt kyrkplatsen vid Kengis.
Från 1998 till 2000
1985 startades ett flerårigt skolprojekt kring Lars Levi Læstadius under ledning av Ellen
Groth. Detta blev startskottet för ett kraftfullt utvecklande av Laestadiusverksamheten i
Pajala. Stiftelsen Carex Læstadiana bildas och visningarna av pörtet startar.
Med sikte på jubileumsåret 2000, och kommande år, startade i april 1998 en studiegrupp
under ledning av Majlis Granström från Norrbottens museum i Luleå.
Museets framtid definierades med följande vision:
• ge besökare och kommuninnevånare kunskaper om Lars Levi Læstadius liv och
gärning
• vinna ökad självkänsla i bygden och knyta samman gårdagens historia med dagens
utveckling och skapa arbetstillfällen i kommunen
• såväl program och aktiviteter under jubileumsåret 2000 som mera långsiktiga
besöksmål skall ingå
Gruppen enades om följande innehåll i det fortsatta projektet:
Prästgården / Kulturum
Pajala kommun bör äga fastigheten och vara huvudansvarig för verksamheten. Hela huset
skall användas i besöksverksamheten, med utställningar och turistinformation. I första
rummet vid entrén skall en intresseväckande och vacker utställning berätta om huset och
andra besöksvärda kulturmiljöer. I bottenvåningens övriga tre rum byggs informativa, vackra
och engagerande utställningar kring Lars Levi Læstadius och hans gärning samt kring
læstadianismen idag. Utställningarna skall tilltala både den kortvarige besökaren och den som
vill gå på djupet i ämnet. Plats för boksamling och egna studier. Datastöd för olika
produktioner. Utställningsprojektör anlitas. Övervåningen för Pajala turistinformation och
museets administration. Huset bör åtgärdas exteriört med skrapning, målning samt översyn av
fönster och tak.
Pörtet
Ändringar interiört så att pörtet visar en bostad från Læstadii tid. Kyrkbänkar och orgel flyttas
in till huvudbyggnadens utställningar. Hopfällbara stolar för användning vid visningar.
Mjölkkammaren utrustas med fler föremål och information. Soffan i Sigtuna inköps och
återförs till pörtet. Utställningsprojektör anlitas.
Uthuset vid Kulturum
Huset ses över gällande isolering, elektricitet och ventilation. Plats för tillfälliga utställningar
under sommarmånaderna.
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Omgivningarna vid Kulturum
Blomplanteringarna skall ha anknytning till Læstadii botaniska gärning. Skyltning med
information om huset och omgivningarna. Parkområdet ner mot älven röjs, vårdas och
kompletteras med gångstigar/sittbänkar/bord. Brita Cajsas källa rensas upp och skyltas. En
kryddgård (sedermera kallad Brita Cajsas örtagård) anläggs och underhålls.
Gångstig till Kengis
Enklare gångstig röjs och spångas från Kulturum till gamla marknadsplatsen och kyrkogården
i Kengis. Skyltning. Standard för vandring, dvs ej för cykel eller rullstol.
Gamla marknadsplatsen i Kengis
Tillgängligheten säkerställs och skyltningen förbättras. Den kvarvarande marknadsstugan är
förfallen och borde rustas. Framtida vård av området säkerställs.
Gamla kyrkogården och prästbostället i Kengis
Förbättra skyltningen och säkerställa framtida vård. Sittbänkar för vila och eftertanke.
Handikappanpassad gångstig längs älven till bruksmuseet i Kengis. Trall med rullstolsbredd
och bänkplatser för vila.
2000 – Læstadiusjubileet: Lars Levi Læstadius 200 år
Lars Levi Læstadius korades till Årtusendets Norrbottning 2000. Under hela året genomfördes
en ansenlig mängd seminarier, kyrkliga samlingar, föredrag, utställningar, föreställningar och
resor. Aktiviteterna började i norska Skibotns bedehus/kapell i början av januari, och
avslutades i finska Ylitornio i november med föredrag av Seppo Lohi om Læstadius liv. En
finsk version av Allmänna uppodlingar i Lappmarken gavs ut i översättning av Tauno Alatalo.
Ett kompendium om Lars Levi Læstadius som Årtusendets Norrbottning, framtaget av en
lärargrupp, gavs ut på både svenska och finska.
Pajala kommun och församling gjorde en stor satsning under ledning av kulturchefen Monica
Johansson med Mervi Jaako som anställd, och samlade ett stort antal nya inventarier till
pörtet.
På följande orter genomfördes Læstadius jubileumsår 2000:
* Sverige: Arjeplog, Pajala, Haparanda, Övertorneå, Jäkkvik och Karesuando,
* Finland: Muonio, Rovaniemi, Enontekiö, Kaaresuvanto, Kittilä, Ylitornio och Tornio
* Norge: Skibotn och Storfjord
Året invigdes 9 januari i Kulturum och pörtet, samt i Pajala kyrka med en jubileumsmässa
skriven av Bengt Pohjanen. Utställningen om Nordkalottens största kulturpersonlighet,
botanikern, vetenskapsmannen och predikanten Lars Levi Læstadius visades i Kulturum och
pörtet. Ett seminarium avhölls i Pajala under tre dagar i februari som handlade om Læstadius
ur olika aspekter. Vetenskapsmän från Norge, Finland och Sverige deltog. Festligheterna i
Pajala var ett samarbete mellan kommunen, församlingen och länsmuseet.
Bland övriga aktiviteter kan nämnas:
• Jäkkvik några dagar i juni/juli - Læstadiusspel vid födelsestenen med titeln ”Den
himmelska elden”.
• Stor kyrkhelg i Karesuando i augusti med trebiskopsmöte
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•

Seminarium i Tornio med föredrag av Nilla Outakoski, Lars Erik Wikberg, Karl
Göran Välivaara, Seppo Lohi, Jouko Talonen och Jaakko Ylitalo

Redan under 1998 arrangerade Lulebuss en sjudagars bussrundresa i Læstadius fotspår, då
bl.a Bengt Pohjanens allkonstverk ”Bröderna Karamazov” uppfördes i Överkalix.
2001 – Örtkännedom, livet i pörtet och vandring i Læstadius fotspår
Efter det intensiva jubileumsåret startade Læstadiusveckan 2001 den 9 juli. Första dagen
kunde deltagarna följa med pharmacepten Pia Kankaaranta ut i naturen och plocka örter, samt
lära sig mera hur de kan användas för mer välbefinnande. Tisdagen fortsatte Pia att lära ut hur
ett husapotek kan skapas.
Onsdag 11 juli berättade Ellen Groth, f.d ledare för Læstadiusprojektet, om livet i pörtet under
Læstadius tid.
Torsdag 12 juli guidade historikern Kjell Lundholm i kulturmiljöer som minner om
Læstadius, samt med en rundvandring på myren Vasikkavuoma och vid bykullen i Erkheikki.
Fredag 13 juli guidade han vid gamla kyrkogården i Kengis, och på det berömda utsiktsberget
Jupukka där Struwes meridianbåge har en mätpunkt.
2002 – Livet i pörtet och Læstadiusmåltiden
Veckan startade måndag 8 juli då årets museipersonal Maya Rao och Nadja Äkäslompolo,
samt Anneli Mäkinen som nu blivit museiföreståndare och planerat sin första Ls-vecka,
samtalade om ”Vad kan livet i pörtet ge oss stressade nutidsmänniksor”. Tisdag 9 juli
berättade teolog Lars-Gunnar Forsberg om den læstadianska tron på temat ”En hjärtats
angelägenhet”.
Ellen Groth berättade onsdag och torsdag om livet i pörtet under Læstadius tid. Onsdag kväll
bjöd måltidsvisionären Björn Ylipää på en måltid inspirerad av de levnadsvanor och
mathållning som rådde under Lars Levis och Brita Cajsas tid.
På torsdag kväll samlades veckans deltagare för en bastukvastkväll i Käymäjärvi. Veckan
avslutades på fredag kväll med att lära känna kvannen, ärkeängelns ört som samerna använde
den, under ledning av Eeva Snellman.
2003 – Samisk identitet, franska expeditionen, Sions sånger och livet i pörtet
Veckan öppnades måndag 7 juli av kulturnämndens ordförande Martti Makkonen. Därefter
föreläste professor Juha Pentikäinen från Helsingfors om Læstadius beröringspunkter med en
samisk identitet. Tisdag 8 juli behandlade Pentikäinen den arktiska expeditionen som
Frankrike ville glömma. På kvällen serverades en Læstadiusmåltid hos Björn Ylipää i
Bykrogen, med deltagande bl.a av Læstadiusättlingar från USA, Kangos, Junosuando och
Stockholm.
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Onsdag 9 juli berättade örtagårdsansvariga Anitha Koivumaa och Ellen Groth om livet i
pörtet under Læstadius tid. På kvällen samlades deltagare för en bastukvastkväll i Käymäjärvi
vars produkter sedan, för sjätte året i rad, kunde hängas upp för att sprida väldoft på utecaféet.
Torsdag kväll 10 juli belystes det læstadianska sångsättet i Pajala kyrka. Kantor Lisbeth
Carlander-Fredriksson berättade om sångsättet ”arktisk klämsång”. Sions sånger framfördes
av musiklärare och Jord-musiker Gun Olofsson, och av kantor Ann-Mari HammerstedtVilgats från Jukkasjärvi.
Vilka växter var nödvändiga för överlevnaden i vår arktiska miljö? Fredag 11 juli studerade
och arbetade deltagarna vid museet och i dess närhet under ledning av kvanne-experten Eeva
Snellman, samt Maya Rao och Anneli Mäkinen.
2004 - Læstadius språk och vandring i Kengis
Læstadiusveckan inleddes måndag 12 juli i pörtet där Lauri Koistinen, ansvarig för
digitaliserings-projektet av Læstadius-dokument, berättade om Læstadius språk och om sina
översättarreflexioner. På tisdag kväll 13 juli psalmkväll på finska och svenska i pörtet, med
kyrkoherde Kalle Tjäder som försångare och Anna Rebane vid tramporgeln.
Onsdag 14 juli gav Monica Metsävainio sitt personliga vittnesbörd om att vara kvinnlig präst i
Tornedalen.
Torsdag 15 juli bjöd på en Læstadiusvandring vid Kengis och den gamla kyrkplatsen.
Guidningen belyste byns och brukets historia och familjen Læstadius liv, samt visade på
viktiga växter.
Fredag kväll 16 juli avslutade veckan med en bastukvastkväll hos Väinö Martikkala i
Käymäjärvi.
2005 - Från nybyggardotter till vår prostinna - 200 år efter Brita Cajsas födelse
Veckan om ”vår prostinna” öppnades tisdagen 12 juli av kommunens kultur- och
utbildningschef Ann-Mari Mäki-Larsson. Læstadiusmuseets grundare Ellen Groth berättade
sedan om ”Brita Cajsa – en osannolik kvinna”.
Onsdag 13 juli gav författaren Lilian Ryd en bakgrund till ”Brita Cajsas väg från
nybyggardotter till prästfru”. Föredraget gavs sedan ut i Tornedalens årsbok 2005 både på
svenska och finska. På eftermiddagen Brita Cajsas måltid i Kyrkans Hus, avrundat med en
psalmkväll i pörtet under ledning av Karl-Erik Tjäder och Anna Rebane. Torsdag 14 juli en
bastukvastkväll i Käymäjärvi.
Fredag 15 juli blev en heldag i Brita Cajsas anda i Junosuando och Kangos. Välkomstkaffe på
Tora Regina Rensgards hemgård och visning av hennes konst med motiv ur læstadianismen
och kvinnolivet i Tornedalen. Lunch på Pappila mötesplats hos Maya Rao och Mikael
Kangas. Besök i Kangos hembygdsgård och guidning av Rolf Berggård om äldsta Læstadiusbarnet Eleonora Mäkitalo. Maj-Britt Nykäinen berättade sist om kaffeosten förr och nu.
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2006 - Om väckelsens språk och spridare - mångkulturåret
Veckan öppnades av museets personal med några ord om den mångkulturella väckelsen. LisMari Hjortfors från Gällivare berättade sedan om predikanten Anders Kurak, Læstadius och
samerna. Under tisdagen 11 juli föreläste Lars-Erik Wikberg om Biblioteca Læstadiana – att
översätta Læstadius. På onsdag 12 juli belyste Anneli Mäkinen i sitt föredrag den
”mångkulturelle Læstadius”. Psalmkväll i pörtet under ledning av Karl-Erik Tjäder. Torsdag
13 juli traditionsenlig bastukvastkväll i Käymäjärvi.
Fredagen 14 juli blev en heldag i Erkki Anttis fotspår under ledning av Harry Ylipää, med
guidning i Erkheikki och Juhonpieti.
Under åren 2005 - 2006 verkade utvecklingsprojektet ”Den okände Laestadius” vid museet
med syfte att marknadsföra och utveckla verksamheten. Örtagården anlades och Brita Cajsas
källa restaurerades.
2007 - I Guds fria natur - Linnéåret
Læstadiusveckan öppnades måndag 9 juli av biologen Mats Karlström med tankar om Linné
och Læstadius. Hans Læstadius berättade sedan om det växande släktträdet Læstadius, som
avslutades med en gripande presentation av Læstadiusättlingen Fritz Niemi från Kaunisvaara.
Tisdag 10 juli blev en heldag vid den storslagna myren Vasikkavuoma, med exkursion bland
slåtterblommorna. Vi prövade på gammaldags slåtter i det strilande regnet, och fick en
föreställning av ”Legenden om Ringen och Lien”.
Under onsdagen 11 juli gavs en betraktelse av Anneli Mäkinen om ”Den härliga kornsäden,
de vackra videkorgarna”. Brita Cajsas örtagård visades av Anitha Koivumaa, och dagen
avslutades med en traditionsenlig psalmkväll i pörtet.
Torsdag 12 juli ägnades åt en utflykt till Hietaniemi och Aavasaksa. med en orgelkonsert av
Anrzej Szadejko i Hietaniemi kyrka. På kvällen en botanisk afton i Hanhivittiko fäbod.
Veckan avslutades med en bastukvastkväll i Käymäjärvi då Eeva Snellman invigde deltagarna
i bastutraditioner.
2008 - Vägar till visdom - 200 år efter Læstadiusbrödernas skolstart
Teaterchefen Ulf Fembro inledningstalade måndagen 7 juli, och Anneli Mäkinen höll
föredrag på temat ”Vandra, göra, lära - som Læstadiusbröderna”. Tisdag 8 juli blev en
tvåspråkig och innehållsrik dag i Lainio med temat ”Att lära som Læstadius”, med föredrag
av Sölve Anderzén, Paavo Korteniemi, John Vigren och Dan Elenius. Dagen blev även
startpunkten för bildande av LMV, LæstadiusMuseets Vänner.
Onsdag 9 juli berättade Hans Læstadius om Læstadius-släktets pedagoger, och på kvällen
hölls en psalmkväll i pörtet under ledning av Karl-Erik Tjäder. Torsdag 10 juli en vandring på
Læstadiusleden i finska Sieppijärvi under mottot ”Till ordets friska källa”. På fredagen
samlades veckans deltagare för en bastukvastkväll i Käymäjärvi.
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2009 – Märkesåret 1809: Orden vandrar över gränsen - 200 år sedan en gräns klöv
Sverige och Finland
Læstadiusveckan öppnades 6 juli av Simo Rundgren, ledare för Meänmaaprojektet. En
separatutställning om Læstadius och Finland invigdes. Lars Elenius från Luleå föreläste sedan
om Læstadius och hans väckelse som brobyggare och språkbevarare. Anneli Mäkinen ledde 7
juli ett samtal om finländarnas Læstadius. Onsdag 8 juli föreläste fil.dr Marja Tuominen från
Lapplands universitet om den finska Jokelasläkten, och hur tron och kärleken knöt samman
Læstadius familj och väckelse. På kvällen blev det en myggrik psalmkväll i Saaren kirkko i
finska Kolari.
Torsdag 9 juli förbereddes en stilla vandring i kyrkfolkets fotspår från Kengis mot finska
Sieppijärvi. Vandringen och flottfärden fick dock ställas in pga dåligt väder och för litet antal
anmälda. På fredagen samlades veckans deltagare för en bastukvastkväll i Käymäjärvi.
2010 - En tjänande Marta, en lyssnande Maria - om väckelsens kvinnliga bas
Veckan öppnades av f.d kommunchef Maria Lindmark och av Anneli Mäkinen. Fil.dr Maria
Lähteenmäki föreläste om ”Guds små tjänstepigor”. Teolog Lilly-Anne Östtveit-Elgvin från
Norge skulle komma och berätta om kvinnan som bärare av det andliga, men pga av bilolycka
kunde hon inte närvara.
De kvinnor som sedan lyftes fram var barnmorskan Mathilda Fogman som åskådliggjordes i
en musikföreställning av Maria Ylipää och Ellen Kero, och i en oljemålning utförd av den
förstnämnda. Författarinnan Maj-Lis Palo presenterades av hennes make Birger Palo. LMVmedlemmarna Rolf Berggård och Hans Læstadius höll föredrag om Lars Levis döttrar Nora
Mäkitalo och Lotta Jokela, och om Petrus dotter Angelika Læstadius. Mervi Jaako från
Tornedalsteatern framförde Marjattas öde ur Kalevala – en allegori över Jesu födelse.
Musikforskaren Marja Mustakallio från Övertorneå berättade om väckelsens kvinnliga
försångare.
Veckans program med intervjuer uppmärksammades i webbtidningen tornedal.se.
På initiativ från LMV utökades delar av museets utställning med porträtt av några
märkeskvinnor. Brita Cajsas franska sjal, som hon fick i gåva av den franska
arktisexpedionen, togs fram ur kassavalvet och monterades ånyo upp på den gamla träramen
som legat många år i museets källarutrymmen.
Veckan avslutades med psalmkväll i pörtet, en stilla vandring på Læstadiusleden i finska
Sieppijärvi, och med en bastukvastkväll på Martikkalagården.
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Växtböckerna Norrbottens Flora - november 2010
På skyltsöndagen 28 november 2010 besökte Irma Davidsson och Kerstin Haraldsson ur
Föreningen Norrbottens Flora vårt museum. Med sig hade de tunga – och varmt välkomna bokkartonger med Norrbottens Flora.
Floran är dedicerad till Lars Levi Læstadius ”till minne av hans storartade pionjärinsats i den
norrländska botaniken”. Han har även fått en ny växt uppkallad efter sig: Lars Levis fibbla.
Att detta inte är mer än rätt kan man se genom att bläddra i böckerna: på var och varannan
sida nämns han som den som först samlade och beskrev växten, ibland också fann den. Pajala
och i synnerhet Kengis var hans viktiga växtlokaler. Och i det lilla pörtet satt han och plitade
med sina växter så länge som synen, tiden och krafterna tillät.

2011 - Minnesåret: 200 år efter Raattamaas födelse, 150 år efter Lars Levis död och
170 år efter Petrus död
Inför årets vecka producerade museet och LMV informationstavlor i form av roll-ups, som
presenterade olika tidsbilder på årets tema, med svensk och finsk text.
Læstadiusveckan 4-7 juli 2011 var en av höjdpunkterna av alla LLL-veckor som har hållits.
En extra dag behövdes, för att kunna belysa de tre minnesåren som berördes – 150 år efter
Lars Levis död, 170 år efter Petrus död och 200 år efter Raattamaas födelse. Två biskopar
medverkade, Hans Stiglund från Luleå stift och Samuel Salmi från Uleåborgs stift. Från
Murmansk, Norge, Finland och Sverige hade vi föredragshållare, som berörde olika områden
i väckelsens historia.
Bokverket Norrbottens Flora presenterades av fil.dr Lennart Stenberg. Teologie doktor LillyAnne Elgvin föreläste om Lars Levi Læstadius spiritualitet. Pastor Vesa Pöyhtäri berättade
om Johan Raattamaa, Nordens störste lekmannapredikant. Professor Jouko Talonen berörde
læstadianismen i ett internationellt perspektiv. Kontraktsprosten Aleksander Voltshok
berättade om den læstadianska Rysslandsmissionen i Murmansk. Lars Erik Wikberg från
Haparanda informerade om väckelsen på stormigt hav med Titanic. Docent Seppo Lohi
föreläste om de tidiga åren med Læstadius och Raattamaa.
Höjdpunkten blev en resa onsdagen den 6 juli i Læstadius och Raattamaas fotspår till
Karesuando. Besök på Raattamaa-gården i Saivomuotka. Kransnedläggning vid Johan
Raattamaas grav på Karesuandos gamla kyrkogård. Guidning vid pörtet och minnesgudstjänst
i Karesuando kyrka. Besök och guidning i Vittangi kyrka. Slutligen guidning på Kangos
hembygdsgård då Rolf Berggård berättade om Mäkitalo-släkten.
Släktträffen 4 juli samlade många deltagare från Sverige och USA, med föredrag om släkten
och kransnedläggning vid Lars Levis grav.
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2012 – Minoriteternas Læstadius – om språkens betydelse
Under två intensiva dagar, med temat ”Minoriteternas Læstadius - om språkens betydelse”,
fick den talrika publiken lyssna till föredrag på hög akademisk nivå i Folkets Hus.
Psalmboksöversättaren Linnéa Nylund öppnade tillsammans med kommunchefen Lena Jatko.
Prof.em Olavi Korhonen berättade om Lars Levi Læstadius och det lulesamiska skriftspråket.
Fil.dr Roald Kristiansen från Norge redogjorde för læstadianismens betydelse för bevarandet
av minoritetsspråken. Prof.em Erling Wande föreläste om kyrkan och minoritetsspråken från
Læstadius tid och framåt. Anneli Mäkinen behandlade Læstadius och det finska språket.
Jouko Talonen från Helsingfors föreläste om Læstadius i Baltikum. En traditionell psalmkväll
avhölls i pörtet under ledning av Karl-Erik Tjäder.
Den tredje dagen bar det av med välbesatt buss till Övre Soppero, med besök och lunch i Den
Gode Herdens kyrka och unison sång vid altaret. Därefter till Lannavaara där vi fick lyssna
till fyra föredrag i Prinsessan Eugénies minneskyrka. Sölve Anderzén presenterade nya rön
kring tidigare okända brev från Lars Levi till hans efterträdare och måg P L Stenborg. Agne
Söderström berättade om Lapplandsmissionens August Lundberg, Hans Læstadius om
Kvikkjokk-komministern Carl Erik Læstadius, och Bertil Kero om predikanten Johan Petter
Pääjärvi. Dagen avslutades med besök i mineralmuseet Kristallen och en utsökt laxmiddag.
2013 – Lapplands Maria 200 år och Læstadius som samhällsdanare
Invigningstalare tisdag 9 juli var kyrkoherde Mats Nygård från Åsele som behandlade Milla
Clemensdotter och hennes livsöde. Lilly-Anne Östtveit-Elgvins föredrag om Milla framfördes
i hennes frånvaro på norska och finska av Anders Alapää och Anneli Mäkinen. På kvällen
årsmöte i LMV då framtidsutsikterna ventilerades.
Onsdag 10 juli talade journalisten Tauno Alatalo om Læstadius kamp mot klimatet, med
intressanta och delvis nya rön kring åren i Karesuando. Fritz Læstadius, född Niemi från
Kaunisvaara, berättade livfullt om bakgrunden till sin Tornedalssång som han sedan sjöng till
eget gitarrackompanjemang. Professor Jouko Talonen från Helsingfors höll ett föredrag om
”Læstadianismen, samhället och politiken i norra Sverige 1900 – 1940”. På kvällen en
traditionell psalmkväll i pörtet under ledning av Karl-Erik Tjäder.
Torsdagen 11 juli blev en minnesrik och omväxlande bussresa i Læstadius och Raattamaas
fotspår mot Gällivare. Efter Tärendö besöktes Nilivaaras kyrka med föredrag av Anders
Alapää. Välsmakande förmiddagskaffe i den närbelägna församlingsgården, och senare lunch
i restaurang Björnfällan uppe på Dundret i Gällivare. Besök och guidning i det nybyggda och
stora västlæstadianska bönhuset, följt av besök i Gällivare museum där deltagarna kunde
beundra de fascinerande väggmålningarna av ortens konstnär Erling Johansson.
Årets Læstadiusdagar avslutades med besök i Gällivare gamla kyrka ”Ettöreskyrkan”, där
Anders Alapää och Hans Læstadius berättade om kyrkans präster Johan Björkman och Henrik
Læstadius, med inblick i Lars Levi Læstadius långa visitationsresa 1844. Resan började i
Föllinge och Åsele, fortsatte via bl.a Vilhelmina och Lycksele till Gällivare, och slutade under
sommaren i Karesuando. Visitationsprotokollen, liksom en stor mängd andra av Lars Levis
Læstadius dokument, finns samlade på Læstadiusarkivets trespråkiga hemsida
www.laestadiusarkivet.se
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Emil Enbuska, tillförordnad museiföreståndare 2013 under Anders Alapääs tjänstledighet,
höll förtjänstfullt i trådarna. Bertil Isaksson vid Radio Norrbotten intervjuade flera av
deltagarna, och spelade även in Fritz Tornedalssång.
Sommarrapport 2013 från Emil Enbuska – ett utdrag
Sommarens arbete har framför allt präglats av oron kring museets framtid. Snart sagt varje
vecka har frågan dykt upp i en eller annan skepnad, och i det dagliga arbetet har den ständiga
känslan varit att där kanske inte kommer några fler somrar, och om de kommer oklart i vilken
form. Trots det har undertecknad och mina medarbetare Alexander Bergdahl och Irene
Naalisvaara hållit flaggan i topp! Nyfikna besökare har kommit in i museet, och nöjda
besökare lämnat det. Vi har även försökt med en del nyheter i sommar.
Då budgeten varit stram har marknadsföringen till stor del istället skötts på det gamla goda
viset. Vi skrev ut många hundra små lappar med information om museets sommar, varmt och
vänskapligt formulerat, som vi med god hjälp av vänföreningens egen Anneli Mäkinen fick ut
i de flesta av Pajalas brevlådor. Liknande, något omformulerade lappar delades också ut på
Pajala marknad tillsammans med undertecknads syster, båda utklädda i för museet typiska
kläder. På några timmar fick båda ut närmare 500 lappar! Detta tillsammans med tydliga
skyltar som visade vägen till museet, upplyste många marknadsbesökare om museets café.
Dock var genomsvaret på detta svagt, kommer någon ytterligare sommar för museet bör man
fundera ännu en sväng på hur man ska locka marknadsbesökare. Att bara något trettiotal
kommer och fikar, när närmare tusen gånger fler besöker marknaden, är svagt. Kanske bör
man försöka placera en del av marknadsprogrammet på museets underutnyttjade gräsmatta?
Skyltar sattes också ut i Liviöjärvi i samband med stormötet, detta med benäget tillstånd av
några av de lokala arrangörerna. Det verkar inte ha lockat många människor, och detta borde
också funderas över. Hur är museets ställning hos den delen av väckelsen? Varför kom man
inte, tyckte man att museet var för långt bort eller hade man helt enkelt inte tid?
Laestadiusdagarna, då! Det sammanfattande omdömet om Laestadiusdagarna 2013 måste
vara, att i beaktande av de svårigheter som uppstod, genomfördes som ett mycket lyckat
arrangemang.
Till svårigheterna: i sista stund tvingades en av våra föreläsare, Lilly-Anne Østtveit Elgvin att
ställa in sin medverkan på grund av personliga omständigheter. Då tiden var alldeles för kort
för att kalla in en ersättare, så hoppade istället hennes tolk, Anneli Mäkinen, in och högläste
Lilly-Annes föredrag. Den lösningen kom att bli mycket lyckad. I sista stund tvingades vi
också att ställa in besöket på Markitta hembygdsgård, på grund av svårigheter med föreningen
som driver gården. Istället löstes problemet med ett besök i Nilivaara vackra kyrka, och kaffe
på Nilivaara församlingsgård. Som arrangörer kan vi i efterhand konstatera att bytet blev
mycket lyckat, kanske mer lyckat än den ursprungliga tanken.
Till det lyckade: den akademiska nivån på Laestadiusdagarna är fortsatt mycket hög! Ur
Østtveit Elgvins föredrag kom en djup diskussion som både belyste förhållandet mellan
Laestadius och Rosenius och också Schartau. Men även en diskussion som ropar efter ännu
djupare efterforskningar på området. Och mitt i allt detta tycks Milla Clemensdotter stå!
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Vi går in i den kanske mest osäkra framtiden i museets historia. När jag skriver detta är allting
oklart, kommer Laestadiusmuseet tvingas flytta på sig och kanske upphöra, eller kommer det
till och med att komma stärkt ur situationen? Ingen vet, det går inte annat än att se framtiden
an med både oro och tillförsikt.
Oavsett står det klart, att nu mer än någonsin behöver museet en vänförening! Jag kliver av
min post som museiföreståndare i och med detta, men jag tackar av hela mitt hjärta.
Laestadiusmuseet har alltid varit en kulturinstitution som har gjort anmärkningsvärt mycket
med förvånansvärt lite. Att ha fått vara en så stor del av museets historia är någonting jag
kommer att bära med mig så länge jag lever. Jag riktar ett särskilt tack till mina mentorer
Tuula Puranen, Anneli Mäkinen och Anders Alapää. Ett tack också till mina tidigare
guidekollegor; Iris Kvist, Mervi Erkheikki, och Alexander Bergdahl. Där är många fler av
sommarens gäster, och återkommande besökare som jag alltid kommer att minnas, för många
för att nämnas. Ni har alla satt ett outplånligt intryck på mig. Tack !
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3.

Marknadsföring – nu och i framtiden

LæstadiusMuseets Vänner
Vänföreningen LMV bildades 2008 för att stimulera, stödja och förstärka museets
verksamhet, förmedla kunskap om prosten Lars Levi Læstadius och hans hustru Brita Cajsas
liv och verksamhet, samt göra detta i deras anda. Informationsfoldrar har producerats i flera
utgåvor, på svenska, finska och engelska. De har spridits till turistbyråerna i norr, och varit en
viktig information för museets besökare. Den trespråkiga hemsidan www.laestadiusfriends.se
har hållits levande allt sedan 2008, med fotokollage, verksamhetsberättelser, information om
museet och Læstadiusveckorna, länkar till andra hemsidor mm.
Læstadiusarkivet
Lauri Koistinens digitaliseringsprojekt har förtjänstfullt fyllts på med Læstadius
originaldokument och blomsterplanscher, samt med översättningar till svenska, finska och
engelska. De finns tillgängliga på hemsidan www.laestadiusarkivet.se.
Læstadiusmuseet i Pajala
(från kommunens hemsida sommaren 2013)
Öppettider: 15 juni till 15 augusti måndag till lördag, klockan 11.00-16.00.
Övrig tid endast förbokade besök.
I Læstadiuspörtet i Pajala bodde prosten Lars Levi Læstadius (1800-1861) under sina sista
levnadsår.
Lars Levi Læstadius kraftfulla förkunnelse om hjärtats tro mot dryckenskapen på 1840-talet
ledde till en omfattande väckelse i norra Sverige, Finland, Norge och i Nordamerika.
Læstadius är känd för sina viktiga insatser som botaniker, men ägnade sig även åt till exempel
zoologi, meteorologi, lingvistik och etnologi.
Vid ett besök på Læstadiusmuseet kan ni få en inblick i hur familjen Læstadius vardagsliv såg
ut, och hur människor levde norr om Polcirkeln vid mitten av 1800-talet.
På museet finns även en spännande utställning som speglar denne märklige personlighets
livsgärning, som lämnat spår efter sig på hela Nordkalotten och även i övriga världen.
Utveckling och förnyelse
Alla som är engagerade i museets framtid bör tillsammans definiera och utveckla
marknadsföringen, t.ex med följande insatser:
• Hemsida – LMV, kommunen, församlingen
• Broschyr och samverkan med turistbyråerna på Nordkalotten
• Bokförsäljning, utställningar och montrar i museet
• Aktiviteter under Pajala marknad
• Annonsering och artiklar i pressen
• Samverkan med närorterna i Finland
• Mm mm
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Brita Cajsas örtagård sommaren 2009
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4.

Förslag till Læstadiusdagar 2014 och kommande år

2014 – Læstadius och nykterhetsrörelsen
Församlingen ansvarar för museet från 1 juli 2014. Vi föreslår två eller tre Læstadiusdagar
veckan efter Pajala marknad. Föredrag och kaffepauser i Kyrkans hus.
Dag 1 med botaniskt tema på förmiddagen, eftermiddagen med öppnande av Ls-dagarna och
föredrag om nykterhetskämpen Lars Levi och de resultat som blev följden. Psalmkväll i
pörtet.
Dag 2 utfärd med egna bilar till Rantatalo i Juhonpieti, där Erkki Antti bodde sina sista år.
Sedan vidare till Kamaripirtti, följt av besök i Snellgården. Sist Wanhainengården som är
hembygdsgård. Lunch på Smedjan, följt av föredrag på eftermiddagen i Kyrkans hus, bl.a om
predikanten Erkki Antti, den ljuve förkunnaren.
Dag 3 med årsmöte i vänföreningen LMV, samt reserv för det som inte hanns med de första
två dagarna. Ett passande underlag kan vara Lars Levis artiklar 1846 - 57 i ”Den Swenske
Nykterhets-Härolden”, som finns tillgängliga på Læstadiusarkivets hemsida.
2015 – Den gränslöse Læstadius
Minnesåret - 100 år sedan Ragnar Lassinannti föddes. Hans gärning som landshövding och
politiker bör belysas. Han verkade för ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna och för
regionalpolitiken. Besök i Övertorneå och Pello, khde Haapaniemi och Paavo Korteniemi.
En dag kan ägnas åt en botanisk vandring på Læstadiusleden.
2016 – Læstadianismen och arbetarrörelsen
Belysa sambandet mellan den växande arbetarrörelsen och kommunismen i Tornedalen, och
konsekvenserna för læstadianismen.
Om detta tema ej räcker till så kan väckelsen i skönlitteraturen även behandlas.
2017 – 200-årsminnet av Carl-Erik Læstadius död
Planerat som två dagar i Pajala, följt av två dagar i Kvikkjokk. Naturen och botaniken i
centrum för utflykter och föredrag.
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5.

Förslag till en åtgärdsplan

Åtgärder som kommunen under sitt huvudmannaskap ansåg vara viktiga beskrivs nedan. För
att kunna genomföra dem krävs det ekonomisk hjälp och konsultinsatser från Luleå stift och
från Kulturdivisionen i Norrbottens läns landsting.
I första fasen:
Renovering av pörtet som i liten skala påbörjades med donationsmedel 2007. Medel går att få
tack vare statusen som K-minnesmärke.
Prästgården: Tätning av fönster och en del andra förbättringar.
En ny utställning som besökaren kan se utan alltför stora guidningsinsatser.
Örtagården: Att återuppta skötseln eller återställa marken. Om det ursprungligen fanns en
örtagård där är osäkert.
I andra fasen:
Skötsel av Kengis gamla kyrkogård, kyrkplats och prästgårdsplats i samarbete med Kengis
bruk.
Vandringsled mellan prästgården i Pajala till Kengis kyrkplats.
Bedömda kostnader
LMV har gjort en preliminär bedömning av kostnaderna för de åtgärder vi ser som angelägna.
Sammantaget kan dessa belöpa sig till ca 3.0 Mkr, med följande förslag till tidsordning:
2014: Pörtet ca 0.5 Mkr (utvändiga och invändiga renoveringar)
2015: Prästgården ca 1.0 Mkr (utställningar, reception, interaktiva hjälpmedel, montrar etc)
2016: Övrigt kring fastigheten, inkl örtagården, ca 0.5 Mkr (uthuset, förråd i bättre skick)
2017: Kengis kyrkplats och prästgård, ca 0.5 Mkr (rensning, skyltning, besöksbod etc)
2018: Vandringsled och fortsatt utveckling/förnyelse av fastigheten, ca 0.5 Mkr
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6.

Rekommendationer

Museets skötsel har hittills varit kantad med osäkerhet och hot om nedläggning, mest på
grund av kommunens allt svagare ekonomi. Öppethållandena har blivit kortare,
personaltätheten minskat, Læstadiusveckorna har blivit Læstadiusdagar.
När landstinget valde att ta upp museet bland sina kulturmål, kändes det som ett starkt
erkännande. Det som ändå behövs mest är pengar och en stark och engagerad grupp som
helhjärtat har möjlighet att driva frågorna enligt en långtidsplan - kontinuitet och tydliga mål.
En fattig kommun eller en fattig församling kan inte klara sig ensam men måste visa en tydlig
vilja att ta sig an uppgiften.
Några rekommendationer från LMV:
• Museiföreståndare anställs minst 3 mån/år (lämplig kandidat finns)
• Öppettider tisdag – söndag under juni, juli och augusti, stängt måndagar
• Församlingen svarar fortsatt för det årsvisa underhållet, el mm
• Prästgården/Kulturum bör vara fortsatt bas för museiverksamheten, med ombyggd
reception, försäljning, förnyelse av utställningsmtrl, montrar för dokument etc
• Marknadsföring görs i samråd med Pajala turistbyrå och även i anslutning till Pajala
marknad
Vi önskar församlingen lycka till med uppgiften att förvalta Læstadiusarvet!
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