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Varför denna resa?

Lars Levi Læstadius - botanist, lingvist, etnograf och teolog - föddes den 10 januari 1800 i
Jäkkvik ca tio mil nordväst om Arjeplog. Den 10 januari 2000 avhölls ett tvärvetenskapligt
symposium i Kungl Vetenskapsakademiens lokaler på detta tema där jag hade förmånen att
delta. Under sommaren 2000 firade man minnet av hans födelse, samt hans utnämning till
Årtusendets Norrbottning, i bl a Pajala, Karesuando och Jäkkvik. Av olika skäl kunde jag
tyvärr inte vara med på dessa sommaraktiviteter för min farfars farfar.

Men skam den som ger sig. Under drygt två veckor i juni 2001 reste min hustru Marianne och
jag med bil runt stora delar av Norrland med syftet att
• besöka viktiga orter och församlingar där Læstadius-släkten verkat
• försöka verifiera gravplatser, boställen och bygder
• få mer kunskap om släkt- och hembygdsforskning på dessa orter
• uppleva naturens skiftningar i de olika bygderna (utan myggproblem)

Resan från Stockholm gick norrut via Sundsvall, Höga kusten bron, Ytterlännäs, Vibyggerå,
Nordingrå, Umeå, Lövånger, Gammelstad utanför Luleå, Haparanda, Karungi, Pajala,
Karesuando, Övre Soppero, Jukkasjärvi, Kiruna och Abisko, samt söderut till bl a Porjus,
Jokkmokk, Kvikkjokk, Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, Malgomajsjön vid Vilhelmina, Åsele
och SVAR i Ramsele. Hemfärd via Döda fallet och besök hos goda vänner i Stocka norr om
Hudiksvall . Övernattning mestadels på STF vandrarhem.

Denna reseberättelse beskriver våra intryck och redovisar den information som berikat min
släkt- och hembygdsforskning.

Sundsvall

Första etappmålet blev Sundsvall i min hembygds landskap. Jag är född 1938 i Stockholm
men bodde sedan i Uppsala, Vilhelmina och Umeå innan jag år 1945 med far, mor och bror
blev fast bosatt i Johannisberg, ett litet samhälle vid Ljungan 8 mil väster om Sundsvall. Mitt
personnummer visar att jag blev folkbokförd i Torps socken.

Bilen var fullpackad för olika behov och väder. Kamerautrustning, en pärm med rese- och
släktdokumentation samt bärbar dator med släktdatabas var givetvis med. I Sundsvall
kompletterade vi kartmaterialet med ett blad av gröna kartan över bygden kring Ytterlännäs,
mina urfäders hemsocken.

En solig, klar och kylig kväll uppe på Norra Stadsberget gav oss en vidsträckt vy över
Sundsvall och ut mot havet. Övernattning på renoverat STF vandrarhem som ligger granne
med hembygdsmuséet på berget.

Höga Kusten bron

Nästa dag inleddes med en färd på E4 genom den vackra bygden upp mot Härnösand och ett
stopp vid den mäktiga Höga Kusten bron. Klart och soligt väder gav oss perfekta förhållanden
att beskåda och fotografera  de höga spannen över en mycket bred Ångermanälv. Bron är
1800 meter lång och pylonerna vardera 180 meter höga.

Färden fortsatte sedan på älvens västra sida via Kramfors upp mot Ytterlännäs.
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Ytterlännäs, Lästa by och bygden kring Bollstabruk

En mil norr om Kramfors på den breda Ångermanälvens västra sida ligger de gamla
sågverksorterna Väja och Bollstabruk. Strax nordost om Bollstabruk ligger Ytterlännäs nya
kyrka, och längs vägen österut mot Sandslån blickar Ytterlännäs gamla medeltidskyrka ut
över nejden.

Mellan Väja och Bollstabruk passerar man de två byarna Lästa och Blästa. I slutet av 1500-
talet och början av 1600-talet bodde i Lästa (äldre stavning Leistad) bonden Nils Olofsson.
Sonen Johan antog släktnamnet Læstadius efter bynamnet. Johan föddes ca 1615 och dog 83
år gammal år 1697 som kyrkoherde i Arjeplog, och blev 103 år senare farfars farfar till
väckelsepredikanten Lars Levi Læstadius.

Ytterlännäs Hembygsförening har sina lokaler i den gamla Stenskolan i Bollstabruk. Vi hade
turen att träffa eldsjälen i föreningen Torsten Melin, en pensionerad och vital 80-åring som
stolt visade oss runt i arkiv, bibliotek och lokaler till sammans med ordföranden Gunnar
Haglund. Föreningen publicerade under 70-talet en diger hembygdsbok "Det gamla
Ytterlännäs" som vi inhandlade. En artikel behandlar bönder och jordeböcker i socknen, där
finns min anfader Nils Olofsson nämnd. En annan artikel beskriver förhållandena vid den
gamla kronosågen i Lästa vilken under 1500-talet försörjde Johan III med golvtimmer till slott
och kronogårdar. I föreningsarkivet kunde vi med hjälp av en äldre karta även verifiera
bygränserna för Lästa under 1800-talet.

Ådalens Släktforskarförening med säte i Kramfors driver bl a ett projekt med registrering och
scanning av gamla foton och kartor från bygderna i Ådalen. Arbetet pågår i en av Stenskolans
lokaler. Denna förening har som bekant även på uppdrag av SVAR i Sandslån registrerat
födelse-, vigsel- och dödböcker för många socknar i Ångermanland (utgiven som Ådalsskivan
på CD). Min urfädernesocken Ytterlännäs finns med på denna CD, men tyvärr existerar
kyrkböckerna först från år 1688. Får försöka verifiera min anfader Johan på annat sätt, och
tills vidare lita på de uppgifter som finns i Härnösands stifts Herdaminnen, Svenskt
Biografiskt Lexikon och annan dokumentation.

Vid sökning i Ådalsskivan har jag hittat flera båtsmän med namnet Lästadius, de flesta levde
under 1700- och 1800-talen och var bosatta i byn Näs strax söder om den gamla kyrkan.
Enligt en artikel i hembygdsboken var det vanligt att båtsmännen erhöll nya efternamn efter
sin hemby, men att deras söner och döttrar inte säkert behöll dessa namn utan fick heta
Nilsson / Nilsdotter efter fadern Nils etc. Vid besöket i Ramsele på SVAR försökte jag spåra
personerna och namnen i äldre husförhörslängder från Lästa och Näs byar, hittade dock inga i
den svårlästa stilen.

Med utsikten över bygden och Lästa byägor från det höga Väjaberget i synminnet och på film
fortsatte vi över till Sandslån vid Ångermanälvens östra strand, numera en turist- och
konferensanläggning där tidigare en omfattande timmersortering bedrevs.
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Vibyggerå

Söder om det mäktiga Skuleberget vid Dockstafjärdens innersta del ligger Vibyggerå gamla
och nya kyrkor. Den gamla är från medeltiden, dateras till sent 1200-tal eller tidigt 1300-tal,
och ligger på en höjd invid den medeltida färdvägen "Norrlandsstigen". Min farfars morfar
Petrus Læstadius verkade här som kyrkoherde de sista fyra  åren av sitt korta 39-åriga liv, och
ligger begravd vid kyrkans östra gavel. På denna gravplats restes 1911 en minnessten med
inskriptionen "Nitisk främjare af kristen tro och kultur i norrländska bygder", vilken vi stilla
begrundade vid besöket.

Petrus föddes den 9 februari 1802 i Arjeplog som yngre bror till Lars Levi. Efter uppväxten
hos sin halvbror Carl Erik i Kvikkjokk och studier i Härnösand och senare i Uppsala, verkade
han som missionär 1826 - 1836 i Arvidsjaurs och Arjeplogs lappmarker. År 1831 publicerade
han sin berömda "Journal för första året av tjänstgöring som missionär i Lappmarken", med
en fortsättningsdel 1833, vilka på ett livfullt sätt beskriver uppväxtförhållanden, vandringar,
liv och vedermödor i dessa lappmarker. Böckerna i originalutgåva finns hemma i min
bokhylla och erbjuder en fascinerande läsning.

Efter att ha beundrat kyrkans vackra medeltida interiör med trämålningar och rikt smyckad
predikstol, och vandrat runt på kyrkbacken där hembygdsgård och den gamla prästgården
ligger, gjorde vi en avstickare till bygden kring Nordingrå på en del av "Höga Kusten leden".

Nordingrå

Höga Kustens natur är bedövande vacker med starkt kuperad terräng ända ut till havet, ett
resultat av den kraftiga landhöjningen. Den blev utnämnd till ett av Unescos världsarv i
november 2000. Vi styrde kosan till de centrala delarna kring Nordingrå kyrka.

Resterna av den gamla stenkyrkan från 1200-talet flankerar den nya kyrkan som byggdes på
1820-talet. Enligt beskrivningen i Bygdéns Herdaminne var Nordingrå moderförsamling från
1300-talets mitt för både Ullånger och Vibyggerå. Först i december 1835 blev Vibyggerå eget
pastorat, och dess första kyrkoherde, dvs Petrus Læstadius, til lträdde under sommaren 1837.

Efter denna dags upplevelser och intryck i Ytterlännäs och Vibyggerå, samt krokvägarna runt
Nordingrå, checkade vi in på STF vackert belägna vandrarhem vid hamnen i Köpmanholmen
söder om Örnsköldsvik. Klart och soligt väder med fin vindlä på bryggan bakom hamnboden
med skön västersol. Nästa dag bar det av mot Umeå.
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Umeå och hembygdsmuseet Gammlia

Min far Ragnar föddes i Umeå 1906. Farfar Ferdinand Læstadius, född i Haparanda 1866,
var seminarieadjunkt vid det gamla lärarinneseminariet i Umeå från 1905 till sin död 1916.
Min farmor Gerda, född Cederberg 1866 i Stockholm, ligger begravd i Uppsala. Men var
ligger farfar begravd? I Umeå eller Haparanda? Förfrågningar som jag gjorde telefonledes
någon vecka före resan, till pastorsexpeditioner och kyrkogårdsförvaltningar, gav inga svar.

Ferdinand Læstadius Gerda Læstadius,  f. Cederberg

Vi styrde kosan till Umeå västra kyrkogård där farmors föräldrar Cederberg har sin
familjegrav. Och där fanns farfars gravsten bredvid två andra ättlingar till familjen Cederberg!
Alla data för denna familjegrav är nu dokumenterade i min släktdatabas, samt fotograferade
som minne av besöket.

I en närliggande grav fanns Johan Rudolf Læstadius med makan Alida, begravda 1950
respektive 1980. Deras persondata saknar jag, får göra efterforskningar senare.

Farfar Ferdinand var starkt engagerad i hembygds- och folkbildningsrörelserna i Västerbotten.
Han grundade föreningen Minerva, skrev mängder av artiklar och recensioner i skilda ämnen
(av vilka jag har många sparade) samt startade en fornminnesförening med samlingar som
idag är grunden till hembygdsmuseet Gammlia. Den gamla vackra gulmålade
herrgårdsbyggnaden i Sävar flyttades till Gammlia-området tack vare farfars insatser. Vi
besökte utställningen i museibyggnaden, och inköpte muséets årsbok från 1979 vilken
innehåller många artiklar kring lärarutbildningen i Umeå under hundra år. Farfar Ferdinands
lärargärning (med foto från en lektion med honom och hans elever) och farmor Gerdas sociala
umgänge finns här beskrivet av eleven Anna Grönfelt som en tid bodde inackorderad hos min
farfar och farmor. Hon har i sin minnesskrift 1954 bl a skrivit:

"Det hem, där jag tillbragte mina två första umeåår, uppbars av starka kulturella intressen.
Adjunkt Ferdinand Læstadius var föreståndare för folkbildningsföreningen Minerva och
bildade våren 1908 Västerbottens läns föreläsningsförbund, vars ledare han också blev.
Även för hembygdsverksamheten i länet har han gjort en banbrytande gärning. Ofta bjödos
gästande föreläsare hem. I övrigt florerade sällskapslivet ganska friskt.

Fru Gerda Læstadius var dotter till översten och byråchefen i Väg- och vattenbyggnads-
styrelsen Axel F O Cederberg, t f landshövding i Umeå under Crusebjörns krigsministertid
1902-03. Hon var utbildad sångerska och förhöjde med sin sång många offentliga och
enskilda fester och samkväm. Familjerna Bäcklund, Hult, Schildt, Unander-Scharin m fl
hörde till den närmaste umgängeskretsen".

Personal i muséets bibliotek hjälpe oss sedan att ta fram och kopiera några  skrifter från 1900-
talets början med anknytning till min farfar. Sålunda rik på nya uppgifter om farfar och
farmor lämnade vi Umeå, som nu i månadsskiftet maj-juni lyste med skimrande ljusgröna
björkar.
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Lövånger med den gamla kyrkstaden

Efter ett lunchstopp i Sävar strax norr om Umeå anlände vi till den gamla kyrkstaden i
Lövånger. Vi fick husera i en stuga från 1700-talet, med sneda väggar och tak och invändigt
renoverad till hotell rumsstandard. Sängen var en gammal utdragssoffa med moderna
madrasser. Kyrkstaden har anor från medeltiden, har nu mer än 100 stugor i bruk och
förvaltas av Lövångers Hembygdsförening och av privata ägare.

Lövångers kyrka uppfördes i slutet av 1400-talet och byggdes av gråsten med vackra
stjärnformade tegelvalv. Idag präglas församlingens andliga struktur av den rosenianska
väckelsefromheten med intresse för mission - intryck som förstärktes av vårt besök i
samhället, sockenstugan och kyrkan.

Det gamla sockenmuséet är beläget inom kyrkstaden och har bl a samlingar från Anders
Bæckselius gamla hem i Mångbyn utanför Lövånger. Denne Anders är anfader till den kända
Bexelius-släkten och gifte sig med Magdalena Læstadia, sonsons dotter till min anfader
Johan Læstadius från Lästa i Ångermanland. Deras son Johan Bexelius föddes 1782 i Piteå
och blev kusin till bröderna Lars Levi och Petrus. Johan studerade först till skräddare, sadlade
om och blev prästvigd 1809, och hamnade till sist i Lövånger som komminister åren 1822 till
1840.

Jordbruket i Mångbyn övertogs 1852 av Johans son Henrik Bexelius, som startade handel och
mejerirörelse samt verkade som riksdagsman. Henriks son Johan fortsatte mejerirörelelsen
och registrerade varumärket för den välbekanta Västerbottensosten.

Släkten Bexelius har en aktiv släktförening vars material jag skall studera närmare vid ett
senare tillfälle, och då införliva deras stamträd i min databas.

Gammelstad kyrkstad vid Nederluleå

Sedan december 1996 är Gammelstads kyrkstad på Unescos världsarvslista. Givetvis en
sevärdhet som vi inte fick missa när vi passerade Luleå. Miljön har samma karaktär som
Lövångers kyrkstad men är en större marknadsplats med över 400 kyrkstugor och en mäktig
medeltida stenkyrka som började byggas på 1400-talet.

En anknytning till min släkt finns även här - Daniel Læstadius var komminister i Nederluleå
från 1792 till sin död 1809. Han var sonsons son till min anfader Johan i Lästa, och til lika bror
till Magdalena Læstadia, hustru till ovan nämnde Anders Bæckselius i Lövånger.
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Haparanda

Färden från Luleå gick fort och vår planerade övernattning i vandrarhemmet Grytnäs vid
Kalix bokades om till vandrarhemmet i Haparanda. Där rustades för bröllop i värdparets
familj med abonnerad matsal, varför vi fick intaga vår aftonmåltid på stadshotellets bakficka
Gulaschbaronen. Lokalen har minnen från tiden för första världskriget då smugglare och
spioner konspirerade vid matborden. Foton av svartmuskiga individer och kulhål i en
plåtbricka påminde oss om den tidens förlustelser.

Vädret i Haparanda var klart, varmt och soligt. Vi promenerade upp till den moderna kyrkan i
Nedertorneå-Haparanda församling och sökte upp min farfars mor Angelika Læstadius
familjegrav. Uppgifter om denna grav hade jag fått tidigare av pastorsexpeditionen i
Haparanda. Angelika var född 1839 i Vibyggerå som dotter till Petrus Læstadius och avled i
Haparanda 1914. Mia Grape skriver i sin nekrolog i Sions missionstidning hur denna
märkeskvinna och småskollärarinna blev känd i stora delar av norra Sverige och norra
Finland, bl a genom sitt arbete med handarbete och slöjd för folkskolans flickor, med
missionsarbete, samt med översättning och utgivning av Lars Levis predikningar.

Angelika Læstadius

Familjegraven är klassad som kulturminne och "skall bevaras för evinnerlig tid".
Inskriptionen lyder "För gagnande kristlig  verksamhet restes vården av tacksamma vänner".
Angelikas dotter och min farfars syster Ellen Læstadius, född 1863 och död som lärarinna i
Helsingborg 1924, har här sin gravsten med minnestext från Vita Bandet där hon var aktiv.

Karungi och Karl Gustaf

Under bil färden nästa dag de tjugo milen från Haparanda upp till Pajala längs Torne älv
gjorde vi ett första stopp vid Kukkolaforsen. Inga sikar syntes till men älvens forsar var breda
och mäktiga.

Ett andra stopp blev Karungi och ett besök i Karl Gustafs korsbyggda kyrka från slutet av
1700-talet. Under 1800-talet verkade som kyrkoherdar här bl a Erik Burman, Isak Grape och
Erik Stenborg, alla på olika sätt befryndade med Læstadius-släkten. Bygdéns Herdaminne
samt en jubileumsskrift från församlingen ger mig fler uppgifter.

Kyrkan var fullsatt, det var konfirmationsgudstjänst denna pingstdag med förhör av
konfirmanderna, nattvardsgång och allt. Vi inbjöds att ta plats längst bak bredvid några äldre
damer som befanns vara aktiva i ortens hembygdsförening. Efter ca en halvtimme smög vi ut
tillsammans med några av dessa damer, gudstjänsten var alldeles för långrandig.

Tredje stoppet blev självklart vid polcirkelpassagen i polcirkelbyn Juoksengi, med
fotografiskt förevigande av platsen.

Sista stoppet före Pajala gjorde vi i Kengis, nära sammanflödet av Torne och Muonio älvar,
där resterna av det gamla järnbruket och kyrkplatsen finns. Inte mycket att se denna dag, men
vi fick i vart fall en uppfattning hur det kunde ha sett ut där under 1850-talet när Lars Levi
först bodde och verkade där innan hans pörte flyttades till Pajala. Bygdéns Herdaminne ger
mig kompletterande uppgifter om kapellet i Kengis och flyttningen till Pajala.
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Pajala

Så var vi då framme vid ett av resans viktigaste mål, Pajala, där Lars Levi Læstadius verkade
som kyrkoherde, väckelsepredikant, botanist och etnolog de sista åren av sitt liv 1849 till
1861. Vi valde att bo litet bekvämare än vad han gjorde med sin famil j i pörtet, och checkade
in på hotell Smedjan.

Minnesstenen med en byst av Lars Levi står i parken bakom pörtet. Vi läste och begrundade
inskriptionen "Präst Nykterhetskämpe Botanist - Trosvänner reste vården 1961", med text
även på finska och engelska.

Turistbyråns visningar av pörtet och gamla prästgården hade inte startat för säsongen, men vi
hade förbokat en personlig guidning och kunde därför i lugn och ro vandra runt i det
pietetsfullt restaurerade pörtet, samt studera Læstadius-utställningen i den gamla prästgården.
Lars Levis gamla stora pipsnugga och hans fickur fanns kvar i original i en
utställningsmonter, i pörtet har man försökt återskapa 1850-talsmiljön med samtida möbler,
bohag, arbetsrum och inventarier. Vår guide Marie berättade om pörtets restaurering och
utställningen, vi kunde givetvis fylla på med våra mer teoretiska kunskaper om Lars Levis
familjeliv med sin starka, generösa och gästfria  hustru Brita-Kajsa Alstadia.

Pörtet lär från början ha bestått av två delar varav den ena flyttades 1856 från kyrkplatsen i
Kengis till sin nuvarande plats i Pajala. I pörtet bodde omkring 12 personer, Lars Levi, Brita-
Kajsa, 7 hemmavarande barn och tjänstefolk - i två rum, en trång vindsvåning samt entré- och
skafferidel! Efter Lars Levis död användes pörtet som arrendatorsbostad och under andra
världskriget som mil itärförläggning. Prästgården började byggas under Lars Levis sista år
men den blev färdig först ett halvår efter hans död.

Graven på Pajala kyrkogård har ett stort kors ovanpå en gravsten med Lars Levis och Brita-
Kajsas namn i förgylld inskription. På baksidan av gravstenen ett porträtt av Lars Levi. Två
gravplattor framför stenen, till höger ligger Lars Levi och Brita-Kajsa och till vänster
bokhållaren Fritiof Hæggström med hustru och dotter. Hustrun hette Fredrika Johanna, dotter
till Lars Levi.
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Pajala nuvarande träkyrka fullbordades 1869 med tvärskepp, predikstol mm från den kyrka
som invigdes 1797 och där Lars Levi verkade. Vi besökte kyrkan vid 18-tiden på denna
annandag pingst. I bänkarna satt ungefär femton själar från församlingen samlade till
söndagsmässa och vi kunde inte annat än bänka oss på inbjudan av kyrkvärden. Mässan
varade en dryg timme och innehöll till vår överraskning även nattvardsgång. Jag tyckte mig se
Lars Levis ande sväva i den gamla predikstolen och stegade för tredje gången i mitt liv fram
till altaret och deltog i kommunionen. Efter mässan samspråkade vi med kyrkoherde Sigurd
Westman och fick som minne motta skriften om Lars Levi Læstadius - Årtusendets
Norrbottning, vilken är resultatet av ett projektarbete vid Pajala centralskola och Smedskolan
under läsåret 1999/2000.

Efter denna andliga rening återvände vi till hotellet och genomgick en kroppslig rening i den
sköna bastun. Sömnen var bra, det kunde behövas då vi nästa dag skulle besöka Karesuando
och ett än mindre Læstadii pörte.

Karesuando

Vädret var inte det allra bästa på morgonen efteråt i Pajala. Men receptionen berättade att
midnattssolen hade lyst klart vid 23-tiden och framåt några timmar föregående kväll. Vi
missade skådespelet, hade gärna velat se världens största solur på torget i Pajala i bättre
belysning än under den molniga eftermiddagen vi såg den.

Karesuando bjöd dock på klart och soligt men kallt väder. Samhället verkade ganska
folktomt, förklaringen fick vi av en man som vi träffade utanför Læstadii gamla pörte. "Åk till
byn Kuttainen några mil söder om Karesuando, där är stort bönemöte med tusentals av
bygdens troende laestadianer", sade han. Vi ville dock inte riskera att bli omvända med
li ikutuksia och allt, utan valde att stanna ett tag vid pörtet som ligger på en kulle ovan älven.

Lars Levi Læstadius verkade som kyrkoherde i Karesuando, Sveriges nordligaste kyrkby,
under åren 1824 till 1849. År 1828 byggdes den enkla stugan vilken idag vårdas som
kulturminne och är den äldst bevarade boningsbyggnaden i Karesuando.

Læstadii pörte i Karesuando

Vi besökte Læstadius botaniska trädgård som anlades 1989 med ett hundratal olika växter
med anknytning till botanistådran hos Lars Levi. Trädgården är tänkt att vara en inspiration
för besökande till den karga norrlandsnaturen, men tyvärr vårdas inte trädgården idag på bästa
sätt. Den sällsynta Læstadiusvallmon Papaver Læstadianum, med växtplats i Sverige endast
på fjället Pältsa, planterades i denna trädgård men är nu bortryckt av någon "samlare".

Kvällen och natten blev sedan lång, midnattssolen lyste klart och varmt direkt in genom vårt
motell fönster.
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Nästa dags förmiddag besökte vi Karesuando kyrka och hembygdsföreningens bygde- och
krigsmuseum i Vita Huset. Den gamla kyrkan byggdes 1816 men ersattes 1905 med den
nuvarande då den gamla höll på att falla i två delar efter sprickor i takåsen. Kyrkan har en
altarskulptur av Bror Hjorth som föreställer Lars Levi, hans lärjunge Johan Raattamaa och
sameflickan Maria.

Vita Huset är en länsmansgård från 1888 där landsfiskalerna bott ända fram till 1965. Barbro
Bernestedt från hembygdsföreningen guidade oss kunnigt och engagerat i byggnaden med
dess bruksföremål, skrifter och bilder. Vi fick en inblick i hur flera hundra års levnadssätt och
kultur påverkat och format människorna i lappmarken. I skriften Tornedalica nr 7, 1969,
beskriver Erik Grape det gamla Enontekis (Karesuando på finska) - bör införskaffas till min
hembygdslitteratur tillsammans med "Sällsamheter i Tornedalen".

Övre Soppero och Lannavaara

Vägen från Karesuando till Kiruna går via Vittangi längs höga skogsklädda berg med
hänförande utsikt över blånande sjöar och dalar. Längs vägen kan man göra en avstickare till
Lannavaara där det tidigare fanns en missionsskola med barnhem, grundat av Oscar I:s dotter
prinsessan Eugenia. Min farfars mor Angelika tjänstgjorde där som husmor och lärarinna
några år under 1880-talet. Enligt uppgift är hemmet nedlagt sedan många år, men
laestadianismen lever fortsatt starkt i orten. Vi nöjde oss dock med ett stopp i Övre Soppero
vid Sopperogården och Den Gode Herdens Kyrka.

Jukkasjärvi och K iruna

Jukkasjärvi är numera mest känt för sitt ishotell . Från 20-gradig solvärme gick vi in hotellets
Arts Center, en fryshall med minus 5 graders kyla. Där förvaras de stora klarblå isblocken
som sågats upp från Torne älv under vintern, samt visas en året-runt utställning av många
fantastiska isskulpturer. En flygel av is som Robert Wells spelat på, en kristalll juskrona av is
som bevaras från år till år, samt samer, renar, björn, valross, igloos och andra konstnärliga
skulpturer. Vi satte oss i en fåtölj av is och smakade på lingondricka.

Huvudmålet i Jukkasjärvi var för oss givetvis den gamla träkyrkan med Bror Hjorths
berömda altartriptyk över Lars Levi Læstadius och hans förkunnelse. Kyrkan är av
långhustyp i timmerkistkonstruktion, den enda bevarade i landet, och byggd 1726. Den
fristående klockstapeln, byggd på 1770-talet, bildar entré till kyrkan. Triptyken består som
framgår av namnet av tre delar och är utförda som träreliefer med starka färger. Så här
berättar Bror Hjorth själv om sitt verk i sin bok "Mitt liv i konsten":

Jukkasjärvi kyrka har jag placerat bland höga fjäll, som inte finns i
verkligheten, men detta ger Lappland för åskådaren. Syndaren ångrar sig, en
slår sönder brännvinskaggen, en annan lämnar åter den stulna renen, en man
och en kvinna står ångerfulla för sin lättsinniga levnad inför Læstadius
straffpredikan: "Ni drinkare och tjuvar, ni horkarlar och horkonor, omvänden
Eder!". Strängheten i bestraffningen får sin skärpa av vinterlandskapet och
stjärnorna och norrskenet i natten.

Norrskenet förs in i tavlan med Kristus på mittbilden. Bloddropparna från
Kristi panna och sida blir röda blommor, den gula påsklil jan suggererar
uppståndelsen.
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Bilden går över till högra reliefens milda nattlandskap med Maria, som får
midnattssolen till gloria. Vi ser den knäböjande Læstadius bland sina blommor
och kärlekens apostel framför andra, Raattamaa. Det kulminerar med det
extatiska glädjehoppet av lappkvinnan som funnit frälsning, och slutar med den
vackra och fridsamma laestadianhälsningen hos paret i liikutuksia.

Efter dessa studier körde vi till Kiruna och checkade in på vandrarhemmet i närheten av den
stora nationalromantiska rödtjärade träkyrkan, invigd 1912. Middag med utsökta fiskrätter på
hotell Ferrum, med utsikt över gruvberget Kirunavaara och fjällvärlden mot Kebnekaise.

Abisko och Narvik

Några mil väster om Kiruna kommer man fram till östra änden av det vidsträckta Torne träsk
som speglar de snöklädda fjällen i sitt blå vatten. En magnifik syn! Vi checkade in på STF
turiststation i Abisko där man som bäst höll på att rusta och renovera inför sommarens
anstormning. Tre nätter bodde vi förnämligt i eget rum i byggnaden Keron.

Givetvis vandrade vi både uppströms och nedströms den vilt forsande Abiskojokk. Vi såg
många korpar varav några riktigt stora och mäktiga, vi både såg och hörde nyfikna,
välsjungande blåhakesångare, samt lövsångare. Däremot hade fjällfloran inte kommit igång så
mycket, med hjälp av Naturum-guiden Eva (dotter till DIS-ÖST ordförande Carl-Olof Sahlin)
lyckades vi dock identifiera purpurbräcka och en fräkenart. Fjällbjörkarna hade små musöron
som i solen efter några dagar började bli alltmer gröna.

En dag ägnade vi åt en tur-och-retur bilfärd via Riksgränsen till Narvik för ett besök i Röda
Korsets Krigsminnesmuseum. Hyfsat väder när vi for västerut, hemfärden från Narvik blev
rejält regnig. Imponerande vyer med branta fjällsidor och vilda dalar. Den berömda Lapporten
motsvarade sitt sköna rykte. När vi passerade över til l den norska sidan kunde vi konstatera
skillnaden mellan svensk och norsk fritidskultur - överallt på den norska sidan, på möjliga och
omöjliga platser, hade norrmännen sina hytter uppsmällda. Deras lagar och förordningar för
byggnadstillstånd verkar inte vara lika restriktiva som i Sverige.

Sista kvällen kunde vi njuta av strålande midnattssol med mångskiftande kvällsmoln och
vykortstjusiga speglingseffekter mot Torne träsk.

Gällivare och Porjus

Avfärd från Abisko mot Kiruna och Gällivare i klart och soligt väder samt friska stormvindar
från sydost. Kort paus i Gällivare för tankning och lunch.

Eftersom Marianne har ett förflutet i Vattenfall (jag gil lar också vattenfall som forsar) så
stannade vi till vid Porjus kraftstation. Den gamla stationsbyggnaden med sina turbiner var
inte öppen, men två unga guider som förberedde en visning för tyskar dagen därpå visade oss
ned till älvfåran och den äldsta provisoriska kraftstationen. Vi hade tur för just denna dag
hade man stängt av flödet i huvudfåran för översyn av turbinerna, så Stora Luleälven forsade
med stor kraft och mäktighet som den annars bara gör på "Fallens dag".

Fortsatt bilfärd längs den vackra Inlandsvägen mot Jokkmokk, där vi sammanträffade med ett
par från Hallstahammar som samtidigt med oss hade bott på Keron i Abisko.
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Jokkmokk

Eftermiddagen i Jokkmokk till bringade vi tillsammans med detta par och besökte först det
förnäma fjäll- och samemuseet Ajtte. Väl värt en omväg som Michelin-guiden säger, muséet
ger en fin inblick i den uråldriga samekulturen. Därefter fika i det sköna vädret på Jokkmokks
hembygdsgård, i samspråk med det värdpar som svarade för etablissemanget.

Jokkmokks gamla kyrka är en rekonstruktion av den åttkantiga timmerkyrkan från 1700-talet
som brann 1972. I samhällets centrum ligger den nya kyrkan i ljusmålat panelat trä, invigd
1889 och byggd i nygotisk stil. Under 1700-talet när den gamla kyrkan fanns verkade som
pastorer här Johan Samuel Öhrling, gift med Johan I:e Læstadius dotter Margareta. Hans son
Samuel fortsatte som pastor i Jokkmokk 1779 till 1796, därefter utnämnd till kyrkoherde i
Lycksele. En son Johan till komministern Carl Erik Læstadius i Kvikkjokk var pastor i
Jokkmokk 1870 till 1895.

STF vandrarhem Åsgård var något mer trångbott än de övriga vi provat på under resan. Tiden
gick dock fort med påläsning och planering inför resans fortsättning.

Kvikkjokk

En regnfront nalkades sakta från öster så vår planerade utfärd tio mil västerut mot Kvikkjokk
passade alldeles utmärkt. Kvikkjokk är den ort där bröderna Lars Levi och Petrus växte upp
som barn från 1808 till 1816, i en stimulerande omgivning hos halvbrodern Carl Erik
Læstadius familj i Kvikkjokks prästgård. Arne Nordberg skriver i sin biografi över "Petrus
Læstadius - upplysare och upprorsman" bl a dessa rader om Carl Erik och brödernas
uppväxtmil jö:

År 1806 utnämndes magister Carl Erik Læstadius, född 1775, till komminister i
Kvikkjokk. Samma år gifte han sig med Christina Holmbom, född 1782, dotter
till en instrumentmakare vid Vetenskapsakademien. Hon blev tidigt föräldralös
och uppfostrad hos släktingar i Härnösand. Makarna fick under åren 1807 - 1816
sex egna barn. Med pigor och drängar blev det en stor familj att försörja för en
fattig komminister. Carl Erik dog från de sina redan 1817 och satt då obefordrad
kvar i Kvikkjokk. Prästgården var ganska nyligen uppförd men det tycks ha
slarvats grundligt vid bygget, och bostaden var undermålig också efter anspråken
i lappmarken. Men Carl Erik var mannen att bemästra svåra livsvil lkor. Hans
insats för halvbröderna blev livsavgörande: från nöden, utfrysningen och
otryggheten i Jäkkvik och Arjeplog lyfte han dem in i en materiellt torftig men
stimulerande och stabil hemmiljö.

Carl Erik hade fått studera ganska grundligt och han hade lust i studierna. 1803
blev han filosofie magister i Uppsala med huvudinriktning filosofi.

Carl Erik fostrade sina disciplar till ett liv i naturen och med naturen. Han själv
jagade och fiskade och studerade djur- och växtliv, klimat och
odlingsmöjl igheter. Lars Levis intresse för botaniken blev väckt i Kvikkjokks
rika flora. Pojkarna fick inte bara arbeta hårt på åkern och i skogen. De snarade
också ripor och tävlade om vem som skulle bli "ripkung". Petrus var det oftast.

Vi började besöket i Kvikkjokk med att vandra en bit kring den vilt forsande Kamajokk, samt
studerade lämningarna av Kvikkjokks gamla silververk som var i bruk från 1660-talet och en
bit in på 1700-talet. Informationstavlan gav bra vägledning. Intill tavlan ligger den gamla
prästgården där Carl Erik och hans halvbröder bodde. De senaste åren har den använts som
ungdomsgård.
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Kvikkjokks gamla kapell i trä timrades här under 1760-talet och ersattes 1907 med det
nuvarande utfört med spånklädda, tjärade väggar. Några tavlor och ett hörnskåp är kvar från
det gamla kapellet. Från invigningen 1907 finns en trätavla med namnen på de präster som
sedan 1673 verkat i församlingen. Förutom Carl Erik, 1806 - 1817, är följande laestadianer
nämnda: Henrik 1848 - 1854, Johan 1860 - 1870 och Carl Fredrik 1880 - 1891. Övriga
befryndade och/eller ingifta i min släkt är Johan Öhrling 1775 - 1778, Samuel Öhrling 1779 -
1796 och Nils Fredrik Björkman 1835 - 1846. Vi stannade till vid de gamla korsen på
kyrkogården där Carl Erik Læstadius och Nils Fredrik Björkman vilar. Inskriptionen på Carl
Eriks kors lyder: "Härunder hvilar Comministern och Philosophie Magistern Herr C.E.
Læstadius född 1775 död 1817. Jag hafver kämpat en god kamp jag hafver fullbordat loppet.
Jag hafver håll it tron härefter är mig förärad rättfärdighetens krona (2. Tim 4 pkt 7,8)"

I det välarrangerade Naturum med en exposé över geologi, fauna, flora och bosättningar fick
vi korn på några läsvärda bokverk, samt stärkte oss med en lunch i cafeterian.

Sorsele

Efter utfärden till Kvikkjokk inhandlade vi nästa dag på fjäll- och samemuseet Ajtte i
Jokkmokk den vackra, gedigna och välskrivna boken "Vid vägs ände" som behandlar natur
och människor vid Lil la Luleälvens källor, dvs området kring Kvikkjokk där Lars Levi och
Petrus växte upp.

Färden gick sedan söderut via Arvidsjaur mot Sorsele. Vid ett kort besök på den välordnade
turistbyrån i Arvidsjaur beslöt vi att följa vår planerade resrutt direkt till Sorsele, trots att vi
egentligen borde ha gjort en extra dags avstickare till Arjeplog, Jäkkvik och Nasafjäll. Men
verksamhetsorten Arjeplog för mina kyrkoherdeanfäder Johan I, II och II I, liksom
födelseorten Jäkkvik för Lars Levi och Petrus, får  bli målet för en framtida resa via
Silvervägen in till Norge för fortsatt båtfärd med Hurtigrutten.

I stället kom vi till Sorsele, en ort med stark anknytning till släkten Læstadius. Härifrån
stammar Lars Levis och Petrus mor Anna Magdalena Johansdotter, född 1759 som dotter till
nybyggaren Johan Hansson i Örnäs. Hon var sysslings dotter till sin man Carl genom att
hennes mor var Catharina Læstander, ättling till Johan I Læstadius son Olof Læstander.
Samesläktforskaren Thea Hälleberg från Sorsele, numera bosatt i Stockholm, har lagt ned ett
omfattande arbete med att dokumentera olika släkter från Sorseleområdet och kommer så
småningom med en fjärde bok med denne Johan Hansson som utgångspunkt. Thea är själv
ättling till Johan och Catharina. Vi är 6-männingar med varandra och medlemmar i samma
förening DIS-ÖST, och har därigenom många gånger kunnat berika varandras släktuppgifter
genom anbyten.

Sorsele nuvarande kyrka vid den vackra Vindelälven på Sorseleholmen, där det fanns kapell i
slutet av 1600-talet, är byggd i trä med tak av 42.000 takspån, och invigdes 1859 när
härjedalssamen Anders Fjellner var kyrkoherde. Präster med anknytning till Læstadius-
släkten har varit Sjul Granberg 1709 - 1719, König Granlund 1719 - 1745, och Anders
Alenius 1747 - 1749. En utförlig historik om alla Sorseles kyrkor och deras präster, skriven av
Sorselebon och skolmannen Kurt Ågren, beskriver på sina sjuttio sidor allt man vill veta.
Inhandlades för ett facilt pris i kyrkan.

Besöket i Sorsele avslutades med inköp av vackert snidade träkåsor, samt besök i
stationshusets utställning över Inlandsbanans historik. En större och mer genomarbetad
utställning finns i Moskosel några mil norr om Arvidsjaur, den missade vi.
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Storuman och Stensele

Storuman är centralort för den norra delen av Inlandsbanan. Vi checkade in på det bekväma
hotell Toppen och kunde direkt från vårt hotell rum koppla upp oss till Internet för att hantera
e-post, surfa till några släktforskarhemsidor, samt dokumentera en del av våra intryck.

Följande morgon åkte vi upp till utsiktsberget och beskådade sjön Storumans stilla
vattenspegel från utsiktstornet. Berg, skogar och fjäll inramade den härliga vyn. Hann även
med en utflykt till Luspholmarna ute i sjön där hembygsgården ligger, innan vi åkte vidare till
Stensele och dess träkyrka. Kyrkan är Sveriges största träkyrka, byggd år 1885 och har plats
för 2000 personer. Carl Fredrik Læstadius, född i Jokkmokk 1848, var kyrkoherde här 1891 -
1903.

Framme vid altaret finns en glasmonter med två biblar, den ena är Kristinabibeln och den
andra är världens minsta bibel, mindre än ett frimärke. Knappt en halv centimeter i kvadrat,
utförd i skinnband med guldtryck, innehåller sexton sidor med Herrens bön. Bindningen har
gjorts med pincett under lupp.

Vilhelmina och Malgomajskolan

Som femåring bodde jag ca ett år med mina föräldrar och bror på Malgomajskolan några mil
nordväst om Vilhelmina. Min far hade en lärartjänst på lantmannaskolan, och vad jag minns
av den vistelsen var den kalla vintern med massor av snö, en sommar med mycket mygg uppe
vid Marsfjällen, samt en halvtam gammal berguv som satt och hoade i en bur i ladugården
(vid kontroll mot gamla fotoalbum visar det sig att jag blandat ihop minnen från Malgomaj
och Umeå lantmannaskolor). Vi åkte till skolan längs kanten av den vackra Malgomajsjön, de
snötäckta Marsfjällen syntes klart vid horisonten.

Skolbyggnad och lärarflyglar fanns kvar men skolan hade upphört på 1960-talet. Jordbruket
och gården hade sedan dess ägts och brukats av en bonde Uno Mattsson. Dennes 8-åriga
sonson var ensam hemma och guidade oss med stort intresse inne i den delvis förfallna
skolbyggnaden. Berguven hade han dock inte hört talas om. Han kunde berätta att hans farfar
nyligen dött, mitt uppe i sitt dagliga arbete, och snart skulle begravas. "Men då skall han ha
sin overall på sig" sade denne parvel, "och den måste vara nytvättad för farfar får inte ligga i
sin kista i en smutsig overall".

Efter denna nostalgiska utfärd åkte vi söderut längs Ångermanälven mot Åsele och tog en
lunchpaus på 50-tals konditoriet Café Kronan.

Åsele

Åsele är inom laestadianismen känd för sameflickan Maria Clementsdotter som Lars Levi år
1844 träffade på orten. Samtalet blev brytpunkten i hans förkunnelse och hans predikningar
fick ett nytt innehåll. Ett kapell byggt år 1979 står nere vid älvstranden och har fått namnet
Mariakapellet till minne av henne. Den första kyrkan i Åsele byggdes 1648 och låg då på
denna plats. Den nuvarande kyrkan byggdes uppe på kyrkberget 1846, brann 1934 och
återinvigdes 1963 efter restaurering.

Bengt Larsson har i sin bok om Lars Levis liv, verk och väckelserörelse utförligt relaterat till
Marias börd och uppväxt i Föllinge, hennes sökande efter ljus i mörkret, och hur hon kom till
Lars Levis visitationsbesök i Åsele.

Efter Åsele lämnade vi Ångermanälvens vackra skogkädda dalgång och tvärade över mot
Ramsele och Faxälven nära Kilforsen.
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Ramsele och SVAR

Vi checkade in på vandrarhemmet i den gamla prästgården som tillsammans med Ramsele
gamla kyrka är naturskönt beläget vid en krök av Faxälven. Kyrkan är troligen från 1200-
talet, byggd med tjocka stenmurar och med vackra väggmålningar från 1600-talet.

På Riksarkivets filial SVAR i Ramsele spenderade vi en heldag framför läsapparaterna. Jag
verifierade uppgifterna om Lars Levi och Petrus via aktuella födelseböcker, dödböcker och
husförhörslängder. Husförhörslängderna för Karesuando och Pajala var sida upp och sida
ned fullskrivna med Lars Levis anteckningar om livet och förhållandena i församlingarna,
sedan kom de traditionella husförhörstabellerna. Försökte även leta efter Maria
Clementsdotter i Åsele husförhörsländger kring 1844, dock inget napp (orsaken förstod jag
senare när jag började studera Bengt Larssons bok, se ovan under Åsele).

Resten av dagen letade både Marianne och jag efter kompletterande uppgifter från våra
respektive morföräldrars tidigare anor. Marianne hittade fler uppgifter än jag. Kvällen bjöd
på en jazzkonsert i SVAR:s moderna hörsal, med utsikt genom de höga fönstren i fonden ned
mot Faxälven, gamla kyrkan och prästgården

Döda fallet, L idens kyrka  och Indalsleden

När man har vägarna förbi Bispgården kan man inte undgå att besöka turistattraktionen Döda
Fallet. Den väldiga Storforsen med en fallhöjd på ca 35 meter var före den 6 juni 1796 ett av
de mest storslagna vattenfallen i Sverige. Men köpmannen Magnus Huss från Sundsvall ,
Vildhussen kallad, satte igång ett projekt med att gräva en kanal genom en grusås vid sidan
om, för att i denna kanal kunna flotta timret som annars slogs sönder i Storforsen. Som alla
vet blev det en mycket stark vårflod och Ragundasjöns vatten började rinna i den påbörjade
kanalen. Grusåsen bröts igenom av vattentrycket och hela sjön tömdes på fyra timmar.
Flodvågen nedströms förstörde mycket, men ingen människa behövde sätta livet till.

I det strålande motsolsljuset kunde vi stilla begrunda Storforsens nu döda fall . Mäktiga
klippformationer och rundslipade stenar i grytor, allt lättillgängligt via gångbroar och
bryggor, och med bra information på tavlor och i tryckt form.

Före lunchstopp vid en vackert och högt belägen rastplats, med vidunderlig utsikt över
Indalsälven, stannade vi till vid den Thailändska pavil jongen i Utanede. En märklig skapelse
byggd 1997 till minne av kung Chulalongkorns besök i Ragunda år 1897.

Nästa stopp längs den vackra Indalsleden blev Lidens gamla kyrka och Vättaberget. Kyrkan
ligger vackert placerad i backen mot Indalsälven inte långt från Vättaberget. Den uppfördes i
slutet av 1400-talet, har väggmålningar från 1560-talet, raserades delvis på 1850-talet men
restaurerades i början på 1910-talet. En minnessten vid Vildhussens gravplats står uppställd
utanför kyrkan.

Utsikten från Vättaberget var precis så grandios som vi sett i STF broschyrer och årsböcker.
Indalsälven strömmar sakta i en bågformad dalgång kantad av branta skogs- och ängspartier.
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Hemfärd via Stocka, Rönnskär och Hudiksvall

Efter dagens alla intryck längs Indalsleden blev det en snabb och bekväm bilfärd på E4 mot
Stocka några mil nordost om Hudiksvall . Vi bjöds på eftermiddagsfika av goda vänner i
Stocka, därefter fick jag snabbt till ämpa mina datorkunskaper och åka in till Hudik för att
inhandla skrivare och Internet-abonnemang till den dator som husets värdinna erhållit.
Kvällen blev sen och god på det närbelägna Café Måsen (kan rekommenderas för utsökt mat,
facila priser och skönt läge vid havsviken).

Fin inkvartering på Sjömanshemmet alldeles vid bron mot fiskeläget Rönnskär. Dagen därpå
spenderade jag en dryg timme med att packa upp och ansluta skrivaren samt ladda Internet-
programvarorna från Telias CD. Däremot trilskade den begagnade Compaq-datorn med ett
inbyggt drivprogram som förhindrade uppkoppling via modem och fjärranslutning. Lyckades
så småningom de-aktivera drivprogrammet och surfandet på nätet kunde börja.

Hemfärden mot Vällingby blev senare än planerat, vi var hemma strax före kl 21 efter de sista
30 milen av vår 400-milafärd under 17 dagar. Efter uppackning, vila och midsommar-
aktiviteter vidtar nu det lustfyllda arbetet med att samla ihop och dokumentera vårt material.

Några källor och litteratur som behandlar släkten Læstadius och väckelserörelsen

I mina hyllor och pärmar har jag samlat på mig det mesta av följande, i original eller kopia:

Andersson, Lundberg: Vid vägs ände. Natur och människor vid Lil la Luleälvens källor
(Arena 1993, i samarbete med STF, Ajtte och SNF)

Berglund, Sten: Det gamla Ytterlännäs. Utgiven 1974 av Ytterlännäs hembygdsfören
Boreman, Per: Herdaminne över släkten Læstadius

(Från bygd och vildmark, Luleå stifts julbok 1942, 43 och 44)
Boreman, Per: Laestadianismen (Sv Kyrkans Diakonistyrelse, 1954)
Bygdén, Leonard: Hernösands stifts herdaminne band 1 - 4 (1923-26)
Curtelius, Elisabeth: Carl Eric Læstadius och hans broder Petrus. Bilder ur en norrländsk

prästsläkts liv (A&W, Uppsala 1909)
Edquist, Märta: Lars Levi Læstadius (Sv Kyrkans Diakonistyrelse, 1922)
Franzén, Olle: Naturalhistorikern Lars Levi Læstadius (Tornedalica nr 15,1973)
Grape, Eric: Beskrivn Enontekis socken Torneå lappmark (Tornedalica nr 7, 1969)
Gripenstad, Georg: Kautokeino 1852-  några tidsdokument (Tornedalica nr 48, 1990)
Læstadius, Petrus: Journal över tjänstgöring som missionär i Lappmarken(1831), samt

Fortsättning av Journalen (1833). Finns även utgivna i faksimilutgåva av Kgl
Skytteanska samfundet under 1970-talet

Læstadius, Lars Levi: Uppodlingar i lappmarken (Faksimilupplaga Tornedalica nr 33, 1981)
Læstadius, Petrus: PL brev til l August von Hartmansdorff , särtryck
Læstadius, Lars Levi: Dårhushjonet (nytryck Finska kyrkohistoiska samfundet, Skellefteå 1997)
Læstadius, Lars Levi: Ens Ropandes Röst i Öknen (nytryck JF Hellmans bok, utg Bromma 1979)
Læstadius, Lars Levi: Fragmenter i lapska mytologien (NIF publication 37, Helsingfors 1997)
Larsson, Bengt: Lars Levi Laestadius - hans liv och verk & den laestadianska väckelsen

(Artos, Skellefteå 1999)
Nordberg, Arne: Kommentarer, ordförklaringar mm till Petrus Læstadius jornaler

(Kgl Skytteanska samfundet, 1977)
Nordberg, Arne: Petrus Læstadius - upplysare och upprorsman (Norrbottens museum, 1974)
Pajala Centralskola: Lars Levi Laestadius - Årtusendets Norrbottning (projektarbete 1999/2000)
Svenskt Biogr Lexikon: Boström band 5, Fjellström band 16, Læstadius band 22
Örnberg, Victor: Svenska Ättartal, årgång 12 (1898). Stamtavlor för bl a släkterna Læstadius,

Læstander, Boström, Hellström samt befryndade Bexelius och Fjellström.


