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Förord 
 
Varför har jag valt att skriva om Lars Levi Læstadius och hans väckelserörelse 

læstadianismen och Peter Wieselgren? 

Till min C-uppsats ville jag ha ett intressant och annorlunda ämne. Så jag hörde med min 

familj om de hade några bra idéer. Min far som kommer från Boden berättade då om Lars 

Levi Læstadius och læstadianismen. Eftersom jag aldrig hört talas om detta blev jag väldigt 

intresserad och bestämde mig för att det skulle bli mitt ämne. För att kunna jämföra Lars Levi 

Læstadius med någon annan som levde på 1800-talet som var präst och kämpade mot spriten, 

hittade jag namnet Peter Wieselgren i Bonniers Lexikon om nykterhetsföreningar. Peter 

Wieselgren var södra Sveriges största nykterhetskämpe. Så därför tyckte jag att han passade 

bra att ha med i arbetet eftersom han också var präst och att bägge två ägnade hela sitt liv åt 

att bekämpa brännvinsdrickandet som skapade sånt elände i deras bygder. 
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Kap. 1 Inledning  
  

 

1:1 Bakgrund 
 
I Sverige på 1800-talet fanns brister och umbäranden, nämligen problem med 

alkoholmissbruket. I var och varannan stuga puttrade brännvinskokarna. Bönderna kom på att 

de kunde använda potatisen till brännvinsbränning. På 1800 talet ingick brännvinet som 

matranson även för kvinnor och barn. I snitt drack varje svensk ca 46 liter per/år brännvin, 

vilket påverkade folkets väldigt negativt, fattigdom och nöd var ett elände för befolkningen. 

(När brännvinet kom till Sverige, http://.swipnet.se/~w-

42544/ny/nar_brannvinet_kom_till_sverige.htm). 

Nykterhetsrörelser bildades i Sverige på 1800-talet med inriktning mot det tilltagande 

spritmissbruket. Förebilden hämtade man från USA och American Temperence Society, som 

bildades i Boston 1826 av det purtianska samfundet, av läkare och vetenskapsmän. 

Kung Karl XIV Johan gav sitt stöd för att sprida denna kunskap om rörelsen. Rörelsen 

förespråkade antingen måttlighet i spritbruket eller total avhållsamhet av spritdrycker. 

1870 kom en modernare form av nykterhetsrörelse. (Bonniers Lexikon AB. 

Nykterhetsrörelsen, s.108. NEUS/PERU). 

 

 

1:2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna C-uppsats är att försöka besvara och utreda följande punkter: 

 
 Vem var Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgren och hur var deras liv? 

 Varför kämpade de så hårt mot alkoholmissbruket?  

 Hur lyckades de höja folkets moral? 

 Vad skiljer Læstadius och Wieselgren åt? 

 Vad är læstadianismen? 
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1:3 Metod 

 
Min C-uppsats handlar om Lars Levi Læstadius och hans väckelserörelse læstadianismen och 

om hur han bekämpade brännvinet i norr, liksom Peter Wieselgren bekämpade brännvinet i 

söder. Denna uppsats är en litteraturstudie och en jämförelse av dessa två präster. Fakta har 

jag samlat via böcker som jag lånat på biblioteket samt via Internet. Sedan har läst och 

sammanställt detta material till denna C-uppsats.  
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Kap. 2 Lars Levi Læstadius och hans liv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:1 Förfäder och uppväxt 

 
Han var verksam i Sveriges Lappland och svenska Tornedalen i större delen av sitt liv och 

väckelsen spred sig över Nordkalotten (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 13). 

Læstadius släkten härstammar från Lästad by i Ytterlännäs socken i Ångermanland. 

Læstadius släkten var en stor norrländsk prästsläkt, med 10 prästerliga bärare av namnet.  

Lars Levi`s far Carl Læstadius (1746-1832) var bergsfogde vid Nasafjällets silververk. Verket 

lades ner och fadern måste lämna sin lilla inkomst som befattningen gav. De flyttade till 

Arjeplog och livnärde sig på limkokning av renhorn, jakt och fiske. Carl Læstadius första 

hustru dog 1798, och följande år ingick han äktenskap med nybyggaränkan Anna Magdalena 

Johansdotter (1759-1824) av svensk samisk börd från Gausträsk i Sorsele socken i 

Pitelappmark, genom henne kom det mera samiskt blod i släkten.  

Den minst bildade och fattigaste blev alltså far till släktens mest kända män. Den tionde 

januari 1800 födde Anna Magdalena Læstadius sonen Lars Levi och hans lillebror Petrus 

föddes den 9 februari 1802. 

Det var inte under några yttre lyckliga förhållanden de båda bröderna kom till världen, i den 

kalla stugan kämpade den fattiga modern nästan en förtvivlad kamp mot nöden. Trots 

fattigdomen gav föräldrarna sina barn en så god uppfostran som möjligt och de lärde bland 

annat sina barn att läsa, vilket dom också kunde vid 5-6 års ålder. (Boreman, Dahlbäck, 1965. 

”ss. 31 ff.”),(Boreman, 1957, ”s. 382 f.”). 

1. 

 

Lars Levi Læstadius var en framstående 

vetenskapsman, Nordkalottens apostel, 

reformator och den märkliga læstadianiska 

folkväckelsens grundare samt 

Fennoskandiens största nykterhetskämpe. 

(Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 13). 
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Læstadius mor var kristen mild och god, hon hade ett melankoliskt temperament. Fadern hade 

ett hetsigt temperament, glad och kvick på att hitta på upptåg och infall, han hade också dåligt 

ölsinne. När fadern drack sprit kunde han misshandla sin fru. (Boreman, Dahlbäck, 1965.  

s. 156). 

Carl Læstadius hade från sitt första äktenskap äldsta barnet Carl Erik Læstadius född i 

Nasafjäll 13 juli 1775, han prästvigdes hösten 1803 i Härnösand.  

Efter några år blev han komminister i Kvickjokk, han gifte sig den 23 februari 1806 med 

Kristina Magdalena Holmbom.  

När makarna och i synnerhet den unga frun fått i ordning i sitt nya hem och de unga hade satt 

sig in i det nya ovana förhållandet på den avlägsna isolerade orten, så hämtade Carl Erik 

Læstadius 1808 sin far som då var 62 år gammal, sin styvmor och sina två halvbröder hem till 

sig. Lars Levi var 8 år och Petrus 6 år. I Kvickjokks enkla prästgård fick bröderna nu ett gott 

kristet hem, en sträng spartanskt och karaktärsdanande uppfostran och en god undervisning. 

För de båda pojkarna blev denna förändring i livsvillkor en stor betydelse.  

Carl Erik Læstadius var även botanist, han tog med pojkarna på vandring i skog och mark där 

undervisade han dem i Lapplands flora och fauna. 

Den 6 augusti 1816 var pojkarna färdiga att lämna sitt lyckliga barndoms berg och dalar. Carl 

Erik Læstadius familj hade ökat till 6 barn, så det blev trångt med 10 personer i den lilla 

präststugan. Lars Levi Læstadius föräldrar följde med pojkarna två mil i roddbåt, där skildes 

deras vägar. Pojkarna fortsatte sedan till Härnösand för att där läsa på gymnasiet. Föräldrarna 

flyttade tillbaka till Arjeplog där de åter bosatte sig. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 37 

ff.”),(Edqvist, 1922. ”ss. 22 ff.”) 

 

2:2 Gymnasiet, Universitet och prästexamen 

 
Lars Levi Læstadius tre skolår i Härnösand blev fulla med brister och umbäranden. Han fick 

försörja sig själv och fick klä sig torftigt han blev därför utsatt av de andra jämnårigas håneri 

och förakt. Læstadius fick avstå från alla ungdomens nöjen och han var utstött ur de 

jämnårigas kamratkrets. (Den okände Laestadius http://www.laestadius.se/frameset.htm, 

Kantola, 2001. Uppväst-miljö-studier.) Lars Levi Læstadius tog sin studentexamen våren 

1819. Lars Levi Læstadius väntade ett år på sin yngre bror som tog studentexamen våren 

1820. Under denna väntetid hjälpte Lars Levi Læstadius sina föräldrar med olika praktiska 

arbeten m.m., och han gjorde sin första längre botaniska forskningsresa. De båda bröderna 

avlade mogenhetsexamen vid Uppsala universitet 24 oktober 1820, och Lars Levi Læstadius 
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inskrevs som student i dåvarande botanistnationen. Petrus Læstadius studerade i huvudsak 

historia och antikhistoria. Lars Levi Læstadius var redan från Kvickjokk-tiden fängslad av 

botanik och hängavs sig åt detta med mycket stor framgång. 

När Læstadius började läsa teologi vet man inte riktigts säkert, men det borde vara under 

andra eller tredje studieåret. Troligen hoppades Læstadius att han genom teologistudier kunde 

få hjälp och ledning för att lättare kunna bestämma sig för sin levnadsbana. De båda bröderna 

tog sin teologiexamen i februari 1825. Den 19 februari 1825 avlade Lars Levi och Petrus 

Læstadius sin prästexamen inför domkapitlet i Härnösand. Redan dagen efter prästvigdes Lars 

Levi och Petrus i Härnösand Domkyrka av Biskop Erik Abraham Almqvist. 

Dagen efter prästvigningen förordnades Lars Levi Læstadius till vice präst i sin födelse 

socken i Arjeplog för att tjänstgöra i några månader. Därefter tjänstgjorde han som 

lappmissionär i Pitelappmark. Lars Levi Læstadius blev redan 18 maj 1825, utnämnd till 

kyrkoherde och den första maj 1826 tillträdde han kyrkoherdetjänsten i Karesuando, han var 

då bara 26 år gammal. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”ss. 54 ff.”),(Edqvist, 1922. ”ss. 35 ff.”). 

 

2:3 Læstadius i Karesuando 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
”I Ämbetsberättelse 27 mars, 1836 berättade Læstadius om sitt arbete: Från början av Maj till 
november voro Lapparna förhindrade att besöka kyrkan, enär de uppehöllo sig på 10-20 mils 
avstånd därifrån, somrarna i Norge, vår och höst i svenska fjällen. Därför reste han varje vår 
5-6 veckor och besökte varje till hans församlighörande lappkåta samt höll husförhör där, 
alltså även på norska sidan, ett besvär som ingen pastor i lappmarken ut i senare tider velat 
ta på sig. Efter aftonmåltidens slut, sammankallades hela kåtalaget till Bön, hvarefter ett kort 
förhör anställes med de äldre i Christendomens förnämsta hufvusstycket… Ifrån dessa 
förståndsfrågor har man oförmärkt gott öfwer till muntliga berättelser ur gamla testamentes 
bibliska historia, hvilka under tillämpning och allmänna enskilda lifvet blifvit fortsatta lång in 

 

Lars Levi Læstadius var mångsidigt begåvad och 

sysslade även med botanist forskning och 

författarskap. Trots sina intressen försummade han 

inte sitt ämbetsgöromål. Liksom sina förfäder hade 

varit alltifrån 1600-talet i tre släktled var han en 

uppriktig lojal och nitiskt trotjänare till Herren. 

Han arbetade helhjärtat för sina församlingsbor 

och kyrkans bästa. Han lärde sig också behärska 

finn- och lappbygdens samtliga språk. (Boreman, 

Dahlbäck, 1965. ”s. 84 ff.”). Kyrkan i Karesuando 

2. 
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på natten… Om morgonen vid fullt dagsljus sammankallade åter kåtalaget till Bön, hvarefter 
förhör i inläsning företages både med äldre och yngre personer. Man väljer vid inläsningen 
sådana stycken ur Evangelierna, hvilka gifva anledning att närmare förklara Christedomens 
fodringar…, slutligen fortsatte förbön med Barn och yngre personer både uti innan – och utan 
läsning”. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 85 f.”). 
 
Læstadius insåg trots sitt nitiska arbete att det ej gav väntat resultat i hur folket levde. 

Brännvinet flödade, krögarna blev flera, och fattigheten ökade. Læstadius hade trots allt 

lyckats få med både unga och äldre att genom, kateder, predikstol, husförhör och kristliga 

samtal få ökad förbättring av det kristna budskapet. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 87 ff.”). 

 

2:4 Äktenskap, hemliv och ekonomi 
 
När den första sommaren hade gått blev dagarna kortare och mörkare i Karesuando prästgård. 

Den unga prästen kände i sin kropp och själ att de inte kändes bra för att vara ensam. Hans 

tankar gick då till barndomstiden och nybyggarflickan Britta Katarina (Cajsa) Alstadius född 

1805 i Peuraure i Kvickjokk nära gränsen till Arjeplog. Hon hade arbetat hos kyrkoherden i 

Jokkmokk i fem år och fått lära sig många nyttiga saker.  

Læstadius hade även fått veta att Britta Cajsas mor var av prästsläkte och att hon hade både 

svensk och samiskt blod i sina ådror.  

Den 1 april 1827 sammanvigdes Lars Levi Læstadius och hans trolovade Britta Cajsa. Snart 

kände den unga frun sig hemmastadd i prästhemmet. Makarna hjälptes åt att göra det enkla 

hemmet så hemtrevligt och trivsamt som möjligt. Det unga paret kunde konsten att leva under 

torftiga villkor, inkomsten var osäker genom att folkmängden i församlingen var liten, och till 

större delen bestod av fattiga nybyggare och fiskarlappar som var svaga skattebetalare. Dom 

välbeställda var ett fåtal av lapparna som hade större renhjordar. Læstadius lön utgick i natura 

man gav prästtionde dvs. 10%, samt små avgifter som var föreskrivet för ämbetes 

förrättningar såsom dop, vigsel och begravning. De fattiga hade Læstadius inte hjärta att kräva 

avgift av vid dessa förrättningar, han hade ju själv växt upp i fattigdom och visste hur svårt 

det kunde vara. 

Makarna lyckades så småningom skaffa sig några kor och ur den magra jorden lyckades de få 

ut mesta möjliga avkastning. Læstadius jagade och fiskade på lediga stunder. Britta Cajsa var 

duktig på att hushålla. På så sätt försörjde de sig och den snabbt växande familjen som så 

småningom blev 15 barn varav 12 kom upp i vuxen ålder, den första född 9 juli 1827 och den 

sista 26 augusti 1851, det var fem söner och sju döttrar. 
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(Boreman, Dahlbäck, 1965. ”ss. 101 ff.”), (Den okände Laestadius 

http://www.laestadiuslarslevi.se/frameset.htm. Kantola, 2001 Brita Cajsa Alstadius). 

Sitt ämbete tog Læstadius på fullaste allvar. På lediga stunder fortsatte han med forskning och 

fann nya fynd av olika botaniska arter i den outforskade ödemarken. Han sköt fåglar och 

fångade gnagare, som hans fru Cajsa stoppade upp för leverans åt forskare.  

Læstadius hade dessutom som mål att få ihop ett fullständigt svenskt Herbarium, hans 

växtsamling omfattade till slut av 6500 pressade växter som kom från olika håll i 

Fennoskandinavien.  

Læstadius växtsamling var det dyrbaraste inventarien i det fattiga prästhemmet. Efter hans 

död, köpte Kungliga vetenskapsakademin in hans växtsamling. Lars Levi Læstadius åberopas 

som den främste botaniker ifråga om nordens fjäll vegetation. År 1835 gav kungen honom i 

uppdrag att följa en fransk expedition genom norra Sverige, som han gav värdefulla 

upplysningar till. Som erkännande för detta och sin stora kunskap tilldelades han 1841 den 

franska hederslegionens riddarstjärna. (Boreman, 1957. s. 384), (Den okände Laestadius 

http://www.laestadiuslarslevi.se/frameset.htm. Kantola, 2001. Botanisten-Författaren- 

Utmärkelser).  

 

2:5 Kriser och botkamp 
 
Den första krisen kom 1832 när Læstadius insjuknade i en nervfebersjukdom som var mycket 

besvärlig. Han var inte rädd för döden, utan var bekymrad för hur de efterlevande skulle klara 

sig. Læstadius trodde på Guds godhet och omsorg och livets seger.  

Efter tillfriskandet skärptes Læstadius sina predikningar, vanlig hyggliga predikningar 

fungerade inte. Han blev en sträng botpredikant och som med folkets eget mustiga språk 

nämnde synder med grova namn så att somliga rodnade i kyrkan, men allt verkade ändå vara 

förgäves, människorna tycktes bli alltmer förhärdade och brännvinsflödet fortsatte och ökade, 

målen vid tingen ökade också. 

Den andra påminnelsen från evighetens värld kom efter 7 år. Älsklingssonen Levi tre år 

gammal dör 1839. Detta blev ett hårt slag för Læstadius. Tre år senare insjuknar Læstadius i 

bröståkomma 1842 han trodde att det var lungsot som skulle sluta med döden. Detta blev den 

tredje och starkaste varningen. Han greps av en stark dödsfruktan för att hans bror Petrus 

troligen hade dött i lungblödning 1841. Den tredje varningen skakade om Læstadius oerhört, 

han blev bedjande och sökande. Han reste sig upp från sin sjukbädd som en upplyst men inte 

benådad syndare. 
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Læstadius kom i en tung svår själskris, botkampens syndaånger, samvetskval och 

dödsångesten plågade honom dag och natt. Tungsint grubblande, vandrade han oroligt 

omkring. Dagligen mest i skymningen och sommar tid helst på natten. Många trodde att 

Læstadius blivit rubbad och kallade honom på spe för Vandrar –Lasse. Snart fick folk ta 

tillbaka vad de tänkt och talat illa om honom, för de kom senare att bli gripna av väckelsen.  

I samband med att Læstadius började tillfriskna från sin sjukdom kände han ökat ansvar för 

familjen. Hans dödsfruktan hade gjort så att han började tänka på att det inte fanns någon 

närstående som kunde ta hand hans familj.  

Denna oro väckte tanke på att han borde söka sig till ett större pastorat än det fattiga 

Karesuando. När Læstadius tillfrisknat sänder han ansökan 1 november 1842 till den nya 

kyrkoherdetjänsten i Pajala. För att hans skall kunna befordras till kyrkoherde utanför 

Lappland så fodras en pastoralexamen. Læstadius begärde tjänsteledigt för att ta denna 

examen och avlade den inför dom kapitlet i Härnösand. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 114 

ff.”).  

 
2:6 Pastoralexamen 
 
I fem månader stannade Læstadius i Härnösand det var under sommaren och hösten 1843. 

Han författade sin disputationsavhandling, läste in och avlade sin examen med betyg ”med 

berömd godkänd”. Stor uppmärksamhet väckte den lilla disputionspecimen som han skrev på 

latin och trycktes upp i Härnösand hösten 1843. Crapula mundi, ”världen rus” som var 

innehåll var rättfram och träffsäker i sitt språk. Den är till bredden fylld av heligt allvar och 

djup harm över alla den tiden allmänna stånds och samfundssynder. (Boreman, Dahlbäck, 

1965. ”s. 118 ff.”).  

Læstadius dömde strängt sitt eget stånd, han tyckte att hos de flesta präster hade religionen 

sjunkit till en tom form. Læstadius ansåg att deras förkunnelse inte bar frukt, utan man i 

allmänna ordalag talade om synd och gudsfruktan för att inte stöta sig med någon. (Boreman, 

Dahlbäck, 1965. s. 121).  

 

2:7 Sameflickan Maria och hans nya insikt 
 
Efter pastoralexamen åkte Læstadius i januari 1844 till Åsele. Där träffade han lappflickan 

Maria som berättade om hur hon blivit löst från tvivel och kommit till tro. Detta påverkade 

Læstadius så att han kom till helt ny insikt om nådens ordning. Han såg vägen som leder till 
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livet, ja allt som hittills varit dolt för honom, och han fick en känsla av försmak av himmelens 

glädje.  

Ett och ett halvt år efter Åseleupplevelsen började hans predikningar bära frukt, den stora 

læstadianiska väckelsens häpnadsväckande omdaningsverk får sitt oemotståndliga segertåg.  

(Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 134 ff.”),(Boreman, 1957. s. 386). 

 
2:8 Læstadius ingriper mot dryckenskapen. 
 
Læstadius hade redan från barndomen upplevt spritens påverkan på människan. Dels genom 

sin far som ibland misshandlade sin fru på grund av dåligt ”ölsinne”. Spriten påverkade 

hemmets armod, Lars Levi och Petrus Læstadius var de trasigast klädda barnen av alla när de 

var små och alla såg nedlåtande på dem.  

Ju mer Læstadius såg och led av denna sociala, moraliska elände, ju starkare växte känslan av 

att vara kallad till prästyrket, för där låg den socialetiska lämpligheten. Så blev Læstadius en 

enastående nykterhetskämpe och en religionens folkväktare, han blev social och etisk 

reformator och kastade sig tappert kämpande mot dryckesdjävulens makt över folket. 

 (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 56 f.”). 

 
”Lars Levi Læstadius skriver”: Lappens hårda klimat och mödosamma lefnads sätt, har gjort 
honom till fyllhund av naturen det var för Lappen war för Lappen ett naturligt behof, att söka 
något uppfriskande medel emot ´tröttheterna´ såsom Lapparne själfwa uttryckt sig…När 
mödrarne lågo hela och halfwa dagar i fyllan utan medewetande, fingo de små oskyldiga 
Barnen skrika nafwelbrock på sig…Huru många bland de späda hade icke redan gråtit sig till 
döds, när modengeln eller den orena spritanden hade grasserat ibland folket i hundratal af år?” 
(Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 157). 

 
Harmen och vredens eld brann i den nitiska prästen bröst när han såg hur rusdrycken särskilt 

för samerna innebar ett hot mot deras liv och värv i samhället. De höll på att omkomna i 

brännvinet.  

Kampen mot rusdryckerna blev hård, år 1939 kom en kunglig förordning och som kom att 

kompletteras 1842 med förbud att införa rusdrycker till Lappland. 

När Lappallmogen vid större högtider var allmänt samlade, då höll Læstadius ännu skarpare 

tal och predikningar mot krögare och fyllhundar varefter han i efterpredikan läste upp det 

kungliga förbudet mot sprit. Men ändå tycktes detta inte verka, utan det uppväckte till en 

förbittring i början. Argaste motståndaren var klockaren som även var den störste krögaren.  
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Ibland ställde klockaren sig mitt framför kyrkdörren och tog sig en klunk ur sin ”fickplunta” i 

församlingen åsyn när Læstadius kommit ut ur kyrkan. Genom detta ville klockarn visa att 

han inte accepterade vare sig kungligt förbud eller brydde sig om den predikan han nyss hört. 

(Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 157 ff.”). 

 

2:9 Den första nykterhetsföreningen 
 
På våren 1843 bildades den första nykterhetsföreningen. Förutom Lars Levi Læstadius familj 

så var det bara lappen Peter Johnsson Pilto som gav nykterhetslöftet. Læstadius kungjorde 

denna märkliga händelse i kyrkan. Kungörelsen väcktes stor reaktion i krögarnas och 

fyllhundarnas läger. Klockarn anade oråd, han började frukta att andra skulle följa den nya 

nykterhetsföreningen och även de avge nykterhetslöftet.  

I prästgården förekom det ej mera öl, vin eller sprit. En gammal tradition var att de tionde 

största givarna trakterades med brännvin. När nu trakteringen av starka drycker upphört i 

prästgården och kaffet ej slagit igenom hos samerna, så sinade Læstadius inkomst 

oroväckande.  

Læstadius kämpade på och segern skulle komma så småningom. Med den måste flyttas till en 

annan front, nämligen med hjälp av den levande Andens kraft.   

Före hade kampen mot rusdrycker varit övervägande jordisk. Mot fattigdom och nöd, gräl och 

slagsmål, barns lidande och rubbningar i god ordning och församling anseende.  

(Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 158 f.”), (Edqvist, 1922. s. 119). 

 
Nu hade Lars Levi´s ögon öppnats av ”egen erfarenhet att alkoholens orena ande bedrövar 
den Helige Ande, där denna senare börjat sitt werk i menniskohjerta” (Boreman, Dahlbäck, 
1965. s. 159). 
 
Læstadius grundprincip för nykterhetsarbetet fick sin slutliga form 1845. Nykterhetsarbetet 

skulle inte bedrivas skilt från den kristna verksamheten utan vara en led i den. Han 

opponerade sig emot att dryckenskap var orsaken till den allmänna sedefördärvet. 

Sedefördärvet är inte orsaken utan tvärtom följd av det moraliska fördärvet. Att den onda ska 

angripas från roten ty det moraliska fördärvet är orsaken till alla laster. 

Genom tro, trosbön och förbön lyftets allt fler upp till ett högre plan = den himmelske fronten. 

Visserligen skulle spritmissbruket så småningom förblöda med det krävdes ihärdighet och 

uthållighetskamp. Själva huvudstriden mot alkoholen skedde omkring 1847.  
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Læstadius predikade så lagens åskor dundrade i kyrkan med en bitande satir och ironi, han 

strävade efter att i sina predikningar göra rusdrycken så avskyvärt och avskräckande som 

möjligt.  

Av myndigheterna fick han ingen större hjälp. Men envist kämpade Læstadius vidare. För 

krögare, drinkare och likasinnade målade han upp helvetes fasor så bildlikt så de kunde 

förnimma hur de vred sig som maskar i avgrundens lågor. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 159 

ff.”),(Edqvist, 1922. s. 119). 

 
Lars Levi Læstadius predikan om änkans i Nain´s son: ”Det veta vi väl att en andeligen död, 
ett andeligt lik, ej kan tala till något; men den döda trons dregel, som flyter ur dess mun, tar 
nojden (trollkarlen) i ett kärl, blandar det med ormblod och detta ges i brännvin åt ynglingar 
för att kan tänka genom denna trolldom uppegga dem till köttslig kärlek.” (Boreman, 
Dahlbäck, 1965. s. 161). 
 
Somliga av åhörarna som tagit sig en styrketår blev ibland så illamående på grund av 

predikningen att de var tvungna att gå ut och spy. Læstadius använde ofta det hårda och 

skärva språket som ofta uppfattades som stötande. (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 161), 

(Edqvist, 1922. ”ss. 115 ff.”) 

 
När han fick kritik för detta sade han, ”- när man talar till allmänheten, måste man begagna 
samma ord som de själva använder, om man vill bli förstådd”. (Larsson, 1999. s. 66). 
 
På den här tiden fanns närvaroplikten vilket innebar att man måste besöka kyrkan ett par antal 

gånger per år. Och då passade Læstadius på att väcka folket med lagens åskor. (Larsson, 

1999. s. 66). 

 

2:10 Læstadius kräver absolut nykterhet. 
 
Læstadius höll hårt på helnykterheten, avhållsamhet från all sprithaltig dryck skulle gälla. 

Måttlighetsprincipen fördömde han, eftersom det var möjligt med skenhelig rätt att dricka 

brännvin, enligt tidens seder som till exempel på marknader, bröllop och begravningar.  

Bland krögarna började en och annan hälla ut brännvinet, träffade av Læstadius skrämmande 

stridsrop. Fler och fler av fyllerister gjorde bättring och antalet växte snabbt. De anslöt sig till 

nykterhetsföreningen och avsade sig all bruk av rusdrycker. Detta till stor förtret för krögarna, 

som i det längsta spjärnade emot väckelsen som blev starkare dag för dag och som hotade 

deras näring.  (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 162). 
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Nykterhetsrörelsen började vinna framgång med hängivna medarbetare som hjälpte Læstadius 

att få ut budskapet, dessa blev så kallade nykterhets agenter. 

De åkte ut för att kämpa mot onykterheten. De förde budskapet om Læstadius nykterhets tal 

och predikokoncept och höll själavårdande samtal. Læstadius lät också trycka upp nykterhets 

tal och predikningar på nordlappska, finska och samiska som spreds ut.  

Inom några år efter väckelsens början hade Læstadius och många av hans hängivna 

medarbetare lyckats med att bokstavligen torrlägga en hel landsända i tre riken från alla 

rusdrycker. Dessa drycker som nästan hade dränkt ett helt folk i norr och som skapat så stort 

elände. Nykterhetsagenterna resor hade stor betydelse för väckelsens spridning, särskilt då till 

grannländerna. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 163 ff.”). 

 
2:11 En väckelse föds 

 
Vintern i norrland är hård och karg, och så var det också med den andliga. Guds ord hade inte 

saknats, men det rådde en religiös likgiltighet, okunnighet, osämja, vidskepelse, moralisk och 

sedlig slapphet mm.  

När Læstadius 1844 kom till tillbaka till Karesuando efter haft avlagt pastoralexamen och sin 

visitationsresa, hade stora förändringar hänt honom. Han var inte längre en botkamps 

dödsfruktande och ångestdignande sökare, utan han hade funnit samvetsfrid och frälsnings- 

vishet. Han var en pånyttfödd levande kristen. Guds trygghet och frid fyllde hela hans väsen. 

Liksom Moses, när Gud befallde honom att föra Israels barn ut ur Egypten, så kände också 

Læstadius att han fått ett stort personligt budskap. Att varna otrons barn från syndens slaveri 

och att han måste visa dem den rätta vägen till evigt liv och frälsning.  

Med förnyad kraft fortsatte han att predika originellt och grovkornigt fängslande. Læstadius 

predikade så levande om den andliga sanningen och så konkret påtaglig för folket som 

möjligt, så att människorna både kunde se och känna syndens och otrons hemska följder, den 

ondes list och bättringens nödvändighet. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”ss. 144 ff.”). 

Våren 1846 började folk från alla håll komma tillbaka till kyrkan. Det spefulla ryktet att 

prästen hade läst så mycket att han blivit tokig och predikat så att kyrkan blivit tom, blev nu 

istället en ypperlig reklam. Kyrkan fylldes av både nyfikna och uppriktiga nådesökare. 

Læstadius kamp mot alla rusdrycker var för honom naturligt och han var en ivrig 

nykterhetskämpe. Syndares samvete väcktes, de kom i samvetsnöd för att få råd och hjälp av 

prästen de nyss hånat. Den stränge botpredikanten blev nu en oumbärlig tröstare som 

rådgivare och deras andliga fader. Skarorna växte väckta av syndare från när och fjärran. På 
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så sätt började den märkliga Læstadianska väckelse rörelsen i advent 1845. (Boreman, 1957. 

”s. 388 f.”), (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 158 ff.”). 

 

2:12 Missionsskolor 
 
Læstadius kämpade även för att samebarnen skulle få gå i skolan. Den första januari 1848 

öppnades den första skolan i Laino, det var den första læstadianiska missionsskolan. Genom 

skolans första lärare Johan Raattamaa´s skicklighet och vinnande sätt, vann skolan stort 

förtroende bland befolkningen. Undervisningen bedrevs i ett litet mörkt rökpörte för samer 

och alla andra barn.  

I samband men missionsskolans framträdde en stor offervilja hos de troende. Lusten att få lära 

sig att läsa och få ökad kunskap om kristendomen bidrog också till detta. Ju mer väckelsen 

spred sig, särskilt då genom att skolmissionen växte så väcktes också en entusiasm för 

missionen. De väckta offrade sina värdesaker som ansågs som lyx och världsliga ting såsom 

örhängen, halsband, silverbägare, broscher, finnare kläder mm, som senare såldes för att 

skolmissionen och även de fattiga skulle få pengar och hjälp.  

När Læstadius upptäckte några som var mycket begåvade så tog han särskilt hand om dem 

och han utbildade dem då till kateketer och sändes ut dem till olika missionsskolor på flera 

avlägsna platser, medan andra lämpliga personer sändes ut som skolmissionärer eller som 

predikanter. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 177 ff.”). 

 

 

 

De læstadianiska 
väckelsepredikanterna 
spred en kärv 
förkunnelse i en hård 
och karg miljö. 
Budskapet fick fäste 
särskilt hos samerna, 
förändrade deras liv 
och hejdade det 
omåttliga 
spritmissbruket. 
 

3.
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2:13 Den sista tiden i Karesuando 

 
De sista åren i Karesuando är Læstadius lyckligaste. En stor kärlek och tacksamhet värmde 

hela hans hjärta. Han gladdes särskilt att väckelsen gick segrande framåt på alla håll. I sin 

avskedspredikan 2: a söndagen i fastan 1849 är han djupt rörd och andbefaller den kära 

församlingen i Guds vård och beskydd. (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 186). 

 
2:14 Kyrkoherde i Pajala 
 
Våren 1849 blev Læstadius kyrkoherde i Pajala. Väckelsen hade nått dit före honom. Han 

mottogs med stor glädje av beundrare och okända vänner. Men han fick också många bittra 

fiender, främst bland dem som hade stora inkomster av sin rusdrycks-försäljning. Väckelsen 

hade ju omvänt många och som därigenom nu hade slutat använda rusdrycker. 

I Pajala gällde inte förbudet mot rusdrycker som kom 1842 eftersom Pajala låg utanför 

Lapplandgränsen. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 189 ff.”). 

Læstadius fortsatte sina hårda svavelpredikningar och kallade Pajala för ”krögarstaten Pajala” 

Læstadius insåg att han borde vara mer försiktig i sina omstörtliga svavelpredikningar, men 

försiktighet tillhörde inte hans natur. Hans ovänner fick snart det anklagelsematerial de ville 

ha. Angreppen mot honom började och hämnadens sötma kom närmare. Det blev många 

anmälningar på Læstadius till såväl länsman, kronofogde, kontraktsprost, biskop, 

domkyrkokapitel och länsstyrelsen.  

Læstadius hade fått uppleva många motgångar sedan han kom till Pajala, ofta helt ogrundade 

anklagelser och beskyllningar. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 193 f.”). 

 
2:15 Kautokeino dramat 

 
Väckelsen kom till Karesuando 1846 och det var de unga som visade störst intresse. Många 

kom till Karesuando för att finna en tröst för sitt oroliga sinne. Väckelsen flammade, och unga 

hjärtan stod i brand. Under våldsamgråt, höga rop i samvetsnöd och bön om förlåtelse, 

ropades frälsningens jubel ut, man vaggande av och an i stora klungor i extas och med sakta 

avtagande rytm, bli lugna och stilla och till sist torkande bort sina tårar. De unga samiska och 

finska naturbarnen som kände sig frusna i själ och kropp, blev nu värmda av väckelsens 

salighet. Det sades att Læstadius tog bort brännvinsruset från dem, när han istället gav dem 

det andliga ruset.  
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I Kautokeino ca 70km nordnordost om Karesuando fanns ett antal unga samer med livlig 

fantasi och inbillningsrik läggning, de läste bibeln och grubblade mycket över vad som stod 

där. De hade inte någon kunnig vägledare och fick alltmer konstiga uppfattningar och 

besynnerliga funderingar. De trodde sig se syner och få uppenbarelser av Anden som det 

gamla testamentets profeter fick. Ledare för dem blev lappen Aslak Hetta. De tyckte att 

Anden undervisade det heliga bättre än bibeln, som bara bestod av papper och trycksvärta. 

Deras sinne förmörkandes alltmer. De tålde inte motsägelse och ingen kunde tala dem till 

rätta. Aslak Hetta var övertygad om att han var utsedd av Gud att fullfölja uppgiften att få de 

ogudaktiga väckta. Lappmissionären N. W. Stockfldth försökte förmana dem, men förgäves. 

De blev alltmer bråkiga och ibland slog Stockfldth dem med sin käpp, olyckligt nog, ty detta 

gjorde saken ännu värre. Situationen kulminerades 1852 när en grupp samer i religiös 

förvirring med Aslak Hetta och hans bror Mathis i spetsen stormade in på Kautokeino 

kyrkplats. De dödade länsmannen och köpmannen på ett brutalt sätt samt en kvinna,deras hem 

brändes och plundrade också. 

Hade Læstadius haft möjlighet att undervisa och vägleda dem med sin starka psykiska 

påverkningsförmåga, så hade det kanske kunnat hjälpa till förnuft hos dessa samer. Men 

Læstadius hade flyttat till Pajala som låg långt borta från Kautokeino och i Pajala var han 

engagerad i många göromål som krävde all hans tid och kraft.  

Læstadius blev beskylld för morden och mordbränderna i Kautokeino. Han blev kallad till 

Kungl.Maj:ts för att försvara sig. Det kunde inte påvisa att Lars Levi någonsin uppmanat 

någon till våldsamhet mot samhällsordningen. Utan tvärtom försökte han undvika sådant.  

Læstadius namn internationellt känt bland vetenskapsmän kopplades nu med det sorgliga 

Kautokeino dramat. Detta tillfogade Læstadius hans livs bittrastes sorg, som nästan hotade 

bryta ner honom. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 202 ff.”), (Opdahl, 1997. “ss. 427 ff. “), 

(Edqvist, 1922. ”ss. 171 ff.”). 

 
2:16 Väckelsen fortsätter 
 
Väckelsen fortsatte och växte, Læstadius missionsgärning bar frukt i grannsocknarna och 

även över gränserna till Finland och Norge. Men de mest värmande strålarna kom från det 

egna landets välkända bygder där väckelsens vagga stod. Församlingarna blev förvandlade, 

dryckenskap och andra laster upphörde, istället kom levande kristendoms seder och ett bättre 

allmän tillstånd, med avtagande fattigdom och nöd. Den store bättrings och 

väckelsepredikanten fick uppleva denna stora och rika glädje.  
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Trots ett brinnande nit märktes en avmattning av kyrkobesökare mot slutet av Læstadius liv. 

Han hade svårt att se och med att hinna skriva nya koncept, utan måste upprepa sina gamla 

predikningar. Læstadius främsta nådegåva var den kraftfulla folkväktarens, mera än den 

tålmodige församlingsvårdarens. Han blev alltmer uttömd av krafter genom 

överansträngningar och de nervpåfrestande angreppen på honom.  

Skuggorna blev djupare, och det blev aftonskymning på hans levnadsväg.  

(Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 222 f.”). 

Lars Levi Læstadius dog den 21 februari 1861, stilla och fridfullt i sitt enkla arbetsrum i 

Pajala. Han hade under det sista året förvandlats från en kraftig man till en skugga av sitt 

forna jag. Han dog troligtvis av cancer. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 228 f.”). 

  
2:17 Sista färden 
 
Læstadius sista färd samlade en oerhörd mängd av människor, församlingar från tre riken och 

fyra tungomål, finska, lappska, svenska, norska. Människorna var enkelt klädda i grått och 

svart. Kvinnor hade svarta huvor och samer sina färggranna högtidsdräkter. Det brokiga 

sorgetåget ringlade från sorgehuset i Pajala till Kengis kyrka. Den stora folksamlingen 

lyssnade andäktigt och fängslande till de gripande talen. Inget öga var torrt. Sällan har så 

många exalterade stormande sorgerop och frälsningsjubel genomljudit så vida omkring som 

vid Læstadius bår. Gripande och mäktigt ljöd Lars Levi Læstadius älsklingspsalm. (Boreman, 

Dahlbäck, 1965. s. 235),(Boreman, 1957. ”s. 393 f.”). 

 
                 

 

 

 

 

 

 
Læstadius begravdes på Kengis gamla begravningsplats. Stoftet kom senare att flyttas till 

Pajalas nya kyrkogård. På hans och fruns grav finns en enkel minnesvård. (Boreman, 

Dahlbäck, 1965.  s. 240). 

”Lars Levi Laestadius, 
den lysande och sprakande brandfacklan i höga norden, 

hade slocknat, men den heliga eld han tände brinner fortfarande i hundratuseende 
Människohjärtan”. 

Jag usla mask och vandringsman 
på tunga levnadsvägen 
här söker än min Faders land  
och bidrar aftonstunden. 
Här har jag ingen tryggad ort, 
dag skyndar, ilar till den staden, 
där vilan, friden mig omsluter. 

Jag tackar Dig, o Jesu Krist, 
Du livets furste käre. 
Du tog på dig min syndaskuld 
och bar det tunga korset. 
Min skuld Du sonat med ditt blod  
och hjälper mig till salighet. 
Ditt namn ske evigt pris och ära! 

(Boreman, Dahlbäck 1965. ”s. 235 f.”). 

(Lars Levi Laestadius (1800-1861).  
 http://www.pajalaturism.bd/larslevi.html) 
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2:18 Læstadianismen 
 
Læstadianismen är en väckelserörelse som uppstod i svenska lappmarken vid mitten av 1800-

talet. Læstadius flammande predikningar började väcka uppmärksamhet och 1846 började den 

læstadianiska väckelsen under en gudstjänst.  

Læstadianismens kärna är församlingen, i vilket man kan upptas genom att bikta sina synder. 

Man biktade sina synder inför hela församlingen. Læstadianismen fick en stor genomslagkraft 

och detta var på grund av att Læstadius valde ut lärda män som vandrade runt bland stugorna 

och predikade. Fattiga människor lämnade sitt hem och familj i Guds händer för att bege sig 

ut på långa resor för att finna frid i själ och hjärta och för att föra budskapet vidare. 

(Bibelfrågan, http://www.algonet.se/~graceway/). 

Under Læstadius tid bredde väckelsen sig ut från ishavet och norra Atlantens stränder till 

Kiruna, Kittilä samt Torneå och Uleåborg. Den nådde också den svenskspråkiga befolkningen 

i Nederkalix. Læstadius själv rörde sig bara utanför församlingen i samband med att besöka 

församlingar och skolor. Lars Levi´s män rörde sig vitt omkring så väckelsen spred sig. 

Redan på Læstadius tid hade väckelsen spritts till angränsande församlingar i Sverige, Finland 

och Norge.  

När Lars Levi Læstadius dog 1861, fortsatte lekmännen med att utbreda väckelsen. Johan 

Raatamaa var en av Læstadius närmaste medarbetare, och det var han som kom att föra 

Læstadius väckelse vidare. (Fjällens år, http://www.laestadius.net/HistoriaSWE.htm).   

Slutet av 1800-talet växte den læstadianiska väckelsen till flera länder i Europa och spreds till 

Amerika med dem som emigrerade dit. Även i Rysslands före detta huvudstad Petersburg 

fanns det læstadianer, læstadianismen spred sig också till ryska karelen, Ingermanland och 

Narvatrakten, de baltiska staterna, Ungern och till och med till Afrika. (Bibelfrågan, 

http://www.algonet.se/~graceway/),(Fjällens år, http://www.laestadius.net/HistoriaSWE.htm).   

 

2:19 Västlæstadianer och Östlæstadianer 
 
Den svenska Læstadianismen kom att splittras i två skilda riktningar vid sekelskiftet 1800-

1900. (Bibelfrågan, http://www.algonet.se/~graceway/).  

Västlæstadianerna kallas även för de förstfödda eller gammellæstadianer. Västlæstadianerna 

riktning är strängare och följer sin lärofader Lars Levi Laestadius mera troget. Hans 

predikningar läses på varje bymöte och samling, hans grova språk använd ännu rätt mycket i 

predikningarna och citeras ofta i förkunnelsen.  
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Västlæstadianer hade sitt centrum i Gällivare socken i Lappmarken, och östlæstadianer var 

utbredd i den Tornedalska gränsbygden och i Kalix älvdal. Västlæstadianerna återgick till 

Læstadius strängare förkunnelse. Västlæstadianerna har en mycket sträng syn på vad som bör 

utmärka en kristen människa. Kvinnor som bar mössor och hattar istället för huvuddukar och 

män med krage och slips förkastades. 

Det predikade ordet tar upp allt i livet ända från klädsel till heminredning. Hem som pryddes 

med tavlor och bilder betraktades som syndiga, liksom att ha blommor i hemmen och vid 

begravningar.  

Ty enligt Jesu maning skall man beskåda liljorna på marken. 

Læstadianerna var misstänksamma för allt nytt som inte fanns under Læstadius tid här på 

jorden. Bland annat cykeln, fördömdes i början som ”hortrilla” då de unga grabbarna 

trampade iväg efter unga flickor på lördagskvällarna. 

Saker man inte ville befatta sig med var smycken, armband, färggranna kläder och TV. 

Gardinerna skulle bara gå till halva fönstret för att hindra insyn. Långa, pråliga förhängen 

ansågs som ”djävulens kalsonger”. Alla former av preventivmedel betraktades som synd. 

Barnen räknas som en gåva från Gud. I skolan är det morgon och bordsbön. Bråkade någon 

och inte bad om förlåtelse, tillkallas föräldrarna.  

Östlæstadianerna skiljer sig inte så mycket från andra kristna. I fråga om kravet på bättring 

har de en betydlig mer evangelisk uppfattning, och dessutom har en stor uppmjukning av 

Læstadius asketism ägt rum. De vill vara Lars Levi´s lärjungar framförallt i anden. 

Visserligen har de anammat lärofaderns försoningslära liksom Västlæstadianerna, med 

Östlæstadianerna menar att mycket av det han förkunnade är tids och lokalbetonat.  

Læstadianismen finns kvar inom Svenska kyrkan och är starkast i Lappland och kring 

Tornedalen. Den östlæstadianska väckelsen i svenska Tornedalen vill vara en levande luthersk 

kristendom där många läser lutherska skrifter. I Finland har rörelsen däremot spritt sig över 

landet som en av de mesta omfattande religiösa rörelser. (Bibelfrågan, 

http://www.algonet.se/~graceway/), (Laestadianismen, 

http://hem.passagen.se/netpain/Laest.html). 
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Kap. 4 Peter Wieselgren och hans liv 

 
4:1 Föräldrar och uppväxt 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Som liten visade det sig att Peter ägde många lysande egenskaper, han hade en skarp  

iakttagelse förmåga, ett gott minne med en kombination av reflektionsförmåga som 

förbluffade sin omgivning. (Elgeskog, 1950. ”ss. 5 ff.”). 

Peters första kontakt med alkoholen, blev när han var 8 år gammal. En dräng tvingade den 8 

årige Peter att dricka, han satte flaskan för munnen och böjde hans huvud bakåt. Peter 

förlorade medvetandet och efter denna traumatiska upplevelse fick han avsky mot 

alkoholdrycker. (Aldén, Aronsson & Johansson (red), 2002. s. 181). 

För föräldrarna och bygdens och sockens folk blev det allt mera klart att Peter i Spånhult var 

ämnad till något annat än att ta över fädernegården. Redan som skolgosse hade han en otrolig 

arbetsförmåga. Arbetet förblev för honom en lidelse genom hela livet, fastän han hade en 

klent utrustade kropp och var ofta sjuk så är det konstigt att han orkade med att uträtta så 

mycket som han gjorde.  

Vid ett husförhör 1810 visade Peter för prosten Hyltenius sina stora kunskaper om 

bibelböckerna och deras författare. Prosten blev så imponerad av pojkens kunskaper så han 

förklarade sig villig att förbereda Peter för inträde i Växjö skolan. (Elgeskog, 1950. ”ss. 5 

ff.”). 

 

Den 1 oktober 1800 föddes Peter Jonasson i 

byn Spånhult i Vislanda socken 

Kronobergslän. Hans far hette Jonas Jonsson 

och hans mor hette Elin Ingemarsdotter. De 

var av gammalt bondesläkte. Hemmet var 

enkelt men inte fattigt. Petrus mor var ömsint 

och hängiven sin kristna tro. Fadern Jonas 

hade en annan läggning, han var glad rent av 

äventyrlig, även han var kristen, men på ett 

mera frigjort sätt. 

4. 
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4:2 Lärdomsskolan  
 
Komminister Johan Malmberg i Espemoen tog hand om Peters undervisning och efter ett 

halvårs undervisning begav sig Peter till Växjö och började i skolans fjärdeklass den 5 

september 1811.  

Peter tog nu det gamla släktnamnet Wieselgren som burits av studerande medlemmar inom 

släkten, i 9 år gick Peter i lärdomsskolan.  

Från sitt föräldrahem fick Wieselgren ingen större ekonomisk hjälp och var därför tvungen att 

under terminerna och framförallt under ferierna arbeta som informator för de andra skolbarn, 

genom detta kom han i förbindelse med flera familjer som var välutbildade, de hade ofta väl 

försedda bibliotek som Wieselgren flitigt utnyttjade. På det sättet förvärvade han kunskaper 

inte bara i litteraturkännedom och historia utan också i fornkunskap och botanik. (Elgeskog, 

1950. ”s. 19 ff.”). 

I Växjö kom Wieselgren i kontakt med läraren Jonas Sandell som var starkt påverkad av 

väckelseprästen Peter Lorez Sellergren. Jonas Sandell fick med ett antal gymnasister som 

starkt reagerat på superiet och som kände ett behov av andlig förnyelse, så bildade de en 

förening, Peter Wieselgren var den främsta bland dem. 

Föreningen var både en kristen gymnasieförening och nykterhetsförening, men med större 

tyngd på det kristliga. Föreningen levde efter vad de trodde Herren fodrade av dem, som till 

exempel att inte uppträda som en surmulen världsföraktare, utan glad, anständigt och munter, 

avstå från kortspel, svordomar och dans om det kunde skada religionen, och inte minst mot 

brännvinet. Föreningen kom inte att finnas till så länge, därför att kamratkretsen skingrades 

när de flesta som var likasinnade lämnade gymnasiet. 

(Elgeskog, 1950. ”s. 19 ff.”). 

 
4:3 Mötet med den dödsdömde 
 
Elias Lilja var en ung bonde som i berusat tillstånd hade dräpt sin hustru och som straff dömts 

till döden. En dag fick Wieselgren se Elias Lilja sitta och läsa i en bok när han gick förbi 

fängelsets fönster. 

Wieselgren fick tillstånd att besöka den dödsdömde. Han fick veta att denna man varit 

skötsam, men under rusets inflytande mördat det han högst av allt älskade, och därmed gjort 

sina barn föräldralösa.  
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Den dödsdömde Elias Lilja hade gjort en sång som varning mot brännvinet. Denna sång som 

Elias skrev, korrigerades av Peter Wieselgren och den trycktes upp och delades ut i samband 

med avrättningen av Elias. Wieselgren blev djupt gripen av hur brännvinsruset ledde till 

våldsdåd och mord. Wieselgren tyckte att folket inte ville se vad brännvinsbruket kunde ställa 

till med och hur det som en ond makt bara stod för ökad kriminalitet om misär bland 

befolkningen. 

Visserligen förstod Wieselgren att faran inte bara låg i brännvinet utan också människors 

attityd till spriten, han var i alla fall beredd att strida på dessa fronter. (Elgeskog, 1950. ”s. 20 

f.”),(Aldén, Aronsson & Johansson (red), 2002. ”s. 182 f.”). 

 

4:4 Studenten 
 
Peter Wieselgren skrevs in i september 1820 som student vid universitetet i Lund, här kom 

han att leva några intensiva studieår. Han hade redan stora kunskaper och han försummade 

inga tillfällen för att öka på sina kunskaper. (Elgeskog, 1950. s. 25. s. 31). 

Hans kamrat 1823, P. G. Ahnfeld berättade skildrande: 

”Bland alla mina promontionskamrater var det ingen, som på mig gjorde livligare intryck än 
P. Wieselgren. Först efter filosofie kandidatexamen blev jag med honom bekant, och det 
genom Berling, hos vilken jag först träffade honom. Som jag en dag inträdde in dennes rum, 
stod Wieselgren omgiven av uppmärksamma kamrater och höll ett blixtrande tal över något 
stycke i litteraturhistorien. En sådan svada hade jag aldrig hört förr med den största sak 
kännedom och med genialisk tankeblixtrar belyste han sitt ämne.” (Elgeskog, 1950. ”s. 31 
f.”). 
  
Efter tre års universitetsstudier promenerades han till filosofie magister och blev kallad 

följande år till biträdande docent utan lön i estetik och litteraturhistoria. 

I samband med studietiden i Lund 1821 fick Wieselgren i uppdrag av greve Jacob De la 

Gardie att ordna Löberöds arkiv, han kom då att syssla med historiska dokument och där fick 

han intresse för historiskt författarskap med bland annat inriktning på biografiska skildringar. 

Denna bekantskap kom så småningom att leda till att Wieselgren ca 10 år efteråt blir 

kyrkoherde i Västertad och Östrabyförsamlingar där De La Gardie var pratonus, på så sätt 

kom Wieselgren att bli präst i sin vidare gärning och inte Universitetslärare. Visserligen hade 

han känt kallelse för prästyrket men inte tagit ställning för det helt.  

(Elgeskog, 1950. ”s. 34 f.”). 
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4:5 Stockholm och Uppsala tiden 
 
Åren 1823-28 vistades Wieselgren i Stockholm och Uppsala, den unga akademikern fick nu 

tillfälle att både se skymten och att ställas ansikte mot ansikte med nära nog allt av storheter 

på stadsstyrelsens och kulturlivets område som nationen hade. Han diskuterade med 

excellenser och utländska sände bud, han var med på aftoncirklar med kungligheter. Hos 

universitetskanslern blev han rådgivande i viktiga akademiska befodringsfrågor, och han 

försummade inte att hävda sin mening. Han predikade i kyrkor, var med i privata religiösa 

cirklar och i sällskapslivet uttalade han sig om bland annat spritmissbruket så det slog gnistor 

omkring honom. (Elgeskog, 1950. ”s. 36 f.”). 

 

4:6 Tillbaka till Lund 
 

Efter fem år i Stockholm kom han tillbaka till Lund. Han hade blivit utnämnd till adjunkt i 

estetik. Han fick också en förordnad att under ordinarie professorns riksdagsmandatstid 

förestå den estetiska professuren. Wieselgren kom senare även att bli först extra ordinarie och 

sedan ordinarie vice bibliotekarie vid universitetsbiblioteket. (Elgeskog, 1950. s. 44. s. 48).  

Wieselgren var högst originell som föreläsare. Han inledde alltid föreläsningen med att läsa 

en psalmvers. Många av åhörarna blev förargade av detta. 

 

”Ack, när som mycket skönt i varje årder av skapelsen och livets sig förråder, hur skönt då 
måste själva källan vara, den evigt klara!”  
Och han avslutade med en annan vers i samma psalm. 
”Lik väl ett töcken mig från honom stänger; min bön men ej min blick till honom tränger. 
Ack, såge jag hans anlet och mig slöte intill hans sköte!” (Elgeskog, 1950. ”s. 44 f.”). 
 

På föreläsningarna talade Wieselgren fritt och behandlade de litterära strömmingarna, 

diktverken och skalderna på ett självständigt och högst personligt sätt. På diktverket drog han 

sig inte för att anlägga moraliska och religiösa synpunkter. Han ville framförallt inte bara 

undervisa utan hans syfte var att levnadsgöra, väcka och värma.  

Trots att Wieselgren gick helt upp i sin ämbetsutövning, så hade han än dock tid och kraft för 

annat. Hans arbetsförmåga tycktes vara helt obegränsad. Peter hade två stora intressen för det 

kristna livet och nitälskan för nykterheten. I sällskapslivet förde han alltid dessa två 

inriktningar på tal och sade sin mening offentligt. Han predikade ofta. När det gällde 

nykterheten hade han stora tillfällen i sin närmaste omgivning att säga sin mening, om 
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rusdryckernas härjningar inför akademiska fäder och medborgare. (Elgeskog, 1950. ”s. 44 

ff.”). 
 
4:7 Äktenskap och familj 
 

År 1833 gifte sig Peter Wieselgren med den då 17 åriga Matilda Catarina Rosenqvist född 

1816, hon var dotter till inspektorn på Löberöd. Matilda var en öm, föga fodrande, kärleksfull 

och trofast, som stod vid Wieselgrens sida, därför att hon kände sig belönad av sin mans 

hängivna och beundrade tacksamhet. Peter och Matilda fick tillsammans 10 barn, fyra dog i 

unga år.  

Både sockenbor och långväga resenärer samlades ofta i det enkla kyrkoherdehemmet. Peter 

Wieselgren var en stimulerande värd och hans älskvärda hustru var beundrad av alla. 

I prästgårdens studiekammare vistades Wieselgren ofta. Samtidigt med att han var 

församlingsherde och bygdens andliga och ekonomiska liv, folkväktare som bereste ett helt 

land och skapade en framgångsrik folkrörelse, och han hade även tid att skriva många litterära 

alster. Dessutom medverkade han i ett stort antal tidskrifter och tidningar. Han var även under 

flera år utgivare av Nykterhetsvännernas Tidning. (Aldén, Aronsson & Johansson (red), 2002. 

s. 12),(Elgeskog, 1950. ”s. 72 ff.”). 

 

4:8 Präst och församling och den hårda kampen mot spritmissbruket 
 

I maj 1833 när Wieselgren stod i predikstolen i Västerstads kyrka för första gången och såg ut 

över församlingen fick han se endast ett fåtal av medlemmarna var närvarande. Pastoratet 

bestod av 2500 medlemmar. Klockarn låg i sakristian och sov ruset av sig. De som var 

samlade på gudstjänsten bestod mest av gammalt folk, en del pussiga och rödögda, andra 

bleka och tärda, alla med tydliga spår av försoffning och fattigdom.  

När Wieselgren nästa söndag predikade i Östraby kyrka mötte han ungefär samma syn. 

Under predikan började två druckna kvinnor slåss. Den bråkigaste av dem som skulle ledas ut 

gjorde våldsamt motstånd framför predikstolen, knöt näven mot Peter och skrek: 

 
”Hör du präst! Stå inte du där och straffa Västerstads byamän; ty di är klokare och bättre än 
du, om du står i tre tima och präkar; ty inte förstå vi möte hva du sier och inte villa vi förstå´t 
heller.” (Elgeskog, 1950. s. 54). 
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Efter predikan när Peter går ner från predikstolen får han se hur en full karl kräks i 

bänkgrannens hatt. Detta var tydligen en annan publik än Lunds studenter i 

litteraturföreläsningarna.   

Wieselgren fortsatte att tala till församlingen men det var inte många som kom och lyssnade.  

Det krävdes en hel del av Wieselgren att på ett vältaligt sätt hålla besökarna vakna och hoppas 

på att de förstod vad han sade. Man hade sagt åt honom att pastoratet var vanskött, ty hans 

företrädare hade avlidit vid 93 års ålder. Men Wieselgren förstod att pastoratet inte var 

vanskött i vanlig mening utan det var brännvinet som var orsaken till de ömkliga spillror han 

hade framför sig av en försupen församling. Genom husförhör fick han inblick i 

församlingens tillstånd som han utnyttjade med största grundlighet och uthållighet. Han tog 

reda på allt. Han trängde in i detaljerna, sökte reda på orsaker till eländet och han förde många 

anteckningar, där det ständigt upprepades som en ond saga om fattigdom, sedeslöshet, 

grovbrottslighet och okunnighet. Brotten kunde vara som till exempel mord, dråp, rån, 

våldsamheter, tjuverier mm. Fattigdomen var allmän och till synes bottenlös. (Elgeskog, 

1950. ”s. 54 f.”). 

Tidigare välbärgade bönder gick omkring som försupna stackare. Barnen tiggde och någon 

skolundervisning existerade nästan inte. Befolkningen förstod dessvärre inte sitt elände.  

För Peter blev det tydligare dag för dag att allt det onda framförallt kom från dryckenskapen. 

Brännvinspannorna existerade i nästan varje stuga. Av 66 hushåll i Västerstad så brände 60 

sitt eget brännvin. Brännvinet ingick som en daglig matranson som också gällde kvinnor och 

barn. Från brännvinet fick man som en biprodukt danken, som användes som kreatursföda.   

Tydligt var det att gentemot sådana seder och föreställningar räckte det inte bara med andens 

vapen: 

”I en uppsats i nytt Dagligt Allehanda i juli 1836 skriver den originella prosten och professorn 
David Munk af Rosenschöld om Wieselsgrens och hans verksamhet:” 
”Han tror, att eländet i hans pastorat kan hjälpas genom att hålla förhör, predikningar och 
förmaningar som uttrycker helas styrkan av hans själ. Skada att icke alla akademier och alla 
domkapitel och all ämbetsverk äro hans åhörare istället för några råa bönder. Ty stor var 
Schartau, större än Franzèn och Wallin; men just i kristlig vältalighet är Wieselgren större än 
de. Hans bönder förstå av allt vad han säger endast, att han är bedrövad över deras stora 
okunnighet, barbari och sedefördärv.” (Elgeskog, 1950. s. 57). 
 

Wieselgren förstod mer än väl att det inte räckte med bara förhör, predikningar och 

förmaningar. Därför tog han till andra utvägar. (Elgeskog, 1950. ”s. 54 ff.”). 
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4:9 Strid på bred front mot rusdryckerna 
 
Peter Wieselgren förstod, att skulle han få församlingen med sig i kampen mot brännvinet så 

måste han få hjälp av församlingen själv och dess bäst respekterade män.  

I en kunglig förordnad 1817 som berörde socken stämmor och kyrkoråd, fick Wieselgren en 

lysande idé. Wieselgren utarbetade till denna förordning en märklig instruktion, som den 18 

augusti 1833 efter gudstjänstens slut skrevs under av de nyvalda kyrkoråds ledamöterna i 

Västerstads och Östra by församlingar.  

Nu kunde ett moraliskt och socialt saneringsarbete påbörja. Sträng kyrkotukt infördes, 

försummelse av kyrkobesök och husförhör, oenighet mellan makar, vanskötsel av hemmet 

och vanvård av barn och ungdomar mm. infördes. Wieselgren var ständigt aktiv, undervisade, 

bestraffade och uppmuntrade såväl från predikstol, vid nattvard, katekesförhör och vid besök i 

hemmen. Wieselgren kom att personligen känna alla sina församlingsmedlemmar. Hjälpte 

inte förmaningar, så blev den försumlige inkallad inför kyrkorådet. 

Wieselgren märkte ett intimt samband mellan last och okunnighet: 

 

”Av de dussin pigor med oäkta barn, som funnits i församlingen, har nästan alla befunnits 
högst okunniga. Detta bör föräldrar akta på. Lika ledes hava de åbor som anklagas för fylleri, 
tjuvnad, slagsmål och dylika ohyggliga brott, alltid befunnits okristligt okunniga.” (Elgeskog, 
1950. s. 59). 
 

För att motverka denna okunnighet inrättade han söndagsskolor och inköpte biblar. Han satte 

stor kraft på att skapa en på den tidens förhållande ett förstklassigt skolväsen.  

Wieselgren kämpade mot ovilja och motvilligheten, inte då bara böndernas utav även 

pratonus excellensen De la Garde, som var snål.  

För Wieselgren existerade inga skarpa gränser mellan det andliga och världsliga, det religiösa 

och det ekonomiska. Fattigvården skulle ordnas och han arbetade hårt och drev igenom den. 

Ingen skulle behöva tigga eller lida nöd. Helst hade han sett att allt var så bra för 

församlingens innevånare, så att fattigvård inte hade behövts. Han försökte få sockenborna att 

intressera sig för att ackordera med läkare för att få bättre sjukvård. Han försökte också väckta 

deras intresse för att odla potatis till hushålls behov och inte till brännvinsbränning. Han 

lyckades också förmå godsägarn att låta arrende bönderna få köpa fri sina gårdar. (Elgeskog, 

1950. ”s. 58 ff.”). 
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4:10 Wieselgren bildar den första nykterhetsföreningen 
 
Trots betydande framgång fann Wieselgren att han inte kunde komma åt den onda roten. Trots 

kyrkoråd och medhjälpare kände han sig isolerad och ensam, han måste på någotvis komma ut 

till en större menighet. Han fick då tanken på att bilda en förening. I Stockholm hade redan en 

nykterhetsförening bildats. År 1834 bildade Wieselgren en liknade förening och uppmanade 

ortens ståndspersoner att ansluta sig. Detta var inte många som ställde upp på detta, trots att 

kraven var små: 

”Jag begrep” berättar han, ”Att man med så små fodringar ingen städes skulle komma, och att 
det ej var värt att hoppas något av de så kallade bildade. Som Paulus sade sitt: nu går jag till 
hedningarna, sade jag efter arbetet ett part år till menige man i min församling: nu går jag till 
–folket; och främst bland folket söker jag dem, hos vilka samvetet blandar sig i allt, det vill 
säga läsarne.” (Elgeskog, 1950. ”s. 61 f.”). 
 

Wieselgren var och blev alltmer folkets man, han värdesatte allt mer människorna. (Elgeskog, 

1950. ”s. 61 f.”). 

 

4:11 Nu bildas den andra nykterhetsrörelsen 

 
Den första december 1836 i Östraby kyrkan grundades nykterhetsföreningen där Wieselgren 

krävde fullständig avhållsamhet från brännvin och andra starka drycker. Medlemmarna 

frånsade sig all befattning med att tillverka, sälja samt att bjuda på sådana drycker, nu hade 

han på allvar satt yxan på roten. Föreningen fick omedelbart 80 medlemmar, ett år senare 

hade den vuxit till 1500 medlemmar. (Elgeskog, 1950. ”s. 61 f.”). 

Befolkningen i Västerstad och Östraby reste sig ur sin försoffning och upptäckte att livet var 

värt att leva. Fyra år efter Västerstad nykterhetsförening bildats hade brännvins bränning 

nedgått från 60 till 6 brännare. De som var mest motståndare till reformen och hade bränt 

stora mängder lade ner bränningen och gick med i föreningen. Inom pastoratet fanns ej mer 

några drinkare, ej heller tiggare. Inget hushåll ansågs mer som utfattig. Endast två i Västerstad 

och nio i Östraby fick ett mindre fattigt understöd, lika så gick dödligheten liksom antalet 

oäkta barn snabbt ner, även brottmål minskade. De exekutiva aktionerna upphörde. 

Wieselgren hotades till livet många gånger när han drev igenom sin reform men inget kunde 

hejade honom. (Elgeskog, 1950. ”s. 63 ff.”), 

(Aldén, Aronsson & Johansson (red), 2002. s. 184). 

Efter Västerstads nykterhetsförening bildades så flera filialer på olika håll i landet. Många av 

den tidens yppersta män ställde sig på Wieselgrens sida som till exempel, Jöns Jakob 
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Berzelius, von Hartmansdorf och Anders Retzius som bildade i maj 1837 det Svenska 

Nykterhetssällskapet. (Elgeskog, 1950. s. 68). 

Wieselgrens aktiva kamp för nykterheten gjorde att han åkte på flera långa och korta 

föredragsresor. Hans verksamhet väckte ute i landet en stark förbittring i det kretsar där man 

slog vakt om brännvinsbränning. Man till och med väckte åtal mot honom inför domstol. 

Kungen uppvaktades för att täppa till hans mun. Lunds domkapitel skickade bland annat ut ett 

cirkulär där stiftets präster varnades för att: 

 
”Opåkallade utflykter i främmande församlingar liksom ock att ta emot predikobiträde 
utifrån.” (Elgeskog, 1950. s. 70). 
 
 
Resorna naggade på hans svaga ekonomi. Föredragen fick han nästan aldrig ersättning för. 

Hans hälsa var vacklande, och han tog illa vid sig av den förföljelse som ofta var av 

nedrigaste slag. Han fick erfara hur vänskapsbanden slets, hur anseendet som vetenskapsman 

skamfilades och hur hans kända åsikter vid befordran alltid stod honom i vägen.  

Konsekvent blev Wieselgren förbigången vid flera utnämningar, där han lagligt och allmänt 

borde ha varit självskriven. Som till exempel när biskop Esaias Tegnér avled 1846 i Växjö. År 

1847 utnämns Wieselgren till kyrkoherde i Hälsingborg. I Hälsingborg fortsätter Wieselgren 

aktivt sin gärning i kampen mot brännsvinsdraken. När Wieselgren var kyrkoherde i 

Hälsingborg blev biskopstolen i Växjö igen ledig även denna gång blev Wieselgren 

förbigången. 

Den 31 mars 1857 utnämns Wieselgren till domprost i Göteborg. Wieselgren fortsätter där 

outtrötterligt att verka för fattiga och sjuka och försummar aldrig till att varna ungdomar för 

alkoholbruket.  

(Elgeskog, 1950. ”s. 79 ff.”). 

Peter Wieselgren dog den 10 oktober 1877 vid en ålder av 77 år. Han bortgång väckte stor 

uppmärksamhet eftersom hans gärning inte var begränsad till det ämbete han just då hade utan 

alltid sträckte sig ut över pastoratet Sverige. (Elgeskog, 1950. s. 86). 
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Kap. 5 Analys och slutdiskussion 
 
Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgren hade många likheter och olikheter i sina liv. Båda 

levde på 1800 talet när spriten brändes i var och varannan stuga i Sverige. Bägge två blev till 

slut präster den ena i norr och den andra i söder. Både Læstadius och Wieselgren hade en stor 

avsky mot spriten, de hade redan från barn och ungdomsåren sett dess onda påverkan på 

människorna.  

Lars Levi Laestadius och Peter Wieselgren förde en kamp mot rusdryckerna i hela sitt liv, var 

och en på sitt håll. Læstadius och Wieselgren var inte rädda för att säga sitt hjärtas mening i 

fråga om alkoholmissbruket vare sig till överhet eller folket i allmänhet. Læstadius hade 

upplevt fattigdom och blivit mobbad för det. Men även Wieselgren som inte hade haft en 

fattig barndom var inte sen att sätta sig in i människors nöd. 

 
 
Barn och ungdomsupplevernas syn på alkoholen 
 

Lars Levi Læstadius fick redan från tidig ålder upplevde hur alkoholen påverkade människan 

negativt. Faderns dåliga ölsinne och hur han misshandlade sin fru vid dessa tillfällen, väckte 

ett oerhört hat mot alkoholen. 

Fattigdom rådde i hemmet på grund av att pengarna gick till brännvin. Læstadius fick redan 

från barnaåren och skolåren uppleva hur andra tittade nedlåtande, hånaktigt och föraktfullt på 

honom för sin torftiga klädsel. Hatet mot spriten växte starkare inom Læstadius när han såg 

och upplevde vilket elände den orsakade. Detta kom säkert att sätta en stor prägel på Lars 

Levi Læstadius karaktär och utveckling senare i livet. 

 

Peter Wieselgrens barndomshem var enkelt men inte fattigt, så Wieselgren hade inte upplevt 

samma fattigdom och hustrumisshandel och förnedring som Lars Levi Læstadius upplevt. 

Peter Wieselgrens första kontakt med spriten blev när han var 8 år gammal. Det gick till så att 

drängen tvingade i honom sprit så han förlorade medvetandet, sedan dess avskydde han 

alkohol. 

När Wieselgren gick på lärdomsskolan fick han se den dödsdömde Elias Lilja sitta i 

fängelsefönstret och läsa en bok. Wieselgren fick så småningom träffa den dödsdömde och 

Elias Lilja berättade för Wieselgren hur han hade varit skötsam men i ett alkoholberusat 
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tillstånd dräpt sin fru i fyllan och villan och därigenom kom även deras barn att bli 

föräldralösa. Detta stärkte ännu mera Peter Wieselgrens avsky mot spriten. 

 
Både Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgrens mödrar var djupt kristna och hängiven sin 

kristna tro. De påverkade sina barn att följa med på gudstjänster och få en kristen tro. Peter 

Wieselgren far var även kristen men på ett mera frigjort sätt. 

Trots Lars Levi Læstadius fattigdom och eländiga barndom och Peter Wieselgren med en 

mera ljus och lycklig bakgrund, var två klipska grabbar, de utbildade sig på universitetet inom 

andra områden, men präst kallet fanns alltid i bakgrunden. 

Både Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgren mådde dåligt av att se all misär alkoholen 

ställde till med. Genom prästyrket skulle de kunna påverka människorna på ett socialt etiskt 

sätt. Prästen var ju församlingens herde som skall leda församlingen på den rätta vägen. 

 

Sociala motiv 
 

Lars Levi Læstadius led av denna sociala, moraliska elände som alkoholmissbruket skapade 

hos människorna. Därför blev han en nykterhetskämpe och religionens folkväktare. Han 

kämpade tappert mot dryckenskapen som hade en så stor makt över folket och han blev en 

social och etiskt reformator. 

Lars Levi Læstadius led med samernas mödosamma hårde levnadssätt som gjorde samen till 

en fyllhund, för i rusdrycken tyckte sig samerna finna ett uppfriskande medel mot trötthet, 

som dom sade själva. 

Læstadius led med människorna när han såg hur de på grund av brännvinet inte kunde försörja 

sina familjer, för brännvinet kom för dem i första hand. Likaså kände han förtvivlan för 

mödrarna som drack så mycket så dom låg halvt medvetande om vad som hände deras små 

oskyldiga barn som skrek navelbråck på sig, ja till och med dog på grund av vanskötsel. 

Lars Levi Læstadius tyckte att brännvinet var djävulen själv och därför hatade han det. 

Kampen mot brännvinsdraken blev därför för Læstadius en livskamp. Han ansåg att 

rusdryckerna innebar för samerna ett hot mot deras liv och välfärd i samhället. Liksom Sankt 

Göran slogs mot draken, ”draken ses som det onda”, så slogs Læstadius mot brännvinsdraken 

för att förgöra den genom att höja folkets kunskaper och moral hos otrons barn från syndens 

slaveri. 
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Lars Levi Læstadius ansåg att alkoholdrycker skulle angripas från roten ty det moraliska 

fördärvet är orsaken till alla laster. För genom tro, trosbön och förbön lyfta folkets moral till 

ett högre plan nämligen den himmelska fronten där den kristna tron gav mänskan större 

livskvalitet. 

Lars Levi Læstadius kämpade även för att barnen skulle få gå i skolan. Den första skolan 

öppnades 1848 och skolan kom att vinna stort förtroende bland befolkningen. Lusten att få 

lära sig läsa och få ökad kunskap bidrog bland annat till att de nyväckta troende inom 

læstadianismen fick en stor offervilja som bidrog till ekonomisk hjälp till dessa 

missionsskolor.  

 

När Peter Wieselgren 1839 kom till Västerstad och Östraby församling som kyrkoherde mötte 

han många stora problem. Fattigdomen var stor nästan bottenlös. 

Brännvinspannorna puttrade i nästan varje stuga, men det värsta var att folket inte förstod sitt 

elände. Peter Wieselgren insåg att orsaken till de ömkliga spillrorna av försupna 

församlingsmedlemmarna han hade berodde på brännvinet. Wieselgren började bland annat 

vid husförhör få en inblick i församlingsmedlemmarnas tillstånd. Vetgiren tog han reda på 

allt. Han trängde in i detaljer och sökte reda på orsaker till eländet.  

Wieselgren lade märke till att ett intimt samband fanns mellan last och okunnighet. De oäkta 

barn som pigorna i församlingen bland annat hade, ansåg Wieselgren berodde på att de nästan 

alla befanns vara högst okunniga, och uppmanade föräldrar att lära ut vad som är rätt och fel. 

Likaså ansåg han att fylleri, tjuveri, slagsmål och liknade brott berodde på okristligt 

okunnighet. Det moraliska sociala saneringsarbetet påbörjades. 

För att motverka okunnighet inrättade Wieselgren söndagsskolor och köpte biblar, och 

skapade en på den tiden förstklassigt skolväsen. Fattigvården skulle ordnas, ingen skulle 

behöva tigga eller lida nöd var hans motto. Wieselgren försökte intressera församlings- 

Medlemmarna att ackordera läkare för bättre sjukvård. Han försökte också få människorna att 

odla potatis till hushållsbehov och inte till brännvinsbränning.  

Peter Wieselgren var folkets man och värdesatte människorna. Han hade en skarp 

iakttagelseförmåga och ett gott minne, och han arbetade utifrån att alla skulle ha de bra och 

ingen skulle behöva lida nöd. 
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Religiösa motiv 
 

Att dessa två präster orkade kämpa så hårt berodde säkert på den starka kristna tro som de 

hade fått med sig från barnaåren, men även tron på människorna att han/hon kan ändra sitt 

beteende. Deras arbete gick hela tiden ut på att komma åt den onda roten i samhället d.v.s 

brännvinet.  

 

När Lars Levi Læstadius Læstadianiska väckelserörelse började sprida sig så utbildade han 

flera predikanter och nykterhetsagenter. De spred Læstadius predikokoncept om 

alkoholdrakens makt över folket. Sakta men säkert började alkoholdraken att förblöda.  

 

Wieselgren däremot tog hjälp av de nyvalda kyrkorådsledamöterna i församlingarna, så kunde 

han på ett moraliskt socialt sätt börja sitt saneringsarbete. Sträng kyrkotukt infördes. Hjälpte 

inte hans förmaningar, så blev de försumliga inkallade till kyrkorådet. 

 

Motiv för predikan 
 

Lars Levi Læstadius var mycket auktoritär och hade en stark personlighet, han var drivande 

och sade det han tyckte utan förmildrande ord. Men han var även godhjärtad och ställde upp 

för de som behövde hans hjälp.  

Han predikade skrämmande, hårt bestraffande, ironisk och satirisk men också så levande om 

den andliga sanningen och så bildrik så att åhörarna kunde både se och känna syndens och 

otrons hemska följder hur rusdryckerna skulle förgör användarna, han nämnde synderna med 

grova namn så att somliga rodnade i kyrkbänkarna. Svavelpredikningarna var så hårda att 

somliga tog så illa vid sig så de var tvungna att gå ut ur kyrkan för att spy. Læstadius ansåg att 

han måste predika med samma hårda ord som folket använde i vardagen, för att de skulle 

komma till insikt om hur alkoholen som förstörde deras liv. När lappallmogen vid större 

högtider fanns i kyrkan för närvaroplikt som fanns under den här tiden, och man var tvungen 

att besöka kyrkan ett antal gånger per år, då passade Læstadius med att predika med ännu 

skarpare ordaval.  
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Samvetet väcktes så småningom hos kyrkobesökarna och många kom i samvetsnöd och bad 

Læstadius om hjälp och råd. Læstadius blev nu en rådgivande, tröstande andlig fader, vilket 

han inte var helt van vid.  

 

Peter Wieselgren predikade på ett mycket vältalande sätt, dels för att hålla församlingen 

vaken men han hoppas också på att de skulle förstå vad han predikade och ville ha sagt. 

Genom bland annat husförhör fick han insyn i församlingens tillstånd och utnyttjade det 

grundligt. Han predikade förmanade men framförallt lärande för han ansåg att allt lidande 

berodde på okunnigheten hos människorna som orsakade den fattigdom, sedeslöshet och 

brottslighet som fanns. Men framförallt visste han att det var alkoholen som var roten till det 

onda och han predikade om spritmissbruket så det slog gnistor omkring honom. 

 

Nykterhetsföreningar 
 

Både Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgren kom att bilda nykterhetsföreningar två 

gånger. I Læstadius första förening var endast hans familj och lappen Pilto medlemmar. 

 

Wieselgren första nykterhetsförening hade så små krav, och det var inte många som hakade 

på. När Wieselgren 1836 bildade ny nykterhetsförening och krävde Wieselgren fullständig 

nykterhet. Medlemmarna frånsade sig all befattning med alkoholdrycker som att dricka själv, 

tillverka och sälja. Nykterhetsföreningen fick omedelbart många nya medlemmar.  

 

När Læstadius 1845 bildadesin andra nykterhetsförening så skulle den bedrivas som ett led i 

den kristna verksamheten. Nykterhetsrörelsen vann framgång och hängivna medarbetare förde 

ut Læstadius budskap. Folket blev väckta och såg att livet var värt att leva. 

 

Flera nykterhetsföreningar kom att bilds ute i landet och de kom att få en stor betydelse för 

folkets moraliska fostran. 

 

Torrläggning 
 

Genom sin envishet och tro på att människan kan ändra sitt beteende så lyckades Læstadius 

nästan torrlägga en hel landsända i tre riken från spritens makt och misär och fattigdom som 
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den skapade. Och till sin hjälp hade han de så kallade nykterhetsagenterna som förde ut 

budskapet om Læstadius nykterhetstal och predikokoncept och höll själavårdande samtal. 

Læstadius lät även trycka upp nykterhetstal och predikningar på nordlappska, finska och 

samiska och lät sprida ut dem. 

 

Wieselgren i sin tur lyckades också att torrlägga församlingarna i Västerstad och Östraby där 

han var kyrkoherde. Förutom att Wieselgren arbetade aktivt som församlingskyrkoherde så 

åkte han land och rike runt och höll föreläsningar och predikade om brännvinets onda 

påverkan på människorna och det lidande den orsakade. Resorna tärde hårt på hans ekonomi, 

och ofta fick han ingen ersättning för detta. Men en dock kämpade han vidare. 

 

Både glädje och sorg 
 

Lars Levi Læstadius fick uppleva både glädje och sorg under sin levnadstid. Upproret i 

Kautokeino kom att drabba honom mycket hårt, hans namn blev skamfilat genom att han blev 

beskylld för det som hände där, och denna skam tärde hårt på honom.  

 

Likaså fick Peter Wieselgren uppleva både glädje och sorg för sin kamp mot brännvinet. Även 

mot Peter Wieselgren väcktes åtal för hans stora engagemang. Cirkulär skickade från Lunds 

Domkapitel, för att varna stiftets präster att låta honom predika i stiftet. Dessutom blev han 

konsekvent förbigången vid flera utnämningar på grund av hans kamp mot brännvinet. Sin 

sista utnämning fick Wieselgren i varje fall när han blev domprost i Göteborg, där fortsatte 

han att verka för fattiga och sjuka och den outrötterliga kampen mot  

alkoholmissbruket. 

 

Både Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgren blev både hatade och hotade till livet av såväl 

brännvinsbrännare och krögare. 

Men varken Læstadius eller Wieselgren lät sig inte skrämmas och tystas. För de hade ett sånt 

stort medlidande med de människor som var beroende av spritens laster. 
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Varför mest omnämnd? 
 

Jag tycker det är väldigt märkligt att många böcker som till exempel Den svenska nykterhets-

rörelsens historia av Johan Bergman, framhåller Wieselgren som den stora nykterhetskämpen.  

 

Jag tycker att Læstadius var minst lika stor, dessutom hade han en hård och karg natur att 

kämpa mot för att nå ut till människorna. Att samerna hade problem med spriten och försökte 

fly verkligheten med spritens hjälp, är det lite svårt att förstå. Visserligen är naturen karg och 

hård men man tycker ändå att dom skulle ha varit mer harmoniska, eftersom naturens klocka 

styrde mycket av deras liv.  

 

Att Wieselgren omnämns i så många böcker som den store nykterhetskämparen, kan kanske 

bero på att i södra Sverige levde mer människor än i norr, och kommunikationerna i norr var 

inte det allra bästa. 

 

Wieselgrens kamp mot alkoholmissbruket kan kanske också ha varit ett verktyg för honom att 

lyckas med att få större uppmärksamhet och högre tjänst inom kyrkan som till exempel 

biskop, vilket han aldrig blev. 

Læstadius hade ju aldrig sådana förväntningar, utan hans kall blev att bekämpa brännvinet 

under sin livstid. Læstadius blev faktiskt mera känd utomlands än Wieslegren. 

 

Spekulationer om Læstadius och Wieselgren levt idag 
 

Man kan fråga sig hur vi människor i dagens samhälle, skulle ha reagerat på Læstadius 

svavelpredikningar. Jag betvivlar att de gått hem hos dagens människor, för idag är 

människan bildad, upplyst, och kanske inte så lättmanipulerad.  

Wieselgren däremot den vältalande prästen som hade ett människovänligt sätt att predika tror 

jag hade fått större slagkraft hos åhörarna. 

 

Man kan spekulera i hur Læstadius och Wieselgren skulle ha uttryckt sig om dagens samhälle 

och liv om dom levt idag? Alkoholen ställer till stora problem även idag men dessutom har vi 

även knark, ökad kriminalitet som är mera omfattande, som skadar och förstör flera 

människoliv idag än på deras tid. Man kan fråga sig också hur dom hade reagerat på film och 
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massmedias exponering om otukt, otrohet och våldtäkter. Jag tror att om dom klev upp ur sina 

gravar idag så skulle dom säkert ha blivit förskräckta, om hur samhället har förändrats både 

etiskt och moraliskt, men även hur tekniken har utvecklats med bilar, flygplan mm.  

 

Læstadius och Wieselgren skulle säkert ha tyckt att vi var fruktansvärt syndiga människor och 

frågat sig vart världen var på väg. Læstadius förespråkade det enkla levernet där allt som var 

lyx, som till exempel halsband, armband, silverkannor, färggranna kläder var helt onödigt för 

människan att äga och ha. För själens frälsning var den allra viktigaste, och därför skulle allt 

vara så enkelt och strikt som möjligt. 

 

Vi kan se att dagens präster verkar vara väldigt rädda för att uttala sig i obekväma frågor. Den 

auktoritet prästerna hade tidigare verkar helt ha försvunnit. Kanske beror det på att prästerna i 

dagens samhälle är rädda för att stöta sig med det fåtal besökare som besöker kyrkan idag. 

 

Læstadianiska väckelserörelse 
 

Læstadianismens väckelserörelse som Læstadius grundade 1846, denna rörelse fick ett stort 

genomslag på grund av Læstadius auktoritära predikningar. Rörelsen har många konstiga 

uppfattningar som att allt skall vara så spartanskt och enkelt som möjligt. Smycken, 

färggranna kläder och senare även tv: n var något helt onödigt, liksom att ha ett ombonat och 

mysigt hem med tavlor och blommor. Men ändå lyckades denna väckelserörelse sprida sig till 

bland annat till Norge och Finland men även till Ryssland och med emigranter till USA, och 

än idag lever rörelsen vidare. 

 

Norra Norrbotten på 50-talet 
Min far som är född och uppvuxen i Boden, har jag intervjuat om vad han vet om 

Læstadianismen. 

Han berättade bland annat att så sent som på 1950-talet i norra norrland, var de som var 

hängiven Læstadian emot alla alkoholdrycker, men att deras barn istället började luckra upp 

det hela med att ta sig en fylla ibland. 
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Kap. 6 Sammanfattning 
 

Jag vill genom denna uppsats ta reda på vilka likheter och olikheter som finns mellan Lars 

Levi Læstadius och Peter Wieselgren. Dessa två präster levde på 1800-talet, de var oerhört 

hängivna av att vilja bekämpa brännvinet som förstörde och skapade ett sånt elände för 

människorna. 

 

Lars Levi Læstadius var den fattiga grabben från norr som redan från barnsben upplevde 

spritens påverkan på människorna, dels genom sin egen far som hade dåligt ölsinne och kunde 

misshandla sin fru vid dessa tillfällen men också fattigdomen som rådde på grund av spriten. 

Han lyckades med envishet och auktoritet att så småningom torrlägga en hel landsända i tre 

riken, trots långa avstånd och den karga hårda natur som fanns i norr.  

Den kristna tro han hade med sig från sin mor och sedan halvbror tror jag drev på honom, och 

innerst inne trodde han att inom alla människor finns det något gott. Visserligen var hans 

predikningar ironiska satiriska och skrämmande, men till sist lyckades han ändå med hjälp av 

sina utbildade nykterhetsagenter få brännvinsdraken att förblöda. 

 

Peter Wieselgren hade en mera positiv barndom, hemmet var inte fattigt, hans föräldrar var 

kristna och han fick med sig sin kristna tro från barnsben.  

Wieselgren första kontakt med brännvinet var när drängen tvingade i Wieselgren brännvin så 

han blev medvetslös. Wieselgren såg att alkoholen inte bara var orsaken till allt lidande utan 

han såg också tydligt och klart en okunnighet hos människorna. Genom sitt aktiva arbete och 

vältalande predikningar lyckades han nå ut till sina församlingsmedlemmar och så småningom 

lyckades även han torrlägga Västerstads och Östrabyförsamlingar. Wieselgren åkte även land 

och rike runt han höll föredrag och predikade om alkoholens elände och dess påverkan på 

människorna.  

 

Både Læstadius och Wieselgren ansåg att alkoholmissbruket måste angripas från roten för det 

var den som framförallt orsakade allt lidande hos människorna.  

Læstadius ansåg att det moraliska fördärvet var orsaken till alla laster och för att komma åt 

det hela, så måste det lyftas upp på en högre front nämligen den kristna tron som ger 

människan större livskvalitet.  
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Wieselgren ansåg att spritmissbruket och okunnigheten hos människorna var orsaken till allt 

lidande, och att ett moralisk socialt saneringsarbete behövdes, för att komma åt det onda. Han 

tog kyrkorådet till hjälp och det infördes bland annat sträng kyrkotukt. Hjälpte inte 

förmaningarna, så blev den försumlige inkallad till kyrkorådet. 

 

Læstadius och Wieselgrens livsuppgift blev att föra en kamp mot detta missbruk. De blev 

båda hatade, mordhotade och det väcktes åtal mot dem, men de lät sig inte skrämmas till 

tystnad, vare sig av överhet eller andra. De lyckades också med sin hårda kamp. De krävde 

absolut nykterhet när de bildade var för sig sin andra nykterhetsförening. 

Nykterhetsföreningar kom så att bildas på olika håll i landet och detta kom att betyda mycket 

för folkets moraliska och etiska fostran.  
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Förord

Varför har jag valt att skriva om Lars Levi Læstadius och hans väckelserörelse læstadianismen och Peter Wieselgren?


Till min C-uppsats ville jag ha ett intressant och annorlunda ämne. Så jag hörde med min familj om de hade några bra idéer. Min far som kommer från Boden berättade då om Lars Levi Læstadius och læstadianismen. Eftersom jag aldrig hört talas om detta blev jag väldigt intresserad och bestämde mig för att det skulle bli mitt ämne. För att kunna jämföra Lars Levi Læstadius med någon annan som levde på 1800-talet som var präst och kämpade mot spriten, hittade jag namnet Peter Wieselgren i Bonniers Lexikon om nykterhetsföreningar. Peter Wieselgren var södra Sveriges största nykterhetskämpe. Så därför tyckte jag att han passade bra att ha med i arbetet eftersom han också var präst och att bägge två ägnade hela sitt liv åt att bekämpa brännvinsdrickandet som skapade sånt elände i deras bygder.
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Kap. 1 Inledning 


1:1 Bakgrund


I Sverige på 1800-talet fanns brister och umbäranden, nämligen problem med alkoholmissbruket. I var och varannan stuga puttrade brännvinskokarna. Bönderna kom på att de kunde använda potatisen till brännvinsbränning. På 1800 talet ingick brännvinet som matranson även för kvinnor och barn. I snitt drack varje svensk ca 46 liter per/år brännvin, vilket påverkade folkets väldigt negativt, fattigdom och nöd var ett elände för befolkningen. (När brännvinet kom till Sverige, http://.swipnet.se/~w-42544/ny/nar_brannvinet_kom_till_sverige.htm).


Nykterhetsrörelser bildades i Sverige på 1800-talet med inriktning mot det tilltagande spritmissbruket. Förebilden hämtade man från USA och American Temperence Society, som bildades i Boston 1826 av det purtianska samfundet, av läkare och vetenskapsmän.


Kung Karl XIV Johan gav sitt stöd för att sprida denna kunskap om rörelsen. Rörelsen förespråkade antingen måttlighet i spritbruket eller total avhållsamhet av spritdrycker.


1870 kom en modernare form av nykterhetsrörelse. (Bonniers Lexikon AB. Nykterhetsrörelsen, s.108. NEUS/PERU).


1:2 Syfte och frågeställningar


Syftet med denna C-uppsats är att försöka besvara och utreda följande punkter:

( Vem var Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgren och hur var deras liv?


( Varför kämpade de så hårt mot alkoholmissbruket? 


( Hur lyckades de höja folkets moral?


( Vad skiljer Læstadius och Wieselgren åt?


( Vad är læstadianismen?


1:3 Metod

Min C-uppsats handlar om Lars Levi Læstadius och hans väckelserörelse læstadianismen och om hur han bekämpade brännvinet i norr, liksom Peter Wieselgren bekämpade brännvinet i söder. Denna uppsats är en litteraturstudie och en jämförelse av dessa två präster. Fakta har jag samlat via böcker som jag lånat på biblioteket samt via Internet. Sedan har läst och sammanställt detta material till denna C-uppsats. 


Kap. 2 Lars Levi Læstadius och hans liv.






2:1 Förfäder och uppväxt

Han var verksam i Sveriges Lappland och svenska Tornedalen i större delen av sitt liv och väckelsen spred sig över Nordkalotten (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 13).


Læstadius släkten härstammar från Lästad by i Ytterlännäs socken i Ångermanland. Læstadius släkten var en stor norrländsk prästsläkt, med 10 prästerliga bärare av namnet. 


Lars Levi`s far Carl Læstadius (1746-1832) var bergsfogde vid Nasafjällets silververk. Verket lades ner och fadern måste lämna sin lilla inkomst som befattningen gav. De flyttade till Arjeplog och livnärde sig på limkokning av renhorn, jakt och fiske. Carl Læstadius första hustru dog 1798, och följande år ingick han äktenskap med nybyggaränkan Anna Magdalena Johansdotter (1759-1824) av svensk samisk börd från Gausträsk i Sorsele socken i Pitelappmark, genom henne kom det mera samiskt blod i släkten. 


Den minst bildade och fattigaste blev alltså far till släktens mest kända män. Den tionde januari 1800 födde Anna Magdalena Læstadius sonen Lars Levi och hans lillebror Petrus föddes den 9 februari 1802.


Det var inte under några yttre lyckliga förhållanden de båda bröderna kom till världen, i den kalla stugan kämpade den fattiga modern nästan en förtvivlad kamp mot nöden. Trots fattigdomen gav föräldrarna sina barn en så god uppfostran som möjligt och de lärde bland annat sina barn att läsa, vilket dom också kunde vid 5-6 års ålder. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”ss. 31 ff.”),(Boreman, 1957, ”s. 382 f.”).


Læstadius mor var kristen mild och god, hon hade ett melankoliskt temperament. Fadern hade ett hetsigt temperament, glad och kvick på att hitta på upptåg och infall, han hade också dåligt ölsinne. När fadern drack sprit kunde han misshandla sin fru. (Boreman, Dahlbäck, 1965. 


s. 156).


Carl Læstadius hade från sitt första äktenskap äldsta barnet Carl Erik Læstadius född i Nasafjäll 13 juli 1775, han prästvigdes hösten 1803 i Härnösand. 


Efter några år blev han komminister i Kvickjokk, han gifte sig den 23 februari 1806 med Kristina Magdalena Holmbom. 


När makarna och i synnerhet den unga frun fått i ordning i sitt nya hem och de unga hade satt sig in i det nya ovana förhållandet på den avlägsna isolerade orten, så hämtade Carl Erik Læstadius 1808 sin far som då var 62 år gammal, sin styvmor och sina två halvbröder hem till sig. Lars Levi var 8 år och Petrus 6 år. I Kvickjokks enkla prästgård fick bröderna nu ett gott kristet hem, en sträng spartanskt och karaktärsdanande uppfostran och en god undervisning.


För de båda pojkarna blev denna förändring i livsvillkor en stor betydelse. 


Carl Erik Læstadius var även botanist, han tog med pojkarna på vandring i skog och mark där undervisade han dem i Lapplands flora och fauna.


Den 6 augusti 1816 var pojkarna färdiga att lämna sitt lyckliga barndoms berg och dalar. Carl Erik Læstadius familj hade ökat till 6 barn, så det blev trångt med 10 personer i den lilla präststugan. Lars Levi Læstadius föräldrar följde med pojkarna två mil i roddbåt, där skildes deras vägar. Pojkarna fortsatte sedan till Härnösand för att där läsa på gymnasiet. Föräldrarna flyttade tillbaka till Arjeplog där de åter bosatte sig. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 37 ff.”),(Edqvist, 1922. ”ss. 22 ff.”)


2:2 Gymnasiet, Universitet och prästexamen

Lars Levi Læstadius tre skolår i Härnösand blev fulla med brister och umbäranden. Han fick försörja sig själv och fick klä sig torftigt han blev därför utsatt av de andra jämnårigas håneri och förakt. Læstadius fick avstå från alla ungdomens nöjen och han var utstött ur de jämnårigas kamratkrets. (Den okände Laestadius http://www.laestadius.se/frameset.htm, Kantola, 2001. Uppväst-miljö-studier.) Lars Levi Læstadius tog sin studentexamen våren 1819. Lars Levi Læstadius väntade ett år på sin yngre bror som tog studentexamen våren 1820. Under denna väntetid hjälpte Lars Levi Læstadius sina föräldrar med olika praktiska arbeten m.m., och han gjorde sin första längre botaniska forskningsresa. De båda bröderna avlade mogenhetsexamen vid Uppsala universitet 24 oktober 1820, och Lars Levi Læstadius inskrevs som student i dåvarande botanistnationen. Petrus Læstadius studerade i huvudsak historia och antikhistoria. Lars Levi Læstadius var redan från Kvickjokk-tiden fängslad av botanik och hängavs sig åt detta med mycket stor framgång.


När Læstadius började läsa teologi vet man inte riktigts säkert, men det borde vara under andra eller tredje studieåret. Troligen hoppades Læstadius att han genom teologistudier kunde få hjälp och ledning för att lättare kunna bestämma sig för sin levnadsbana. De båda bröderna tog sin teologiexamen i februari 1825. Den 19 februari 1825 avlade Lars Levi och Petrus Læstadius sin prästexamen inför domkapitlet i Härnösand. Redan dagen efter prästvigdes Lars Levi och Petrus i Härnösand Domkyrka av Biskop Erik Abraham Almqvist.


Dagen efter prästvigningen förordnades Lars Levi Læstadius till vice präst i sin födelse socken i Arjeplog för att tjänstgöra i några månader. Därefter tjänstgjorde han som lappmissionär i Pitelappmark. Lars Levi Læstadius blev redan 18 maj 1825, utnämnd till kyrkoherde och den första maj 1826 tillträdde han kyrkoherdetjänsten i Karesuando, han var då bara 26 år gammal. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”ss. 54 ff.”),(Edqvist, 1922. ”ss. 35 ff.”).


2:3 Læstadius i Karesuando







”I Ämbetsberättelse 27 mars, 1836 berättade Læstadius om sitt arbete: Från början av Maj till november voro Lapparna förhindrade att besöka kyrkan, enär de uppehöllo sig på 10-20 mils avstånd därifrån, somrarna i Norge, vår och höst i svenska fjällen. Därför reste han varje vår 5-6 veckor och besökte varje till hans församlighörande lappkåta samt höll husförhör där, alltså även på norska sidan, (ett besvär som ingen pastor i lappmarken ut i senare tider velat ta på sig. Efter aftonmåltidens slut, sammankallades hela kåtalaget till Bön, hvarefter ett kort förhör anställes med de äldre i Christendomens förnämsta hufvusstycket… Ifrån dessa förståndsfrågor har man oförmärkt gott öfwer till muntliga berättelser ur gamla testamentes bibliska historia, hvilka under tillämpning och allmänna enskilda lifvet blifvit fortsatta lång in på natten… Om morgonen vid fullt dagsljus sammankallade åter kåtalaget till Bön, hvarefter förhör i inläsning företages både med äldre och yngre personer. Man väljer vid inläsningen sådana stycken ur Evangelierna, hvilka gifva anledning att närmare förklara Christedomens fodringar…, slutligen fortsatte förbön med Barn och yngre personer både uti innan – och utan läsning”. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 85 f.”).


Læstadius insåg trots sitt nitiska arbete att det ej gav väntat resultat i hur folket levde. Brännvinet flödade, krögarna blev flera, och fattigheten ökade. Læstadius hade trots allt lyckats få med både unga och äldre att genom, kateder, predikstol, husförhör och kristliga samtal få ökad förbättring av det kristna budskapet. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 87 ff.”).


2:4 Äktenskap, hemliv och ekonomi

När den första sommaren hade gått blev dagarna kortare och mörkare i Karesuando prästgård. Den unga prästen kände i sin kropp och själ att de inte kändes bra för att vara ensam. Hans tankar gick då till barndomstiden och nybyggarflickan Britta Katarina (Cajsa) Alstadius född 1805 i Peuraure i Kvickjokk nära gränsen till Arjeplog. Hon hade arbetat hos kyrkoherden i Jokkmokk i fem år och fått lära sig många nyttiga saker. 


Læstadius hade även fått veta att Britta Cajsas mor var av prästsläkte och att hon hade både svensk och samiskt blod i sina ådror. 


Den 1 april 1827 sammanvigdes Lars Levi Læstadius och hans trolovade Britta Cajsa. Snart kände den unga frun sig hemmastadd i prästhemmet. Makarna hjälptes åt att göra det enkla hemmet så hemtrevligt och trivsamt som möjligt. Det unga paret kunde konsten att leva under torftiga villkor, inkomsten var osäker genom att folkmängden i församlingen var liten, och till större delen bestod av fattiga nybyggare och fiskarlappar som var svaga skattebetalare. Dom välbeställda var ett fåtal av lapparna som hade större renhjordar. Læstadius lön utgick i natura man gav prästtionde dvs. 10%, samt små avgifter som var föreskrivet för ämbetes förrättningar såsom dop, vigsel och begravning. De fattiga hade Læstadius inte hjärta att kräva avgift av vid dessa förrättningar, han hade ju själv växt upp i fattigdom och visste hur svårt det kunde vara.


Makarna lyckades så småningom skaffa sig några kor och ur den magra jorden lyckades de få ut mesta möjliga avkastning. Læstadius jagade och fiskade på lediga stunder. Britta Cajsa var duktig på att hushålla. På så sätt försörjde de sig och den snabbt växande familjen som så småningom blev 15 barn varav 12 kom upp i vuxen ålder, den första född 9 juli 1827 och den sista 26 augusti 1851, det var fem söner och sju döttrar.


(Boreman, Dahlbäck, 1965. ”ss. 101 ff.”), (Den okände Laestadius http://www.laestadiuslarslevi.se/frameset.htm. Kantola, 2001 Brita Cajsa Alstadius).


Sitt ämbete tog Læstadius på fullaste allvar. På lediga stunder fortsatte han med forskning och fann nya fynd av olika botaniska arter i den outforskade ödemarken. Han sköt fåglar och fångade gnagare, som hans fru Cajsa stoppade upp för leverans åt forskare. 


Læstadius hade dessutom som mål att få ihop ett fullständigt svenskt Herbarium, hans växtsamling omfattade till slut av 6500 pressade växter som kom från olika håll i Fennoskandinavien. 


Læstadius växtsamling var det dyrbaraste inventarien i det fattiga prästhemmet. Efter hans död, köpte Kungliga vetenskapsakademin in hans växtsamling. Lars Levi Læstadius åberopas som den främste botaniker ifråga om nordens fjäll vegetation. År 1835 gav kungen honom i uppdrag att följa en fransk expedition genom norra Sverige, som han gav värdefulla upplysningar till. Som erkännande för detta och sin stora kunskap tilldelades han 1841 den franska hederslegionens riddarstjärna. (Boreman, 1957. s. 384), (Den okände Laestadius http://www.laestadiuslarslevi.se/frameset.htm. Kantola, 2001. Botanisten-Författaren- Utmärkelser). 


2:5 Kriser och botkamp


Den första krisen kom 1832 när Læstadius insjuknade i en nervfebersjukdom som var mycket besvärlig. Han var inte rädd för döden, utan var bekymrad för hur de efterlevande skulle klara sig. Læstadius trodde på Guds godhet och omsorg och livets seger. 


Efter tillfriskandet skärptes Læstadius sina predikningar, vanlig hyggliga predikningar fungerade inte. Han blev en sträng botpredikant och som med folkets eget mustiga språk nämnde synder med grova namn så att somliga rodnade i kyrkan, men allt verkade ändå vara förgäves, människorna tycktes bli alltmer förhärdade och brännvinsflödet fortsatte och ökade, målen vid tingen ökade också.


Den andra påminnelsen från evighetens värld kom efter 7 år. Älsklingssonen Levi tre år gammal dör 1839. Detta blev ett hårt slag för Læstadius. Tre år senare insjuknar Læstadius i bröståkomma 1842 han trodde att det var lungsot som skulle sluta med döden. Detta blev den tredje och starkaste varningen. Han greps av en stark dödsfruktan för att hans bror Petrus troligen hade dött i lungblödning 1841. Den tredje varningen skakade om Læstadius oerhört, han blev bedjande och sökande. Han reste sig upp från sin sjukbädd som en upplyst men inte benådad syndare.

Læstadius kom i en tung svår själskris, botkampens syndaånger, samvetskval och dödsångesten plågade honom dag och natt. Tungsint grubblande, vandrade han oroligt omkring. Dagligen mest i skymningen och sommar tid helst på natten. Många trodde att Læstadius blivit rubbad och kallade honom på spe för Vandrar –Lasse. Snart fick folk ta tillbaka vad de tänkt och talat illa om honom, för de kom senare att bli gripna av väckelsen. 


I samband med att Læstadius började tillfriskna från sin sjukdom kände han ökat ansvar för familjen. Hans dödsfruktan hade gjort så att han började tänka på att det inte fanns någon närstående som kunde ta hand hans familj. 


Denna oro väckte tanke på att han borde söka sig till ett större pastorat än det fattiga Karesuando. När Læstadius tillfrisknat sänder han ansökan 1 november 1842 till den nya kyrkoherdetjänsten i Pajala. För att hans skall kunna befordras till kyrkoherde utanför Lappland så fodras en pastoralexamen. Læstadius begärde tjänsteledigt för att ta denna examen och avlade den inför dom kapitlet i Härnösand. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 114 ff.”). 

2:6 Pastoralexamen


I fem månader stannade Læstadius i Härnösand det var under sommaren och hösten 1843. Han författade sin disputationsavhandling, läste in och avlade sin examen med betyg ”med berömd godkänd”. Stor uppmärksamhet väckte den lilla disputionspecimen som han skrev på latin och trycktes upp i Härnösand hösten 1843. Crapula mundi, ”världen rus” som var innehåll var rättfram och träffsäker i sitt språk. Den är till bredden fylld av heligt allvar och djup harm över alla den tiden allmänna stånds och samfundssynder. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 118 ff.”). 


Læstadius dömde strängt sitt eget stånd, han tyckte att hos de flesta präster hade religionen sjunkit till en tom form. Læstadius ansåg att deras förkunnelse inte bar frukt, utan man i allmänna ordalag talade om synd och gudsfruktan för att inte stöta sig med någon. (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 121). 


2:7 Sameflickan Maria och hans nya insikt


Efter pastoralexamen åkte Læstadius i januari 1844 till Åsele. Där träffade han lappflickan Maria som berättade om hur hon blivit löst från tvivel och kommit till tro. Detta påverkade Læstadius så att han kom till helt ny insikt om nådens ordning. Han såg vägen som leder till livet, ja allt som hittills varit dolt för honom, och han fick en känsla av försmak av himmelens glädje. 


Ett och ett halvt år efter Åseleupplevelsen började hans predikningar bära frukt, den stora læstadianiska väckelsens häpnadsväckande omdaningsverk får sitt oemotståndliga segertåg. 


(Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 134 ff.”),(Boreman, 1957. s. 386).


2:8 Læstadius ingriper mot dryckenskapen.


Læstadius hade redan från barndomen upplevt spritens påverkan på människan. Dels genom sin far som ibland misshandlade sin fru på grund av dåligt ”ölsinne”. Spriten påverkade hemmets armod, Lars Levi och Petrus Læstadius var de trasigast klädda barnen av alla när de var små och alla såg nedlåtande på dem. 


Ju mer Læstadius såg och led av denna sociala, moraliska elände, ju starkare växte känslan av att vara kallad till prästyrket, för där låg den socialetiska lämpligheten. Så blev Læstadius en enastående nykterhetskämpe och en religionens folkväktare, han blev social och etisk reformator och kastade sig tappert kämpande mot dryckesdjävulens makt över folket.


 (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 56 f.”).


”Lars Levi Læstadius skriver”: Lappens hårda klimat och mödosamma lefnads sätt, har gjort honom till fyllhund av naturen det var för Lappen war för Lappen ett naturligt behof, att söka något uppfriskande medel emot ´tröttheterna´ såsom Lapparne själfwa uttryckt sig…När mödrarne lågo hela och halfwa dagar i fyllan utan medewetande, fingo de små oskyldiga Barnen skrika nafwelbrock på sig…Huru många bland de späda hade icke redan gråtit sig till döds, när modengeln eller den orena spritanden hade grasserat ibland folket i hundratal af år?”


(Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 157).

Harmen och vredens eld brann i den nitiska prästen bröst när han såg hur rusdrycken särskilt för samerna innebar ett hot mot deras liv och värv i samhället. De höll på att omkomna i brännvinet. 


Kampen mot rusdryckerna blev hård, år 1939 kom en kunglig förordning och som kom att kompletteras 1842 med förbud att införa rusdrycker till Lappland.


När Lappallmogen vid större högtider var allmänt samlade, då höll Læstadius ännu skarpare tal och predikningar mot krögare och fyllhundar varefter han i efterpredikan läste upp det kungliga förbudet mot sprit. Men ändå tycktes detta inte verka, utan det uppväckte till en förbittring i början. Argaste motståndaren var klockaren som även var den störste krögaren. 


Ibland ställde klockaren sig mitt framför kyrkdörren och tog sig en klunk ur sin ”fickplunta” i församlingen åsyn när Læstadius kommit ut ur kyrkan. Genom detta ville klockarn visa att han inte accepterade vare sig kungligt förbud eller brydde sig om den predikan han nyss hört.


(Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 157 ff.”).


2:9 Den första nykterhetsföreningen


På våren 1843 bildades den första nykterhetsföreningen. Förutom Lars Levi Læstadius familj så var det bara lappen Peter Johnsson Pilto som gav nykterhetslöftet. Læstadius kungjorde denna märkliga händelse i kyrkan. Kungörelsen väcktes stor reaktion i krögarnas och fyllhundarnas läger. Klockarn anade oråd, han började frukta att andra skulle följa den nya nykterhetsföreningen och även de avge nykterhetslöftet. 


I prästgården förekom det ej mera öl, vin eller sprit. En gammal tradition var att de tionde största givarna trakterades med brännvin. När nu trakteringen av starka drycker upphört i prästgården och kaffet ej slagit igenom hos samerna, så sinade Læstadius inkomst oroväckande. 


Læstadius kämpade på och segern skulle komma så småningom. Med den måste flyttas till en annan front, nämligen med hjälp av den levande Andens kraft.  


Före hade kampen mot rusdrycker varit övervägande jordisk. Mot fattigdom och nöd, gräl och slagsmål, barns lidande och rubbningar i god ordning och församling anseende. 


(Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 158 f.”), (Edqvist, 1922. s. 119).


Nu hade Lars Levi´s ögon öppnats av ”egen erfarenhet att alkoholens orena ande bedrövar den Helige Ande, där denna senare börjat sitt werk i menniskohjerta” (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 159).


Læstadius grundprincip för nykterhetsarbetet fick sin slutliga form 1845. Nykterhetsarbetet skulle inte bedrivas skilt från den kristna verksamheten utan vara en led i den. Han opponerade sig emot att dryckenskap var orsaken till den allmänna sedefördärvet. Sedefördärvet är inte orsaken utan tvärtom följd av det moraliska fördärvet. Att den onda ska angripas från roten ty det moraliska fördärvet är orsaken till alla laster.


Genom tro, trosbön och förbön lyftets allt fler upp till ett högre plan = den himmelske fronten. Visserligen skulle spritmissbruket så småningom förblöda med det krävdes ihärdighet och uthållighetskamp. Själva huvudstriden mot alkoholen skedde omkring 1847. 


Læstadius predikade så lagens åskor dundrade i kyrkan med en bitande satir och ironi, han strävade efter att i sina predikningar göra rusdrycken så avskyvärt och avskräckande som möjligt. 


Av myndigheterna fick han ingen större hjälp. Men envist kämpade Læstadius vidare. För krögare, drinkare och likasinnade målade han upp helvetes fasor så bildlikt så de kunde förnimma hur de vred sig som maskar i avgrundens lågor. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 159 ff.”),(Edqvist, 1922. s. 119).


Lars Levi Læstadius predikan om änkans i Nain´s son: ”Det veta vi väl att en andeligen död, ett andeligt lik, ej kan tala till något; men den döda trons dregel, som flyter ur dess mun, tar nojden (trollkarlen) i ett kärl, blandar det med ormblod och detta ges i brännvin åt ynglingar för att kan tänka genom denna trolldom uppegga dem till köttslig kärlek.” (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 161).


Somliga av åhörarna som tagit sig en styrketår blev ibland så illamående på grund av predikningen att de var tvungna att gå ut och spy. Læstadius använde ofta det hårda och skärva språket som ofta uppfattades som stötande. (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 161), (Edqvist, 1922. ”ss. 115 ff.”)

När han fick kritik för detta sade han, ”- när man talar till allmänheten, måste man begagna samma ord som de själva använder, om man vill bli förstådd”. (Larsson, 1999. s. 66).


På den här tiden fanns närvaroplikten vilket innebar att man måste besöka kyrkan ett par antal gånger per år. Och då passade Læstadius på att väcka folket med lagens åskor. (Larsson, 1999. s. 66).


2:10 Læstadius kräver absolut nykterhet.


Læstadius höll hårt på helnykterheten, avhållsamhet från all sprithaltig dryck skulle gälla. Måttlighetsprincipen fördömde han, eftersom det var möjligt med skenhelig rätt att dricka brännvin, enligt tidens seder som till exempel på marknader, bröllop och begravningar. 


Bland krögarna började en och annan hälla ut brännvinet, träffade av Læstadius skrämmande stridsrop. Fler och fler av fyllerister gjorde bättring och antalet växte snabbt. De anslöt sig till nykterhetsföreningen och avsade sig all bruk av rusdrycker. Detta till stor förtret för krögarna, som i det längsta spjärnade emot väckelsen som blev starkare dag för dag och som hotade deras näring.  (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 162).


Nykterhetsrörelsen började vinna framgång med hängivna medarbetare som hjälpte Læstadius att få ut budskapet, dessa blev så kallade nykterhets agenter.


De åkte ut för att kämpa mot onykterheten. De förde budskapet om Læstadius nykterhets tal och predikokoncept och höll själavårdande samtal. Læstadius lät också trycka upp nykterhets tal och predikningar på nordlappska, finska och samiska som spreds ut. 


Inom några år efter väckelsens början hade Læstadius och många av hans hängivna medarbetare lyckats med att bokstavligen torrlägga en hel landsända i tre riken från alla rusdrycker. Dessa drycker som nästan hade dränkt ett helt folk i norr och som skapat så stort elände. Nykterhetsagenterna resor hade stor betydelse för väckelsens spridning, särskilt då till grannländerna. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 163 ff.”).


2:11 En väckelse föds

Vintern i norrland är hård och karg, och så var det också med den andliga. Guds ord hade inte saknats, men det rådde en religiös likgiltighet, okunnighet, osämja, vidskepelse, moralisk och sedlig slapphet mm. 


När Læstadius 1844 kom till tillbaka till Karesuando efter haft avlagt pastoralexamen och sin visitationsresa, hade stora förändringar hänt honom. Han var inte längre en botkamps dödsfruktande och ångestdignande sökare, utan han hade funnit samvetsfrid och frälsnings- vishet. Han var en pånyttfödd levande kristen. Guds trygghet och frid fyllde hela hans väsen. Liksom Moses, när Gud befallde honom att föra Israels barn ut ur Egypten, så kände också Læstadius att han fått ett stort personligt budskap. Att varna otrons barn från syndens slaveri och att han måste visa dem den rätta vägen till evigt liv och frälsning. 


Med förnyad kraft fortsatte han att predika originellt och grovkornigt fängslande. Læstadius predikade så levande om den andliga sanningen och så konkret påtaglig för folket som möjligt, så att människorna både kunde se och känna syndens och otrons hemska följder, den ondes list och bättringens nödvändighet. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”ss. 144 ff.”).

Våren 1846 började folk från alla håll komma tillbaka till kyrkan. Det spefulla ryktet att prästen hade läst så mycket att han blivit tokig och predikat så att kyrkan blivit tom, blev nu istället en ypperlig reklam. Kyrkan fylldes av både nyfikna och uppriktiga nådesökare. Læstadius kamp mot alla rusdrycker var för honom naturligt och han var en ivrig nykterhetskämpe. Syndares samvete väcktes, de kom i samvetsnöd för att få råd och hjälp av prästen de nyss hånat. Den stränge botpredikanten blev nu en oumbärlig tröstare som rådgivare och deras andliga fader. Skarorna växte väckta av syndare från när och fjärran. På så sätt började den märkliga Læstadianska väckelse rörelsen i advent 1845. (Boreman, 1957. ”s. 388 f.”), (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 158 ff.”).


2:12 Missionsskolor


Læstadius kämpade även för att samebarnen skulle få gå i skolan. Den första januari 1848 öppnades den första skolan i Laino, det var den första læstadianiska missionsskolan. Genom skolans första lärare Johan Raattamaa´s skicklighet och vinnande sätt, vann skolan stort förtroende bland befolkningen. Undervisningen bedrevs i ett litet mörkt rökpörte för samer och alla andra barn. 


I samband men missionsskolans framträdde en stor offervilja hos de troende. Lusten att få lära sig att läsa och få ökad kunskap om kristendomen bidrog också till detta. Ju mer väckelsen spred sig, särskilt då genom att skolmissionen växte så väcktes också en entusiasm för missionen. De väckta offrade sina värdesaker som ansågs som lyx och världsliga ting såsom örhängen, halsband, silverbägare, broscher, finnare kläder mm, som senare såldes för att skolmissionen och även de fattiga skulle få pengar och hjälp. 


När Læstadius upptäckte några som var mycket begåvade så tog han särskilt hand om dem och han utbildade dem då till kateketer och sändes ut dem till olika missionsskolor på flera avlägsna platser, medan andra lämpliga personer sändes ut som skolmissionärer eller som predikanter. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 177 ff.”).




2:13 Den sista tiden i Karesuando

De sista åren i Karesuando är Læstadius lyckligaste. En stor kärlek och tacksamhet värmde hela hans hjärta. Han gladdes särskilt att väckelsen gick segrande framåt på alla håll. I sin avskedspredikan 2: a söndagen i fastan 1849 är han djupt rörd och andbefaller den kära församlingen i Guds vård och beskydd. (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 186).


2:14 Kyrkoherde i Pajala


Våren 1849 blev Læstadius kyrkoherde i Pajala. Väckelsen hade nått dit före honom. Han mottogs med stor glädje av beundrare och okända vänner. Men han fick också många bittra fiender, främst bland dem som hade stora inkomster av sin rusdrycks-försäljning. Väckelsen hade ju omvänt många och som därigenom nu hade slutat använda rusdrycker.


I Pajala gällde inte förbudet mot rusdrycker som kom 1842 eftersom Pajala låg utanför Lapplandgränsen. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 189 ff.”).


Læstadius fortsatte sina hårda svavelpredikningar och kallade Pajala för ”krögarstaten Pajala” Læstadius insåg att han borde vara mer försiktig i sina omstörtliga svavelpredikningar, men försiktighet tillhörde inte hans natur. Hans ovänner fick snart det anklagelsematerial de ville ha. Angreppen mot honom började och hämnadens sötma kom närmare. Det blev många anmälningar på Læstadius till såväl länsman, kronofogde, kontraktsprost, biskop, domkyrkokapitel och länsstyrelsen. 


Læstadius hade fått uppleva många motgångar sedan han kom till Pajala, ofta helt ogrundade anklagelser och beskyllningar. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 193 f.”).


2:15 Kautokeino dramat

Väckelsen kom till Karesuando 1846 och det var de unga som visade störst intresse. Många kom till Karesuando för att finna en tröst för sitt oroliga sinne. Väckelsen flammade, och unga hjärtan stod i brand. Under våldsamgråt, höga rop i samvetsnöd och bön om förlåtelse, ropades frälsningens jubel ut, man vaggande av och an i stora klungor i extas och med sakta avtagande rytm, bli lugna och stilla och till sist torkande bort sina tårar. De unga samiska och finska naturbarnen som kände sig frusna i själ och kropp, blev nu värmda av väckelsens salighet. Det sades att Læstadius tog bort brännvinsruset från dem, när han istället gav dem det andliga ruset. 


I Kautokeino ca 70km nordnordost om Karesuando fanns ett antal unga samer med livlig fantasi och inbillningsrik läggning, de läste bibeln och grubblade mycket över vad som stod där. De hade inte någon kunnig vägledare och fick alltmer konstiga uppfattningar och besynnerliga funderingar. De trodde sig se syner och få uppenbarelser av Anden som det gamla testamentets profeter fick. Ledare för dem blev lappen Aslak Hetta. De tyckte att Anden undervisade det heliga bättre än bibeln, som bara bestod av papper och trycksvärta. Deras sinne förmörkandes alltmer. De tålde inte motsägelse och ingen kunde tala dem till rätta. Aslak Hetta var övertygad om att han var utsedd av Gud att fullfölja uppgiften att få de ogudaktiga väckta. Lappmissionären N. W. Stockfldth försökte förmana dem, men förgäves. De blev alltmer bråkiga och ibland slog Stockfldth dem med sin käpp, olyckligt nog, ty detta gjorde saken ännu värre. Situationen kulminerades 1852 när en grupp samer i religiös förvirring med Aslak Hetta och hans bror Mathis i spetsen stormade in på Kautokeino kyrkplats. De dödade länsmannen och köpmannen på ett brutalt sätt samt en kvinna,deras hem brändes och plundrade också.


Hade Læstadius haft möjlighet att undervisa och vägleda dem med sin starka psykiska påverkningsförmåga, så hade det kanske kunnat hjälpa till förnuft hos dessa samer. Men Læstadius hade flyttat till Pajala som låg långt borta från Kautokeino och i Pajala var han engagerad i många göromål som krävde all hans tid och kraft. 


Læstadius blev beskylld för morden och mordbränderna i Kautokeino. Han blev kallad till Kungl.Maj:ts för att försvara sig. Det kunde inte påvisa att Lars Levi någonsin uppmanat någon till våldsamhet mot samhällsordningen. Utan tvärtom försökte han undvika sådant. 

Læstadius namn internationellt känt bland vetenskapsmän kopplades nu med det sorgliga Kautokeino dramat. Detta tillfogade Læstadius hans livs bittrastes sorg, som nästan hotade bryta ner honom. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 202 ff.”), (Opdahl, 1997. “ss. 427 ff. “), (Edqvist, 1922. ”ss. 171 ff.”).


2:16 Väckelsen fortsätter


Väckelsen fortsatte och växte, Læstadius missionsgärning bar frukt i grannsocknarna och även över gränserna till Finland och Norge. Men de mest värmande strålarna kom från det egna landets välkända bygder där väckelsens vagga stod. Församlingarna blev förvandlade, dryckenskap och andra laster upphörde, istället kom levande kristendoms seder och ett bättre allmän tillstånd, med avtagande fattigdom och nöd. Den store bättrings och väckelsepredikanten fick uppleva denna stora och rika glädje. 

Trots ett brinnande nit märktes en avmattning av kyrkobesökare mot slutet av Læstadius liv. Han hade svårt att se och med att hinna skriva nya koncept, utan måste upprepa sina gamla predikningar. Læstadius främsta nådegåva var den kraftfulla folkväktarens, mera än den tålmodige församlingsvårdarens. Han blev alltmer uttömd av krafter genom överansträngningar och de nervpåfrestande angreppen på honom. 


Skuggorna blev djupare, och det blev aftonskymning på hans levnadsväg. 


(Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 222 f.”).


Lars Levi Læstadius dog den 21 februari 1861, stilla och fridfullt i sitt enkla arbetsrum i Pajala. Han hade under det sista året förvandlats från en kraftig man till en skugga av sitt forna jag. Han dog troligtvis av cancer. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 228 f.”).


2:17 Sista färden


Læstadius sista färd samlade en oerhörd mängd av människor, församlingar från tre riken och fyra tungomål, finska, lappska, svenska, norska. Människorna var enkelt klädda i grått och svart. Kvinnor hade svarta huvor och samer sina färggranna högtidsdräkter. Det brokiga sorgetåget ringlade från sorgehuset i Pajala till Kengis kyrka. Den stora folksamlingen lyssnade andäktigt och fängslande till de gripande talen. Inget öga var torrt. Sällan har så många exalterade stormande sorgerop och frälsningsjubel genomljudit så vida omkring som vid Læstadius bår. Gripande och mäktigt ljöd Lars Levi Læstadius älsklingspsalm. (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 235),(Boreman, 1957. ”s. 393 f.”).






Læstadius begravdes på Kengis gamla begravningsplats. Stoftet kom senare att flyttas till Pajalas nya kyrkogård. På hans och fruns grav finns en enkel minnesvård. (Boreman, Dahlbäck, 1965.  s. 240).


”Lars Levi Laestadius,


den lysande och sprakande brandfacklan i höga norden,


hade slocknat, men den heliga eld han tände brinner fortfarande i hundratuseende


Människohjärtan”.

2:18 Læstadianismen


Læstadianismen är en väckelserörelse som uppstod i svenska lappmarken vid mitten av 1800-talet. Læstadius flammande predikningar började väcka uppmärksamhet och 1846 började den læstadianiska väckelsen under en gudstjänst. 


Læstadianismens kärna är församlingen, i vilket man kan upptas genom att bikta sina synder. Man biktade sina synder inför hela församlingen. Læstadianismen fick en stor genomslagkraft och detta var på grund av att Læstadius valde ut lärda män som vandrade runt bland stugorna och predikade. Fattiga människor lämnade sitt hem och familj i Guds händer för att bege sig ut på långa resor för att finna frid i själ och hjärta och för att föra budskapet vidare. (Bibelfrågan, http://www.algonet.se/~graceway/).


Under Læstadius tid bredde väckelsen sig ut från ishavet och norra Atlantens stränder till Kiruna, Kittilä samt Torneå och Uleåborg. Den nådde också den svenskspråkiga befolkningen i Nederkalix. Læstadius själv rörde sig bara utanför församlingen i samband med att besöka församlingar och skolor. Lars Levi´s män rörde sig vitt omkring så väckelsen spred sig.


Redan på Læstadius tid hade väckelsen spritts till angränsande församlingar i Sverige, Finland och Norge. 


När Lars Levi Læstadius dog 1861, fortsatte lekmännen med att utbreda väckelsen. Johan Raatamaa var en av Læstadius närmaste medarbetare, och det var han som kom att föra Læstadius väckelse vidare. (Fjällens år, http://www.laestadius.net/HistoriaSWE.htm).  


Slutet av 1800-talet växte den læstadianiska väckelsen till flera länder i Europa och spreds till Amerika med dem som emigrerade dit. Även i Rysslands före detta huvudstad Petersburg fanns det læstadianer, læstadianismen spred sig också till ryska karelen, Ingermanland och Narvatrakten, de baltiska staterna, Ungern och till och med till Afrika. (Bibelfrågan, http://www.algonet.se/~graceway/),(Fjällens år, http://www.laestadius.net/HistoriaSWE.htm).  


2:19 Västlæstadianer och Östlæstadianer


Den svenska Læstadianismen kom att splittras i två skilda riktningar vid sekelskiftet 1800-1900. (Bibelfrågan, http://www.algonet.se/~graceway/). 


Västlæstadianerna kallas även för de förstfödda eller gammellæstadianer. Västlæstadianerna riktning är strängare och följer sin lärofader Lars Levi Laestadius mera troget. Hans predikningar läses på varje bymöte och samling, hans grova språk använd ännu rätt mycket i predikningarna och citeras ofta i förkunnelsen. 


Västlæstadianer hade sitt centrum i Gällivare socken i Lappmarken, och östlæstadianer var utbredd i den Tornedalska gränsbygden och i Kalix älvdal. Västlæstadianerna återgick till Læstadius strängare förkunnelse. Västlæstadianerna har en mycket sträng syn på vad som bör utmärka en kristen människa. Kvinnor som bar mössor och hattar istället för huvuddukar och män med krage och slips förkastades.


Det predikade ordet tar upp allt i livet ända från klädsel till heminredning. Hem som pryddes med tavlor och bilder betraktades som syndiga, liksom att ha blommor i hemmen och vid begravningar. 


Ty enligt Jesu maning skall man beskåda liljorna på marken.


Læstadianerna var misstänksamma för allt nytt som inte fanns under Læstadius tid här på jorden. Bland annat cykeln, fördömdes i början som ”hortrilla” då de unga grabbarna trampade iväg efter unga flickor på lördagskvällarna.


Saker man inte ville befatta sig med var smycken, armband, färggranna kläder och TV. Gardinerna skulle bara gå till halva fönstret för att hindra insyn. Långa, pråliga förhängen ansågs som ”djävulens kalsonger”. Alla former av preventivmedel betraktades som synd. Barnen räknas som en gåva från Gud. I skolan är det morgon och bordsbön. Bråkade någon och inte bad om förlåtelse, tillkallas föräldrarna. 

Östlæstadianerna skiljer sig inte så mycket från andra kristna. I fråga om kravet på bättring har de en betydlig mer evangelisk uppfattning, och dessutom har en stor uppmjukning av Læstadius asketism ägt rum. De vill vara Lars Levi´s lärjungar framförallt i anden. Visserligen har de anammat lärofaderns försoningslära liksom Västlæstadianerna, med Östlæstadianerna menar att mycket av det han förkunnade är tids och lokalbetonat. 


Læstadianismen finns kvar inom Svenska kyrkan och är starkast i Lappland och kring Tornedalen. Den östlæstadianska väckelsen i svenska Tornedalen vill vara en levande luthersk kristendom där många läser lutherska skrifter. I Finland har rörelsen däremot spritt sig över landet som en av de mesta omfattande religiösa rörelser. (Bibelfrågan, http://www.algonet.se/~graceway/), (Laestadianismen, http://hem.passagen.se/netpain/Laest.html).

Kap. 4 Peter Wieselgren och hans liv


4:1 Föräldrar och uppväxt




Som liten visade det sig att Peter ägde många lysande egenskaper, han hade en skarp 


iakttagelse förmåga, ett gott minne med en kombination av reflektionsförmåga som förbluffade sin omgivning. (Elgeskog, 1950. ”ss. 5 ff.”).


Peters första kontakt med alkoholen, blev när han var 8 år gammal. En dräng tvingade den 8 årige Peter att dricka, han satte flaskan för munnen och böjde hans huvud bakåt. Peter förlorade medvetandet och efter denna traumatiska upplevelse fick han avsky mot alkoholdrycker. (Aldén, Aronsson & Johansson (red), 2002. s. 181).


För föräldrarna och bygdens och sockens folk blev det allt mera klart att Peter i Spånhult var ämnad till något annat än att ta över fädernegården. Redan som skolgosse hade han en otrolig arbetsförmåga. Arbetet förblev för honom en lidelse genom hela livet, fastän han hade en klent utrustade kropp och var ofta sjuk så är det konstigt att han orkade med att uträtta så mycket som han gjorde. 


Vid ett husförhör 1810 visade Peter för prosten Hyltenius sina stora kunskaper om bibelböckerna och deras författare. Prosten blev så imponerad av pojkens kunskaper så han förklarade sig villig att förbereda Peter för inträde i Växjö skolan. (Elgeskog, 1950. ”ss. 5 ff.”).


4:2 Lärdomsskolan 


Komminister Johan Malmberg i Espemoen tog hand om Peters undervisning och efter ett halvårs undervisning begav sig Peter till Växjö och började i skolans fjärdeklass den 5 september 1811. 


Peter tog nu det gamla släktnamnet Wieselgren som burits av studerande medlemmar inom släkten, i 9 år gick Peter i lärdomsskolan. 


Från sitt föräldrahem fick Wieselgren ingen större ekonomisk hjälp och var därför tvungen att under terminerna och framförallt under ferierna arbeta som informator för de andra skolbarn, genom detta kom han i förbindelse med flera familjer som var välutbildade, de hade ofta väl försedda bibliotek som Wieselgren flitigt utnyttjade. På det sättet förvärvade han kunskaper inte bara i litteraturkännedom och historia utan också i fornkunskap och botanik. (Elgeskog, 1950. ”s. 19 ff.”).


I Växjö kom Wieselgren i kontakt med läraren Jonas Sandell som var starkt påverkad av väckelseprästen Peter Lorez Sellergren. Jonas Sandell fick med ett antal gymnasister som starkt reagerat på superiet och som kände ett behov av andlig förnyelse, så bildade de en förening, Peter Wieselgren var den främsta bland dem.


Föreningen var både en kristen gymnasieförening och nykterhetsförening, men med större tyngd på det kristliga. Föreningen levde efter vad de trodde Herren fodrade av dem, som till exempel att inte uppträda som en surmulen världsföraktare, utan glad, anständigt och munter, avstå från kortspel, svordomar och dans om det kunde skada religionen, och inte minst mot brännvinet. Föreningen kom inte att finnas till så länge, därför att kamratkretsen skingrades när de flesta som var likasinnade lämnade gymnasiet.


(Elgeskog, 1950. ”s. 19 ff.”).


4:3 Mötet med den dödsdömde


Elias Lilja var en ung bonde som i berusat tillstånd hade dräpt sin hustru och som straff dömts till döden. En dag fick Wieselgren se Elias Lilja sitta och läsa i en bok när han gick förbi fängelsets fönster.


Wieselgren fick tillstånd att besöka den dödsdömde. Han fick veta att denna man varit skötsam, men under rusets inflytande mördat det han högst av allt älskade, och därmed gjort sina barn föräldralösa. 


Den dödsdömde Elias Lilja hade gjort en sång som varning mot brännvinet. Denna sång som Elias skrev, korrigerades av Peter Wieselgren och den trycktes upp och delades ut i samband med avrättningen av Elias. Wieselgren blev djupt gripen av hur brännvinsruset ledde till våldsdåd och mord. Wieselgren tyckte att folket inte ville se vad brännvinsbruket kunde ställa till med och hur det som en ond makt bara stod för ökad kriminalitet om misär bland befolkningen.


Visserligen förstod Wieselgren att faran inte bara låg i brännvinet utan också människors attityd till spriten, han var i alla fall beredd att strida på dessa fronter. (Elgeskog, 1950. ”s. 20 f.”),(Aldén, Aronsson & Johansson (red), 2002. ”s. 182 f.”).


4:4 Studenten


Peter Wieselgren skrevs in i september 1820 som student vid universitetet i Lund, här kom han att leva några intensiva studieår. Han hade redan stora kunskaper och han försummade inga tillfällen för att öka på sina kunskaper. (Elgeskog, 1950. s. 25. s. 31).


Hans kamrat 1823, P. G. Ahnfeld berättade skildrande:


”Bland alla mina promontionskamrater var det ingen, som på mig gjorde livligare intryck än P. Wieselgren. Först efter filosofie kandidatexamen blev jag med honom bekant, och det genom Berling, hos vilken jag först träffade honom. Som jag en dag inträdde in dennes rum, stod Wieselgren omgiven av uppmärksamma kamrater och höll ett blixtrande tal över något stycke i litteraturhistorien. En sådan svada hade jag aldrig hört förr med den största sak kännedom och med genialisk tankeblixtrar belyste han sitt ämne.” (Elgeskog, 1950. ”s. 31 f.”).


Efter tre års universitetsstudier promenerades han till filosofie magister och blev kallad följande år till biträdande docent utan lön i estetik och litteraturhistoria.


I samband med studietiden i Lund 1821 fick Wieselgren i uppdrag av greve Jacob De la Gardie att ordna Löberöds arkiv, han kom då att syssla med historiska dokument och där fick han intresse för historiskt författarskap med bland annat inriktning på biografiska skildringar. Denna bekantskap kom så småningom att leda till att Wieselgren ca 10 år efteråt blir kyrkoherde i Västertad och Östrabyförsamlingar där De La Gardie var pratonus, på så sätt kom Wieselgren att bli präst i sin vidare gärning och inte Universitetslärare. Visserligen hade han känt kallelse för prästyrket men inte tagit ställning för det helt. 


(Elgeskog, 1950. ”s. 34 f.”).


4:5 Stockholm och Uppsala tiden

Åren 1823-28 vistades Wieselgren i Stockholm och Uppsala, den unga akademikern fick nu tillfälle att både se skymten och att ställas ansikte mot ansikte med nära nog allt av storheter på stadsstyrelsens och kulturlivets område som nationen hade. Han diskuterade med excellenser och utländska sände bud, han var med på aftoncirklar med kungligheter. Hos universitetskanslern blev han rådgivande i viktiga akademiska befodringsfrågor, och han försummade inte att hävda sin mening. Han predikade i kyrkor, var med i privata religiösa cirklar och i sällskapslivet uttalade han sig om bland annat spritmissbruket så det slog gnistor omkring honom. (Elgeskog, 1950. ”s. 36 f.”).


4:6 Tillbaka till Lund

Efter fem år i Stockholm kom han tillbaka till Lund. Han hade blivit utnämnd till adjunkt i estetik. Han fick också en förordnad att under ordinarie professorns riksdagsmandatstid förestå den estetiska professuren. Wieselgren kom senare även att bli först extra ordinarie och sedan ordinarie vice bibliotekarie vid universitetsbiblioteket. (Elgeskog, 1950. s. 44. s. 48). 


Wieselgren var högst originell som föreläsare. Han inledde alltid föreläsningen med att läsa en psalmvers. Många av åhörarna blev förargade av detta.


”Ack, när som mycket skönt i varje årder av skapelsen och livets sig förråder, hur skönt då måste själva källan vara, den evigt klara!” 


Och han avslutade med en annan vers i samma psalm.


”Lik väl ett töcken mig från honom stänger; min bön men ej min blick till honom tränger. Ack, såge jag hans anlet och mig slöte intill hans sköte!” (Elgeskog, 1950. ”s. 44 f.”).


På föreläsningarna talade Wieselgren fritt och behandlade de litterära strömmingarna, diktverken och skalderna på ett självständigt och högst personligt sätt. På diktverket drog han sig inte för att anlägga moraliska och religiösa synpunkter. Han ville framförallt inte bara undervisa utan hans syfte var att levnadsgöra, väcka och värma. 


Trots att Wieselgren gick helt upp i sin ämbetsutövning, så hade han än dock tid och kraft för annat. Hans arbetsförmåga tycktes vara helt obegränsad. Peter hade två stora intressen för det kristna livet och nitälskan för nykterheten. I sällskapslivet förde han alltid dessa två inriktningar på tal och sade sin mening offentligt. Han predikade ofta. När det gällde nykterheten hade han stora tillfällen i sin närmaste omgivning att säga sin mening, om rusdryckernas härjningar inför akademiska fäder och medborgare. (Elgeskog, 1950. ”s. 44 ff.”).

4:7 Äktenskap och familj


År 1833 gifte sig Peter Wieselgren med den då 17 åriga Matilda Catarina Rosenqvist född 1816, hon var dotter till inspektorn på Löberöd. Matilda var en öm, föga fodrande, kärleksfull och trofast, som stod vid Wieselgrens sida, därför att hon kände sig belönad av sin mans hängivna och beundrade tacksamhet. Peter och Matilda fick tillsammans 10 barn, fyra dog i unga år. 


Både sockenbor och långväga resenärer samlades ofta i det enkla kyrkoherdehemmet. Peter Wieselgren var en stimulerande värd och hans älskvärda hustru var beundrad av alla.


I prästgårdens studiekammare vistades Wieselgren ofta. Samtidigt med att han var församlingsherde och bygdens andliga och ekonomiska liv, folkväktare som bereste ett helt land och skapade en framgångsrik folkrörelse, och han hade även tid att skriva många litterära alster. Dessutom medverkade han i ett stort antal tidskrifter och tidningar. Han var även under flera år utgivare av Nykterhetsvännernas Tidning. (Aldén, Aronsson & Johansson (red), 2002. s. 12),(Elgeskog, 1950. ”s. 72 ff.”).


4:8 Präst och församling och den hårda kampen mot spritmissbruket


I maj 1833 när Wieselgren stod i predikstolen i Västerstads kyrka för första gången och såg ut över församlingen fick han se endast ett fåtal av medlemmarna var närvarande. Pastoratet bestod av 2500 medlemmar. Klockarn låg i sakristian och sov ruset av sig. De som var samlade på gudstjänsten bestod mest av gammalt folk, en del pussiga och rödögda, andra bleka och tärda, alla med tydliga spår av försoffning och fattigdom. 


När Wieselgren nästa söndag predikade i Östraby kyrka mötte han ungefär samma syn.


Under predikan började två druckna kvinnor slåss. Den bråkigaste av dem som skulle ledas ut gjorde våldsamt motstånd framför predikstolen, knöt näven mot Peter och skrek:


”Hör du präst! Stå inte du där och straffa Västerstads byamän; ty di är klokare och bättre än du, om du står i tre tima och präkar; ty inte förstå vi möte hva du sier och inte villa vi förstå´t heller.” (Elgeskog, 1950. s. 54).


Efter predikan när Peter går ner från predikstolen får han se hur en full karl kräks i bänkgrannens hatt. Detta var tydligen en annan publik än Lunds studenter i litteraturföreläsningarna.  

Wieselgren fortsatte att tala till församlingen men det var inte många som kom och lyssnade. 


Det krävdes en hel del av Wieselgren att på ett vältaligt sätt hålla besökarna vakna och hoppas på att de förstod vad han sade. Man hade sagt åt honom att pastoratet var vanskött, ty hans företrädare hade avlidit vid 93 års ålder. Men Wieselgren förstod att pastoratet inte var vanskött i vanlig mening utan det var brännvinet som var orsaken till de ömkliga spillror han hade framför sig av en försupen församling. Genom husförhör fick han inblick i församlingens tillstånd som han utnyttjade med största grundlighet och uthållighet. Han tog reda på allt. Han trängde in i detaljerna, sökte reda på orsaker till eländet och han förde många anteckningar, där det ständigt upprepades som en ond saga om fattigdom, sedeslöshet, grovbrottslighet och okunnighet. Brotten kunde vara som till exempel mord, dråp, rån, våldsamheter, tjuverier mm. Fattigdomen var allmän och till synes bottenlös. (Elgeskog, 1950. ”s. 54 f.”).


Tidigare välbärgade bönder gick omkring som försupna stackare. Barnen tiggde och någon skolundervisning existerade nästan inte. Befolkningen förstod dessvärre inte sitt elände. 


För Peter blev det tydligare dag för dag att allt det onda framförallt kom från dryckenskapen. Brännvinspannorna existerade i nästan varje stuga. Av 66 hushåll i Västerstad så brände 60 sitt eget brännvin. Brännvinet ingick som en daglig matranson som också gällde kvinnor och barn. Från brännvinet fick man som en biprodukt danken, som användes som kreatursföda.  

Tydligt var det att gentemot sådana seder och föreställningar räckte det inte bara med andens vapen:


”I en uppsats i nytt Dagligt Allehanda i juli 1836 skriver den originella prosten och professorn David Munk af Rosenschöld om Wieselsgrens och hans verksamhet:”


”Han tror, att eländet i hans pastorat kan hjälpas genom att hålla förhör, predikningar och förmaningar som uttrycker helas styrkan av hans själ. Skada att icke alla akademier och alla domkapitel och all ämbetsverk äro hans åhörare istället för några råa bönder. Ty stor var Schartau, större än Franzèn och Wallin; men just i kristlig vältalighet är Wieselgren större än de. Hans bönder förstå av allt vad han säger endast, att han är bedrövad över deras stora okunnighet, barbari och sedefördärv.” (Elgeskog, 1950. s. 57).


Wieselgren förstod mer än väl att det inte räckte med bara förhör, predikningar och förmaningar. Därför tog han till andra utvägar. (Elgeskog, 1950. ”s. 54 ff.”).


4:9 Strid på bred front mot rusdryckerna


Peter Wieselgren förstod, att skulle han få församlingen med sig i kampen mot brännvinet så måste han få hjälp av församlingen själv och dess bäst respekterade män. 


I en kunglig förordnad 1817 som berörde socken stämmor och kyrkoråd, fick Wieselgren en lysande idé. Wieselgren utarbetade till denna förordning en märklig instruktion, som den 18 augusti 1833 efter gudstjänstens slut skrevs under av de nyvalda kyrkoråds ledamöterna i Västerstads och Östra by församlingar. 


Nu kunde ett moraliskt och socialt saneringsarbete påbörja. Sträng kyrkotukt infördes, försummelse av kyrkobesök och husförhör, oenighet mellan makar, vanskötsel av hemmet och vanvård av barn och ungdomar mm. infördes. Wieselgren var ständigt aktiv, undervisade, bestraffade och uppmuntrade såväl från predikstol, vid nattvard, katekesförhör och vid besök i hemmen. Wieselgren kom att personligen känna alla sina församlingsmedlemmar. Hjälpte inte förmaningar, så blev den försumlige inkallad inför kyrkorådet.


Wieselgren märkte ett intimt samband mellan last och okunnighet:


”Av de dussin pigor med oäkta barn, som funnits i församlingen, har nästan alla befunnits högst okunniga. Detta bör föräldrar akta på. Lika ledes hava de åbor som anklagas för fylleri, tjuvnad, slagsmål och dylika ohyggliga brott, alltid befunnits okristligt okunniga.” (Elgeskog, 1950. s. 59).


För att motverka denna okunnighet inrättade han söndagsskolor och inköpte biblar. Han satte stor kraft på att skapa en på den tidens förhållande ett förstklassigt skolväsen. 


Wieselgren kämpade mot ovilja och motvilligheten, inte då bara böndernas utav även pratonus excellensen De la Garde, som var snål. 


För Wieselgren existerade inga skarpa gränser mellan det andliga och världsliga, det religiösa och det ekonomiska. Fattigvården skulle ordnas och han arbetade hårt och drev igenom den. Ingen skulle behöva tigga eller lida nöd. Helst hade han sett att allt var så bra för församlingens innevånare, så att fattigvård inte hade behövts. Han försökte få sockenborna att intressera sig för att ackordera med läkare för att få bättre sjukvård. Han försökte också väckta deras intresse för att odla potatis till hushålls behov och inte till brännvinsbränning. Han lyckades också förmå godsägarn att låta arrende bönderna få köpa fri sina gårdar. (Elgeskog, 1950. ”s. 58 ff.”).


4:10 Wieselgren bildar den första nykterhetsföreningen


Trots betydande framgång fann Wieselgren att han inte kunde komma åt den onda roten. Trots kyrkoråd och medhjälpare kände han sig isolerad och ensam, han måste på någotvis komma ut till en större menighet. Han fick då tanken på att bilda en förening. I Stockholm hade redan en nykterhetsförening bildats. År 1834 bildade Wieselgren en liknade förening och uppmanade ortens ståndspersoner att ansluta sig. Detta var inte många som ställde upp på detta, trots att kraven var små:


”Jag begrep” berättar han, ”Att man med så små fodringar ingen städes skulle komma, och att det ej var värt att hoppas något av de så kallade bildade. Som Paulus sade sitt: nu går jag till hedningarna, sade jag efter arbetet ett part år till menige man i min församling: nu går jag till –folket; och främst bland folket söker jag dem, hos vilka samvetet blandar sig i allt, det vill säga läsarne.” (Elgeskog, 1950. ”s. 61 f.”).


Wieselgren var och blev alltmer folkets man, han värdesatte allt mer människorna. (Elgeskog, 1950. ”s. 61 f.”).


4:11 Nu bildas den andra nykterhetsrörelsen


Den första december 1836 i Östraby kyrkan grundades nykterhetsföreningen där Wieselgren krävde fullständig avhållsamhet från brännvin och andra starka drycker. Medlemmarna frånsade sig all befattning med att tillverka, sälja samt att bjuda på sådana drycker, nu hade han på allvar satt yxan på roten. Föreningen fick omedelbart 80 medlemmar, ett år senare hade den vuxit till 1500 medlemmar. (Elgeskog, 1950. ”s. 61 f.”).


Befolkningen i Västerstad och Östraby reste sig ur sin försoffning och upptäckte att livet var värt att leva. Fyra år efter Västerstad nykterhetsförening bildats hade brännvins bränning nedgått från 60 till 6 brännare. De som var mest motståndare till reformen och hade bränt stora mängder lade ner bränningen och gick med i föreningen. Inom pastoratet fanns ej mer några drinkare, ej heller tiggare. Inget hushåll ansågs mer som utfattig. Endast två i Västerstad och nio i Östraby fick ett mindre fattigt understöd, lika så gick dödligheten liksom antalet oäkta barn snabbt ner, även brottmål minskade. De exekutiva aktionerna upphörde. Wieselgren hotades till livet många gånger när han drev igenom sin reform men inget kunde hejade honom. (Elgeskog, 1950. ”s. 63 ff.”),


(Aldén, Aronsson & Johansson (red), 2002. s. 184).


Efter Västerstads nykterhetsförening bildades så flera filialer på olika håll i landet. Många av den tidens yppersta män ställde sig på Wieselgrens sida som till exempel, Jöns Jakob Berzelius, von Hartmansdorf och Anders Retzius som bildade i maj 1837 det Svenska Nykterhetssällskapet. (Elgeskog, 1950. s. 68).


Wieselgrens aktiva kamp för nykterheten gjorde att han åkte på flera långa och korta föredragsresor. Hans verksamhet väckte ute i landet en stark förbittring i det kretsar där man slog vakt om brännvinsbränning. Man till och med väckte åtal mot honom inför domstol. Kungen uppvaktades för att täppa till hans mun. Lunds domkapitel skickade bland annat ut ett cirkulär där stiftets präster varnades för att:


”Opåkallade utflykter i främmande församlingar liksom ock att ta emot predikobiträde utifrån.” (Elgeskog, 1950. s. 70).

Resorna naggade på hans svaga ekonomi. Föredragen fick han nästan aldrig ersättning för. Hans hälsa var vacklande, och han tog illa vid sig av den förföljelse som ofta var av nedrigaste slag. Han fick erfara hur vänskapsbanden slets, hur anseendet som vetenskapsman skamfilades och hur hans kända åsikter vid befordran alltid stod honom i vägen. 

Konsekvent blev Wieselgren förbigången vid flera utnämningar, där han lagligt och allmänt borde ha varit självskriven. Som till exempel när biskop Esaias Tegnér avled 1846 i Växjö. År 1847 utnämns Wieselgren till kyrkoherde i Hälsingborg. I Hälsingborg fortsätter Wieselgren aktivt sin gärning i kampen mot brännsvinsdraken. När Wieselgren var kyrkoherde i Hälsingborg blev biskopstolen i Växjö igen ledig även denna gång blev Wieselgren förbigången.


Den 31 mars 1857 utnämns Wieselgren till domprost i Göteborg. Wieselgren fortsätter där outtrötterligt att verka för fattiga och sjuka och försummar aldrig till att varna ungdomar för alkoholbruket. 


(Elgeskog, 1950. ”s. 79 ff.”).


Peter Wieselgren dog den 10 oktober 1877 vid en ålder av 77 år. Han bortgång väckte stor uppmärksamhet eftersom hans gärning inte var begränsad till det ämbete han just då hade utan alltid sträckte sig ut över pastoratet Sverige. (Elgeskog, 1950. s. 86).


Kap. 5 Analys och slutdiskussion


Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgren hade många likheter och olikheter i sina liv. Båda levde på 1800 talet när spriten brändes i var och varannan stuga i Sverige. Bägge två blev till slut präster den ena i norr och den andra i söder. Både Læstadius och Wieselgren hade en stor avsky mot spriten, de hade redan från barn och ungdomsåren sett dess onda påverkan på människorna. 


Lars Levi Laestadius och Peter Wieselgren förde en kamp mot rusdryckerna i hela sitt liv, var och en på sitt håll. Læstadius och Wieselgren var inte rädda för att säga sitt hjärtas mening i fråga om alkoholmissbruket vare sig till överhet eller folket i allmänhet. Læstadius hade upplevt fattigdom och blivit mobbad för det. Men även Wieselgren som inte hade haft en fattig barndom var inte sen att sätta sig in i människors nöd.


Barn och ungdomsupplevernas syn på alkoholen


Lars Levi Læstadius fick redan från tidig ålder upplevde hur alkoholen påverkade människan negativt. Faderns dåliga ölsinne och hur han misshandlade sin fru vid dessa tillfällen, väckte ett oerhört hat mot alkoholen.


Fattigdom rådde i hemmet på grund av att pengarna gick till brännvin. Læstadius fick redan från barnaåren och skolåren uppleva hur andra tittade nedlåtande, hånaktigt och föraktfullt på honom för sin torftiga klädsel. Hatet mot spriten växte starkare inom Læstadius när han såg och upplevde vilket elände den orsakade. Detta kom säkert att sätta en stor prägel på Lars Levi Læstadius karaktär och utveckling senare i livet.


Peter Wieselgrens barndomshem var enkelt men inte fattigt, så Wieselgren hade inte upplevt samma fattigdom och hustrumisshandel och förnedring som Lars Levi Læstadius upplevt.


Peter Wieselgrens första kontakt med spriten blev när han var 8 år gammal. Det gick till så att drängen tvingade i honom sprit så han förlorade medvetandet, sedan dess avskydde han alkohol.


När Wieselgren gick på lärdomsskolan fick han se den dödsdömde Elias Lilja sitta i fängelsefönstret och läsa en bok. Wieselgren fick så småningom träffa den dödsdömde och Elias Lilja berättade för Wieselgren hur han hade varit skötsam men i ett alkoholberusat tillstånd dräpt sin fru i fyllan och villan och därigenom kom även deras barn att bli föräldralösa. Detta stärkte ännu mera Peter Wieselgrens avsky mot spriten.


Både Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgrens mödrar var djupt kristna och hängiven sin kristna tro. De påverkade sina barn att följa med på gudstjänster och få en kristen tro. Peter Wieselgren far var även kristen men på ett mera frigjort sätt.


Trots Lars Levi Læstadius fattigdom och eländiga barndom och Peter Wieselgren med en mera ljus och lycklig bakgrund, var två klipska grabbar, de utbildade sig på universitetet inom andra områden, men präst kallet fanns alltid i bakgrunden.


Både Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgren mådde dåligt av att se all misär alkoholen ställde till med. Genom prästyrket skulle de kunna påverka människorna på ett socialt etiskt sätt. Prästen var ju församlingens herde som skall leda församlingen på den rätta vägen.


Sociala motiv


Lars Levi Læstadius led av denna sociala, moraliska elände som alkoholmissbruket skapade hos människorna. Därför blev han en nykterhetskämpe och religionens folkväktare. Han kämpade tappert mot dryckenskapen som hade en så stor makt över folket och han blev en social och etiskt reformator.


Lars Levi Læstadius led med samernas mödosamma hårde levnadssätt som gjorde samen till en fyllhund, för i rusdrycken tyckte sig samerna finna ett uppfriskande medel mot trötthet, som dom sade själva.


Læstadius led med människorna när han såg hur de på grund av brännvinet inte kunde försörja sina familjer, för brännvinet kom för dem i första hand. Likaså kände han förtvivlan för mödrarna som drack så mycket så dom låg halvt medvetande om vad som hände deras små oskyldiga barn som skrek navelbråck på sig, ja till och med dog på grund av vanskötsel.


Lars Levi Læstadius tyckte att brännvinet var djävulen själv och därför hatade han det. Kampen mot brännvinsdraken blev därför för Læstadius en livskamp. Han ansåg att rusdryckerna innebar för samerna ett hot mot deras liv och välfärd i samhället. Liksom Sankt Göran slogs mot draken, ”draken ses som det onda”, så slogs Læstadius mot brännvinsdraken för att förgöra den genom att höja folkets kunskaper och moral hos otrons barn från syndens slaveri.


Lars Levi Læstadius ansåg att alkoholdrycker skulle angripas från roten ty det moraliska fördärvet är orsaken till alla laster. För genom tro, trosbön och förbön lyfta folkets moral till ett högre plan nämligen den himmelska fronten där den kristna tron gav mänskan större livskvalitet.


Lars Levi Læstadius kämpade även för att barnen skulle få gå i skolan. Den första skolan öppnades 1848 och skolan kom att vinna stort förtroende bland befolkningen. Lusten att få lära sig läsa och få ökad kunskap bidrog bland annat till att de nyväckta troende inom læstadianismen fick en stor offervilja som bidrog till ekonomisk hjälp till dessa missionsskolor. 


När Peter Wieselgren 1839 kom till Västerstad och Östraby församling som kyrkoherde mötte han många stora problem. Fattigdomen var stor nästan bottenlös.


Brännvinspannorna puttrade i nästan varje stuga, men det värsta var att folket inte förstod sitt elände. Peter Wieselgren insåg att orsaken till de ömkliga spillrorna av försupna församlingsmedlemmarna han hade berodde på brännvinet. Wieselgren började bland annat vid husförhör få en inblick i församlingsmedlemmarnas tillstånd. Vetgiren tog han reda på allt. Han trängde in i detaljer och sökte reda på orsaker till eländet. 


Wieselgren lade märke till att ett intimt samband fanns mellan last och okunnighet. De oäkta barn som pigorna i församlingen bland annat hade, ansåg Wieselgren berodde på att de nästan alla befanns vara högst okunniga, och uppmanade föräldrar att lära ut vad som är rätt och fel. Likaså ansåg han att fylleri, tjuveri, slagsmål och liknade brott berodde på okristligt okunnighet. Det moraliska sociala saneringsarbetet påbörjades.


För att motverka okunnighet inrättade Wieselgren söndagsskolor och köpte biblar, och skapade en på den tiden förstklassigt skolväsen. Fattigvården skulle ordnas, ingen skulle behöva tigga eller lida nöd var hans motto. Wieselgren försökte intressera församlings-


Medlemmarna att ackordera läkare för bättre sjukvård. Han försökte också få människorna att odla potatis till hushållsbehov och inte till brännvinsbränning. 


Peter Wieselgren var folkets man och värdesatte människorna. Han hade en skarp iakttagelseförmåga och ett gott minne, och han arbetade utifrån att alla skulle ha de bra och ingen skulle behöva lida nöd.

Religiösa motiv


Att dessa två präster orkade kämpa så hårt berodde säkert på den starka kristna tro som de hade fått med sig från barnaåren, men även tron på människorna att han/hon kan ändra sitt beteende. Deras arbete gick hela tiden ut på att komma åt den onda roten i samhället d.v.s brännvinet. 


När Lars Levi Læstadius Læstadianiska väckelserörelse började sprida sig så utbildade han flera predikanter och nykterhetsagenter. De spred Læstadius predikokoncept om alkoholdrakens makt över folket. Sakta men säkert började alkoholdraken att förblöda. 


Wieselgren däremot tog hjälp av de nyvalda kyrkorådsledamöterna i församlingarna, så kunde han på ett moraliskt socialt sätt börja sitt saneringsarbete. Sträng kyrkotukt infördes. Hjälpte inte hans förmaningar, så blev de försumliga inkallade till kyrkorådet.


Motiv för predikan


Lars Levi Læstadius var mycket auktoritär och hade en stark personlighet, han var drivande och sade det han tyckte utan förmildrande ord. Men han var även godhjärtad och ställde upp för de som behövde hans hjälp. 


Han predikade skrämmande, hårt bestraffande, ironisk och satirisk men också så levande om den andliga sanningen och så bildrik så att åhörarna kunde både se och känna syndens och otrons hemska följder hur rusdryckerna skulle förgör användarna, han nämnde synderna med grova namn så att somliga rodnade i kyrkbänkarna. Svavelpredikningarna var så hårda att somliga tog så illa vid sig så de var tvungna att gå ut ur kyrkan för att spy. Læstadius ansåg att han måste predika med samma hårda ord som folket använde i vardagen, för att de skulle komma till insikt om hur alkoholen som förstörde deras liv. När lappallmogen vid större högtider fanns i kyrkan för närvaroplikt som fanns under den här tiden, och man var tvungen att besöka kyrkan ett antal gånger per år, då passade Læstadius med att predika med ännu skarpare ordaval. 


Samvetet väcktes så småningom hos kyrkobesökarna och många kom i samvetsnöd och bad Læstadius om hjälp och råd. Læstadius blev nu en rådgivande, tröstande andlig fader, vilket han inte var helt van vid. 


Peter Wieselgren predikade på ett mycket vältalande sätt, dels för att hålla församlingen vaken men han hoppas också på att de skulle förstå vad han predikade och ville ha sagt.


Genom bland annat husförhör fick han insyn i församlingens tillstånd och utnyttjade det grundligt. Han predikade förmanade men framförallt lärande för han ansåg att allt lidande berodde på okunnigheten hos människorna som orsakade den fattigdom, sedeslöshet och brottslighet som fanns. Men framförallt visste han att det var alkoholen som var roten till det onda och han predikade om spritmissbruket så det slog gnistor omkring honom.


Nykterhetsföreningar


Både Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgren kom att bilda nykterhetsföreningar två gånger. I Læstadius första förening var endast hans familj och lappen Pilto medlemmar.


Wieselgren första nykterhetsförening hade så små krav, och det var inte många som hakade på. När Wieselgren 1836 bildade ny nykterhetsförening och krävde Wieselgren fullständig nykterhet. Medlemmarna frånsade sig all befattning med alkoholdrycker som att dricka själv, tillverka och sälja. Nykterhetsföreningen fick omedelbart många nya medlemmar. 


När Læstadius 1845 bildadesin andra nykterhetsförening så skulle den bedrivas som ett led i den kristna verksamheten. Nykterhetsrörelsen vann framgång och hängivna medarbetare förde ut Læstadius budskap. Folket blev väckta och såg att livet var värt att leva.

Flera nykterhetsföreningar kom att bilds ute i landet och de kom att få en stor betydelse för folkets moraliska fostran.


Torrläggning


Genom sin envishet och tro på att människan kan ändra sitt beteende så lyckades Læstadius nästan torrlägga en hel landsända i tre riken från spritens makt och misär och fattigdom som den skapade. Och till sin hjälp hade han de så kallade nykterhetsagenterna som förde ut budskapet om Læstadius nykterhetstal och predikokoncept och höll själavårdande samtal. Læstadius lät även trycka upp nykterhetstal och predikningar på nordlappska, finska och samiska och lät sprida ut dem.

Wieselgren i sin tur lyckades också att torrlägga församlingarna i Västerstad och Östraby där han var kyrkoherde. Förutom att Wieselgren arbetade aktivt som församlingskyrkoherde så åkte han land och rike runt och höll föreläsningar och predikade om brännvinets onda påverkan på människorna och det lidande den orsakade. Resorna tärde hårt på hans ekonomi, och ofta fick han ingen ersättning för detta. Men en dock kämpade han vidare.


Både glädje och sorg


Lars Levi Læstadius fick uppleva både glädje och sorg under sin levnadstid. Upproret i Kautokeino kom att drabba honom mycket hårt, hans namn blev skamfilat genom att han blev beskylld för det som hände där, och denna skam tärde hårt på honom. 


Likaså fick Peter Wieselgren uppleva både glädje och sorg för sin kamp mot brännvinet. Även mot Peter Wieselgren väcktes åtal för hans stora engagemang. Cirkulär skickade från Lunds Domkapitel, för att varna stiftets präster att låta honom predika i stiftet. Dessutom blev han konsekvent förbigången vid flera utnämningar på grund av hans kamp mot brännvinet. Sin sista utnämning fick Wieselgren i varje fall när han blev domprost i Göteborg, där fortsatte han att verka för fattiga och sjuka och den outrötterliga kampen mot 


alkoholmissbruket.


Både Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgren blev både hatade och hotade till livet av såväl brännvinsbrännare och krögare.


Men varken Læstadius eller Wieselgren lät sig inte skrämmas och tystas. För de hade ett sånt stort medlidande med de människor som var beroende av spritens laster.


Varför mest omnämnd?


Jag tycker det är väldigt märkligt att många böcker som till exempel Den svenska nykterhets-rörelsens historia av Johan Bergman, framhåller Wieselgren som den stora nykterhetskämpen. 


Jag tycker att Læstadius var minst lika stor, dessutom hade han en hård och karg natur att kämpa mot för att nå ut till människorna. Att samerna hade problem med spriten och försökte fly verkligheten med spritens hjälp, är det lite svårt att förstå. Visserligen är naturen karg och hård men man tycker ändå att dom skulle ha varit mer harmoniska, eftersom naturens klocka styrde mycket av deras liv. 


Att Wieselgren omnämns i så många böcker som den store nykterhetskämparen, kan kanske bero på att i södra Sverige levde mer människor än i norr, och kommunikationerna i norr var inte det allra bästa.


Wieselgrens kamp mot alkoholmissbruket kan kanske också ha varit ett verktyg för honom att lyckas med att få större uppmärksamhet och högre tjänst inom kyrkan som till exempel biskop, vilket han aldrig blev.


Læstadius hade ju aldrig sådana förväntningar, utan hans kall blev att bekämpa brännvinet under sin livstid. Læstadius blev faktiskt mera känd utomlands än Wieslegren.

Spekulationer om Læstadius och Wieselgren levt idag

Man kan fråga sig hur vi människor i dagens samhälle, skulle ha reagerat på Læstadius svavelpredikningar. Jag betvivlar att de gått hem hos dagens människor, för idag är människan bildad, upplyst, och kanske inte så lättmanipulerad. 


Wieselgren däremot den vältalande prästen som hade ett människovänligt sätt att predika tror jag hade fått större slagkraft hos åhörarna.


Man kan spekulera i hur Læstadius och Wieselgren skulle ha uttryckt sig om dagens samhälle och liv om dom levt idag? Alkoholen ställer till stora problem även idag men dessutom har vi även knark, ökad kriminalitet som är mera omfattande, som skadar och förstör flera människoliv idag än på deras tid. Man kan fråga sig också hur dom hade reagerat på film och massmedias exponering om otukt, otrohet och våldtäkter. Jag tror att om dom klev upp ur sina gravar idag så skulle dom säkert ha blivit förskräckta, om hur samhället har förändrats både etiskt och moraliskt, men även hur tekniken har utvecklats med bilar, flygplan mm. 


Læstadius och Wieselgren skulle säkert ha tyckt att vi var fruktansvärt syndiga människor och frågat sig vart världen var på väg. Læstadius förespråkade det enkla levernet där allt som var lyx, som till exempel halsband, armband, silverkannor, färggranna kläder var helt onödigt för människan att äga och ha. För själens frälsning var den allra viktigaste, och därför skulle allt vara så enkelt och strikt som möjligt.


Vi kan se att dagens präster verkar vara väldigt rädda för att uttala sig i obekväma frågor. Den auktoritet prästerna hade tidigare verkar helt ha försvunnit. Kanske beror det på att prästerna i dagens samhälle är rädda för att stöta sig med det fåtal besökare som besöker kyrkan idag.


Læstadianiska väckelserörelse


Læstadianismens väckelserörelse som Læstadius grundade 1846, denna rörelse fick ett stort genomslag på grund av Læstadius auktoritära predikningar. Rörelsen har många konstiga uppfattningar som att allt skall vara så spartanskt och enkelt som möjligt. Smycken, färggranna kläder och senare även tv: n var något helt onödigt, liksom att ha ett ombonat och mysigt hem med tavlor och blommor. Men ändå lyckades denna väckelserörelse sprida sig till bland annat till Norge och Finland men även till Ryssland och med emigranter till USA, och än idag lever rörelsen vidare.


Norra Norrbotten på 50-talet

Min far som är född och uppvuxen i Boden, har jag intervjuat om vad han vet om Læstadianismen.


Han berättade bland annat att så sent som på 1950-talet i norra norrland, var de som var hängiven Læstadian emot alla alkoholdrycker, men att deras barn istället började luckra upp det hela med att ta sig en fylla ibland.

Kap. 6 Sammanfattning


Jag vill genom denna uppsats ta reda på vilka likheter och olikheter som finns mellan Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgren. Dessa två präster levde på 1800-talet, de var oerhört hängivna av att vilja bekämpa brännvinet som förstörde och skapade ett sånt elände för människorna.


Lars Levi Læstadius var den fattiga grabben från norr som redan från barnsben upplevde spritens påverkan på människorna, dels genom sin egen far som hade dåligt ölsinne och kunde misshandla sin fru vid dessa tillfällen men också fattigdomen som rådde på grund av spriten. Han lyckades med envishet och auktoritet att så småningom torrlägga en hel landsända i tre riken, trots långa avstånd och den karga hårda natur som fanns i norr. 


Den kristna tro han hade med sig från sin mor och sedan halvbror tror jag drev på honom, och innerst inne trodde han att inom alla människor finns det något gott. Visserligen var hans predikningar ironiska satiriska och skrämmande, men till sist lyckades han ändå med hjälp av sina utbildade nykterhetsagenter få brännvinsdraken att förblöda.


Peter Wieselgren hade en mera positiv barndom, hemmet var inte fattigt, hans föräldrar var kristna och han fick med sig sin kristna tro från barnsben. 


Wieselgren första kontakt med brännvinet var när drängen tvingade i Wieselgren brännvin så han blev medvetslös. Wieselgren såg att alkoholen inte bara var orsaken till allt lidande utan han såg också tydligt och klart en okunnighet hos människorna. Genom sitt aktiva arbete och vältalande predikningar lyckades han nå ut till sina församlingsmedlemmar och så småningom lyckades även han torrlägga Västerstads och Östrabyförsamlingar. Wieselgren åkte även land och rike runt han höll föredrag och predikade om alkoholens elände och dess påverkan på människorna. 


Både Læstadius och Wieselgren ansåg att alkoholmissbruket måste angripas från roten för det var den som framförallt orsakade allt lidande hos människorna. 


Læstadius ansåg att det moraliska fördärvet var orsaken till alla laster och för att komma åt det hela, så måste det lyftas upp på en högre front nämligen den kristna tron som ger människan större livskvalitet. 


Wieselgren ansåg att spritmissbruket och okunnigheten hos människorna var orsaken till allt lidande, och att ett moralisk socialt saneringsarbete behövdes, för att komma åt det onda. Han tog kyrkorådet till hjälp och det infördes bland annat sträng kyrkotukt. Hjälpte inte förmaningarna, så blev den försumlige inkallad till kyrkorådet.


Læstadius och Wieselgrens livsuppgift blev att föra en kamp mot detta missbruk. De blev båda hatade, mordhotade och det väcktes åtal mot dem, men de lät sig inte skrämmas till tystnad, vare sig av överhet eller andra. De lyckades också med sin hårda kamp. De krävde absolut nykterhet när de bildade var för sig sin andra nykterhetsförening. Nykterhetsföreningar kom så att bildas på olika håll i landet och detta kom att betyda mycket för folkets moraliska och etiska fostran. 
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Ibland används förkortningen ”ss.” för att hänvisa till fler sidor: ”ss. 97 ff.”.


(Schött, Melin, Strand, Moberg. 2002.  Studentens Skrivhandbok, s.120,  Almqvist & Wiksell.).


Lars Levi Læstadius var mångsidigt begåvad och sysslade även med botanist forskning och författarskap. Trots sina intressen försummade han inte sitt ämbetsgöromål. Liksom sina förfäder hade varit alltifrån 1600-talet i tre släktled var han en uppriktig lojal och nitiskt trotjänare till Herren.


Han arbetade helhjärtat för sina församlingsbor och kyrkans bästa. Han lärde sig också behärska finn- och lappbygdens samtliga språk. (Boreman, Dahlbäck, 1965. ”s. 84 ff.”).
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Jag usla mask och vandringsman


på tunga levnadsvägen


här söker än min Faders land 


och bidrar aftonstunden.


Här har jag ingen tryggad ort,


dag skyndar, ilar till den staden,


där vilan, friden mig omsluter.





Jag tackar Dig, o Jesu Krist,


Du livets furste käre.


Du tog på dig min syndaskuld


och bar det tunga korset.


Min skuld Du sonat med ditt blod 


och hjälper mig till salighet.


Ditt namn ske evigt pris och ära!





(Boreman, Dahlbäck 1965. ”s. 235 f.”).





Kyrkan i Karesuando





De læstadianiska väckelsepredikanterna spred en kärv förkunnelse i en hård och karg miljö. Budskapet fick fäste särskilt hos samerna, förändrade deras liv och hejdade det omåttliga spritmissbruket.
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Lars Levi Læstadius var en framstående vetenskapsman, Nordkalottens apostel, reformator och den märkliga læstadianiska folkväckelsens grundare samt Fennoskandiens största nykterhetskämpe. (Boreman, Dahlbäck, 1965. s. 13).



































(Lars Levi Laestadius (1800-1861). 


 � HYPERLINK "http://www.pajalaturism.bd/larslevi.html" ��http://www.pajalaturism.bd/larslevi.html�)
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Den 1 oktober 1800 föddes Peter Jonasson i byn Spånhult i Vislanda socken Kronobergslän. Hans far hette Jonas Jonsson och hans mor hette Elin Ingemarsdotter. De var av gammalt bondesläkte. Hemmet var enkelt men inte fattigt. Petrus mor var ömsint och hängiven sin kristna tro. Fadern Jonas hade en annan läggning, han var glad rent av äventyrlig, även han var kristen, men på ett mera frigjort sätt.
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