
Laestadianer – vart är ni på 

väg?  
Förstfödda laestadianer i Sverige och i Finland, ni ville inte svara 

på mina frågor och inte heller ville ni kommunicera med mig. 

Mina brev med förfrågan om kontakt med er har skickats tillbaka. 

Därför gör jag här en summering av det jag sett och hämtat stöd 

för i egna och andra forskares vetenskapliga rapporter, religiösa 

skrifter och också från många brev och telefonsamtal från 

människor som berättar om laestadianförsamlingars sätt att 

bemöta dem. De berättar om sina livssorger, men också om den 

förr så goda andan och tryggheten inom ”hemmet” i laestadian-

rörelsen. Nu undrar de, som jag, vart är ni på väg. Jag har inter-

vjuat ekonomer, revisorer, styrelseledamöter, företagare och 

forskare som har delat med sig av sina erfarenheter av rörelsen 

och dess sätt att göra affärer. Jag har också intervjuat advokater 

och hämtat kunskap om deras laestadianska nätverk och arbets-

metoder vid faderskapsärenden, konkurser och arvskiften. 

 

Frågor till förstfödda laestadianer och deras ledare i Sverige  
och Finland 
 

1. Till vilken sfär, andlig eller världslig, räknas det jag har beskri-

vit i boken: er församlingsmedlems sätt att friköpa sig från 

faderskapet för ett utomäktenskapligt barn?  

2. Påverkade faderns familjebakgrund ert beslut? Var det ett ärende 

som löstes efter det valda systemets generella hanterings-

regler? Eller påverkade faderns ursprung i en av familjerna 

som grundare av förstföddas församling sättet att hantera 

faderskapet, med en regeltolkning som anpassades för 

familjen och församlingen?   

3. Räckte donationerna till er församling i Kiruna och Helsingfors 

för betalning av faderns synder? 

4. Vad styrde ert beslut? Var det den ekonomiska transaktio-

nens storlek som styrde ert förlåtelsebeslut eller faderns 

förmåga och vilja att ta ansvar för sitt barn?   

5. Drabbades församlingen av girighet? Varför omvandlades ett i 

grunden privat, juridiskt ärende till ett andligt friköps-

ärende? Var det för att församlingen skulle kunna dra 

största möjliga ekonomiska nytta av ert beslut att förlåta 

barnets fader?  



6. Vad anser ni nu efteråt var rätt eller fel i ert sätt att hantera fader-

skapsärendet? När ni har läst hela livsberättelsen, vad anser  

ni var bäst för barnet och fadern enligt er bibeltolkning? 

Bär ni, och på vilket sätt, konsekvenserna av församling-

ens ekonomiska och andliga beslut att hantera faderskaps-

frågan som en affärsuppgörelse?   

7. Inte ett enda i sitt slag. Jag och mina forskarkollegor har för-

stått av samtalen vi fått, att det ärende jag beskriver i den 

här boken, inte är det enda där ni har hanterat faderskapet 

på detta sätt. Hur många laestadianfäder har ni förlåtit och 

befriat från faderskapsansvaret? 

8. Vad är ert svar till alla dessa faderlösa barn ni har på ert försam-

lingsansvar? Hur har ni som troende kristna kunnat befria 

deras fäder från föräldraskyldigheten och dess närvaro-

plikt? Var i Bibeln finns stödet för er affärslösning?  

9. Ser ni er egen synd?  Efter att ni omvandlade faderns synd till 

en penningöverföring gav ni därmed er välsignelse till att 

osynliggöra barnet. Är era handlingar värda troende först- 

födda församlingsmedlemmars respekt och bekräftar de 

laestadianismens syn på människans gudomlighet?  

10. När ska vi träffas så att min sanning får möta er sanning?  

 

 

 

 


