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Kort meddelande 
Estlandssvenska kyrkominnen i retur 

Historiska museet visade under sommaren 
ig76 en utställning kallad »Estlandssvenska 
kyrkominnen», till vilken också en katalog med 
samma titel gavs ut. (Bennett, Tegnér & Thun
mark i g7Ö). Det var en utställning med kyrkli
ga föremål, de flesta kelt inom museets nor
mala samlingsområde: nattvardssilver, dopfat, 
en kollektkåv, kyrkliga textilier, en bruddräkt, 
kyrkbilder osv. (fig. i) Det märkliga med 
utställningen var att det var första gången det 
utanför en liten krets blev bekant att det fanns 
föremål från estlandssvenska kyrkor i Sverige 
som förvarades i Historiska museet. Säkert var 
det många som för första gången fick känne
dom om Estlands svenskbygder. 

Bakgrunden är följande. På öarna utanför 
Estlands kust och på även på fastland fanns 
fram till ig4o-talet en betydande svensk be
folkning, bosättningar som enligt gängse upp
fattning går tillbaka till tidig medeltid. Enligt 
ny forskning kan överflyttningen från den fins
ka sydkusten, det svenska fastlandet ock Got
land eventuellt ka tagit sin början redan under 
vikingatid. Under slutskedet av andra världskri
get flydde de flesta estlandssvenskarna till 
Sverige; ^ 4 3 - 4 4 kom närmare 8000 personer 
över, både i små fiskebåtar och i mer organise
rade transporter med större fartyg. Man kunde 
ta med sig bara så mycket som man kunde bä
ra. Men man lyckades ändå föra med sig före
mål från de svenska församlingarnas kyrkor: 
nattvardssilver, skulpturer, ljuskronor, textilier, 
böcker etc. för att de inte skulle falla i ryssarnas 
händer när den tyska östfronten föll. Situa
tionen var sådan att Sverige till Sovjet överläm
nade de privata båtar i vilka estlandssvenskarna 
hade flytt. Faran var därför högst reell att rys
sarna skulle betrakta de kyrkliga föremålen 
som sovjetisk egendom. Därför deponerades de 
i Historiska museet under den neutrala beteck
ningen »Sigurd Curmans deposition»; Curman 
tog alltså personligen ansvar för föremålen. 

Först ig73 förvandlades denna kemliga depo
sition till en normal, officiell deposition, något 
som manifesterades i den ovannämnda utställ
ningen ig7Ö. 

Redan tidigt kar man intresserat sig för 
svenskbygderna, där ett arkaiskt språk och en 
gammal kultur levat kvar i årkundraden. Pion
jären var Carl Russwurm, som redan på 1830-
talet studerade folkliv, föreställningar ock 
språk, ock 1855 publicerade sitt viktiga arbete 
Eibovolke, oder die Schweden an die Kusten 
Esthlands und auf Runö. Russwurm hade kon
takt med Artur Hazelius, ock förmedlade före
mål från svenskbygderna till Nordiska museet, 
som kom att få en betydande samling av est
landssvenska föremål, den största utanför Est
land. Svenskbygderna tillhörde för Hazelius 
helt naturligt den nordiska sfär, som han ville 
belysa i Nordiska museet (Appelgren igg3) . 

Det var framför allt från svenskt kall forsk
ningen bedrevs: på ig20-talet besöktes Runö av 
Ernst Klein och Gösta Selling som studerade 
folklivet (Klein 1 g24), Per Söderbäck, rektor för 
Birkas folkhögskola på Nuckö, studerade 
Rågöarna (Söderbäck ig4o). Språkmannen 
Nils Tiberg arbetade från ig23 med de est-
landssvenska dialekterna. I det av Svenska Od
lingens Vänner - den estlandssvenska kulturför
eningen - utgivna, mycket ambitiösa verket En 
bok om Estlands svenskar (1—4, ig6i—igg2) be
handlas den estlandssvenska kulturen ock histo-
rien i ett brett perspektiv. Ämnet är givetvis inte 
uttömt med detta, utan utgör fortfarande ett ak
tuellt forskningsområde. 

Redan tidigt efter Estlands befrielse lyfte 
man också i en utställning, Eesti ja rootsi på 
Maarjamäe slott i Tallinn, fram kontakterna 
mellan Estland och Sverige. Utställningen var 
ett samarbetsprojekt mellan flera svenska mu
seer och andra kulturinstitutioner ock Histo
riska museet i Tallinn. Utställningskatalogen 
Eesti ja rootsi/Estland ock Sverige, med svensk 
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Fig. i. Monter med föremål från St. Mikaels kyrka i Tallinn i utställningen Esllandssvenska kyrkominnen i 
Historiska museet 1976. Tv. predikslolskläde från 1867 i röd sammet med paribroderi, framför detta tvä kan
delabrar i nyrokoko frän 1800-talets andra hälft, i mitten kalk och patén av Christofer Mansfeld d.y. från före 
1730 och en kalk från 1600-talets första hälft. Framför dessa ses en kalkduk från 1800-talcts början. T.h. ses 
altarkrucifixet i silver från 1 7oo-(alets början sam! elt dopfat av tenn från omkring 1 700. Bakgrunden är en 
bild av kyrkans interiör före andra världskriget. Foto SHM. 

och estnisk text (Dahlberg och Tamla 1993) vi
sade sig vara en så värdefull kistoriebok att den 
utkommit i en andra upplaga. 

Under kommunisttiden kar Sveriges intres
se för Baltikum varit stort, ock sedan Estland 
blivit fritt kar kontakterna mellan Sverige ock 
intensifierats på olika områden. Sedan igg2 
finns en svensk ambassad i Tallinn, inrymd i 
det föredömligt restaurerade palats som den 
svenske ståthållaren i Estland Axel von Rosen 
lät bygga, och som stod klart 1678. Många 
svenska företag har också etablerat sig i landet, 
och de svenska investeringarna är betydande. 
Detta innebär att det på nytt uppstått ett behov 
av en svensk församling; den tidigare svenska 
ock finska församlingen. St. Mikaels församling, 
fungerade fram till 1944. Slutskedet var dra
matiskt ig44 flydde församlingens kyrkoker-
de Ivar Poéll ock kela kyrkorådet. Men fortfa
rande fanns ca 200 estlandssvenskar kvar i 

Tallinn (i kela Estland ca 1000), som ig45 vil
le återupprätta församlingen. Man valde kyr
koråd, ock den förutvarande kyrkokerden i 
Nuckö, Tanner, blev kyrkoherde. Detta accep
terades inte av sovjetmyndigheterna; kyrkan 
stängdes och kyrkoherde Tanner skickades till 
Sibirien, där han avled. 

1998 återfick den svenska församlingen 
den byggnad (på 1500-talet uppförd som sjuk-
kus) som från 1733 var kyrka för den svenska 
ock finska församlingen. Under kommunistti
den fungerade den som sportkall, för brott
ning ock boxning. Under åren har medel till 
den nödvändiga restaureringen kommit från 
svenska insamlingar till St. Mikaels i Tallinn 
kyrkofond, som resulterat i stora belopp. Ett av
görande tillskott kom med den svenska reger
ingens Ostersjömiljard. 

Kyrkans restaurering går under våren 2002 
mot sin fullbordan. Före krigsslutet kade kyr-
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kan en rik interiör, med bl.a. en altartavla med 
Karl XILs namnchiffer, utförd omkring år 
1700 och ett baptisterium (ett skrank som om
ger dopfunten) utfört omkring 1680 ock en 
predikstol från 1707, de båda senare utförda av 
bildhuggaren Christian Ackermann (Karling 
1943, s. 254 ff; ig76, s. 16). I den tvåskeppiga 
kyrkans valv kängde barockkronor. Sedan för
samlingens verksamhet upphört, tillvaratogs 
föremålen på olika håll, framför allt av lokala 
museer. Sedan restaureringen kommit igång 
kar man återfått en rad viktiga föremål, fram
förallt altarprydnad och predikstol. Täby för
samling i Sverige kar skänkt en kororgel, me
dan kyrkbänkarna, av samma nygotiska typ som 
de äldre bänkarna, kommer från en kyrka i 
Helsingfors. 

Inför kyrkans återinvigning, den 5 maj, dis
kuterades inom Svenska Odlingens Vänner 
hur man skulle förfara med de kyrkliga före
mål som sedan ig45 fanns deponerade på 
Statens kistoriska museum. Beslutet blev att de
positionen i Statens historiska museum skulle 
hävas och föremålen återföras till St. Mikaels 
kyrka. Beslutet tillkännagavs vid en presskonfe
rens på Statens kistoriska museum ock väckte 
stort intresse i svenska medier. 

Under april kar dessa föremål, som utgörs 
av nattvardssilver, dopskålar, textilier, böcker 
ock arkivalier samt två äldre kyrkkistor trans
porterats till Tallinn, något som också lokalt 
gav stort eko i medierna. Detta bör ge drag
hjälp åt arbetet med att från lokala museer och 
andra institutioner i Estland återfå de inventa
rier, som ännu inte återlämnats till kyrkan. 

Bland föremålen som återförts från Sverige 
märks särskilt några föremål, bl.a. församlingens 
äldsta bevarade nattvardskalk, av förgyllt silver 
(fig. 2.) Kalken saknar stämplar, men kar inskrif
ten Hinrick.Nikvse der Eker. 1656. Grund
formen är den senmedeltida, medan cuppan 
är större än de medeltida kalkarnas cuppor. 
Kyrkan äger också en barockkalk med patén, 
före 1730 tillverkade av Revalguldsmeden 
Christofer Mansfeld den äldre (Ernrooth et al. 
1 gg 1, nr. 11). Det övriga nattvardssilvret är av 
nyare datum. Praktfullt är också ett av kyrkans 
dopfat, från ca. 1700, av tenn med en medal
jong med en framställning av Kristi dop. 

Fig. 2. Kyrkans äldsta nattvardskalk i förgyllt silver. 
Den har in inskrift med årtalet 1656, vilket kanske 
också är kalkens tillverkningsår; den saknar stämp
lar. Foto G. Hildebrand, SHM. 

Till de äldre bevarade inventarierna hör 
också kyrkans altarkors, av svart trä med silver
plåtar ock med ett gjutet krucifix av silver. 
Armin Tuulse, som körde till de ester som 
ig44 kom till Sverige, katalogiserade de est-
landssvenska föremålen ig45; i sin katalogtext 
jämför kan krucifixets manieristiska inslag 
med stildrag kos den ovannämnde revalskulp-
tören Ackermann. Korset kar på baksidan år
talet 1705 målat med oljefärg. 

Vid förberedelserna av utställningen Est-
landssvenska kyrkominnen hade jag förmånen 
att få hjälp och katalogbidrag av flera av de fors
kare som specialiserat sig på Estland eller 
svenskbygderna: Sten Karling, till ig43 profes
sor i konstkistoria i Dorpat (Tartu) ock Nils 
Tiberg, språkforskaren, men också personer 
som själva upplevt de dramatiska kändelserna 
ig43 ock ig44, bl.a. Ivar Poéll, St. Mikaels sis-
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te k y r k o k e r d e före k o m m u n i s t t i d e n . Biskop 

Sven Danel l b e r ä t t a d e vid u t s t ä l ln ingens invig

n i n g o m sin tid som präs t i svenskbygderna . 

Dessa p e r s o n e r är alla b o r t a nu . Att f ö r e m å l e n 

från Tall inn g läd jande nog en g.mg skulle kun

n a å te r fö ras för at t på nytt tas i b r u k k u n d e 

ig7Ö givetvis varken d e el ler n å g o n a n n a n fö

restäl la sig. 

D e n 5 maj å te r inv igdes kyrkan m e d en myc

ket högt id l ig c e r e m o n i m e d s tor symbolisk in

n e b ö r d för d e u r g a m l a k o n t a k t e r n a me l l an 

Est land o c h Sverige, i n ä r v a r o av d e t svenska 

k u n g a p a r e t och d e t es t ländska p r e s i d e n t p a r e t , 

av ö v e r h o v p r e d i k a n t e n , b i skop e m e r i t u s 

H e n r i k S v e n n u n g s s o n , o c h från Est lands sida 

av såväl ä rkeb i skop J a a n Kiivit som ä rkeb i skop 

e m e r i t u s K u n o Pajula o c h b i skop E ina r S o o n e . 
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