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                                                 Sammanfattning. 

 

 

”Vi vilja vara svenskar!” svarade Hjalmar Pöhl, dåvarande kontraktsprost i svenska kontraktet 

i Estland, när han i oktober 1941 precis fått lämna landet och står inför en nystartad 

räddningskommitté för estlandssvenskarna i Stockholm. I Estland hade nazisterna kört ut 

Sovjet, innan det hade landet och kyrkan gått igenom en fruktansvärd tid med deporteringar, 

avrättningar och förföljelse. Frågan som besvarades gällde huruvida man nu ville leva under 

tyskarna eller få tillbaka en fri estnisk stat. Inget av detta intresserade kontraktsprosten – han 

ville vara svensk. Orden ringar väl in något som under 1900-talets första hälft präglat arbetet 

inom hela den estlandssvenska minoriteten och St. Mikael församling; arbetet för 

svenskhetens bevarande i öst. 

   Denna uppsats avser att försöka ge en historisk bild av St. Mikaels församling och för den 

estlandssvenska minoriteten under åren 1919-1944, även om tiden innan i viss mån måste 

skildras för att skapa en helhetsbild. Jag har i mitt arbete främst utgått från Riksarkivets 

samlingar runt St. Mikaels församling, Hans Pöhl, Ivar Pöhl och Hjalmar Pöhl, prosten Erik 

Petzäll och Elmar Nygren. Till detta kommer polis- samt säkerhetspolisens utredningar om 

händelserna runt den estlandssvenska evakueringen.  

   Jag avser att skildra St. Mikaels församlings konstitution och uppbyggnad, dess 

huvudsakliga verksamheter och ledande personer samt extraordinära händelser. Jag kommer 

också belysa det nära samarbete som försiggick mellan Svenska Kyrkan, församlingen och 

den estniska lutherska kyrkan EELK. Vi skall se att två svenska ärkebiskopar, Nathan 

Söderblom och Erling Eidem personligen engagerat sig i arbetet ända ned på detaljnivå. 

   Jag vill i mitt arbete komma åt församlingens självuppfattning, deras ecklesiologi. Därför 

inleds arbetet med en ecklesiologisk teoriöversikt. Jag väljer i arbetet som metod en syntes 

mellan induktion och deduktion som innebär att empiriskt material, ecklesialiteten, reflekteras 

mot en teoretisk fond, för att urskilja vad som kan kallas en implicit ecklesiologi. Min 

teoretiska fond blir Martin Luthers kyrkosyn, St. Mikaels församling kallade sig luthersk-

evangelisk. Avslutningsvis utför jag analysen, filtrerar empiri genom Luther och stämmer av 

vad som är i paritet med denne och vad som avviker – för att därmed se vad som verkligen 

föreligger. Vi skall se att St. Mikaels församling i stort är en luthersk församling – men 

begreppet etnicitet griper igenom hela verksamheten. Församlingen och den estlandssvenska 

gruppens strävan efter ett bättre liv i en synnerligen hård tillvaro är symbiotiska. Att vara 

svensk och evangeliskt-luthersk troende är samma sak och framträder som en vital väg för 

överlevnad under hela perioden. Under inledningsfasen med kontakter mot Sverige, vid 1900-

talets början, är folkgruppen betydligt eftersatt. Gideon Danell, svensk språkforskare, skriver 

hem och ordinerar ett recept: 

Svensk gudstjänst, svensk själavård och svensk folkskola. Denna inställning skall präglas alla 

inblandade, från estlandssvenskt och svenskt håll. 

Vid överflyttningen till Sverige under 40-talet är församlingens präster, Ivar och Hjalmar Pöhl 

ledande i arbetet. I de flesta skriftliga beskrivningar är de antingen strukna eller svartmålade. 

Jag anser mig ha nog med information för att nyansera och utmana denna bild.  
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1.1 Inledning. 

Under en resa till Estland till bekanta hade jag förmånen att på julnatten 2013 besöka St. 

Mikaels församling i Tallinn. Det medeltida kyrkorummet i gamla delen av Tallinn var 

fullsatt i vad som måste anses vara ett traditionellt lutherskt kyrkorum. Vita väggar, 

framträdande predikstol, imposant altaruppsats. Det som var ovanligt denna natt var att hela 

eller delar av midnattsmässan, inklusive predikan hölls på fyra språk. Svenska, estniska, 

finska och tyska.  Av en enkel broschyr vid ingången kunde jag läsa mig till att församlingens 

ursprung rent historiskt är oklart, men att den för första gången förekommer i skriftliga källor 

1531 och då var en etablerad församling för estlandssvenskarna i Tallinn, då kallat Reval. 

Likaså är estlandssvenskarna ursprung höljt i historiens dunkel. Källorna går isär, vissa 

förlägger svenskar ankomst till den estniska kusten i en avlägsen vikingatid. 1271 finns de 

första skriftliga källorna som talar om svenskar i Estland och det i samband med svenska 

korståg i öst. Därmed var min kyrkohistoriska nyfikenhet väckt. Vilken identitet fick en 

luthersk församling under förtryck och förföljelse? Vidare utgjordes församlingens 

medlemmar till stor del av estlandssvenskar, en etnisk minoritet. Personligen har jag bara 

erfarenhet av en luthersk kyrka där jag tillhör den etniska majoriteten. Hur utformades deras 

självsyn av detta? Vilken roll har Sverige och Svenska kyrkan spelat för St. Mikaels 

församling? 

   När församlingens kyrkoherde Patrik Danielsson berättade att Riksarkivet hade hyllmeter av 

material från St. Mikaels församlings historia var beslutet taget. 

   Projektet mötte fler utmaningar. Estnisk kyrkohistoria i sig är i princip bara skriven på 

estniska. Riksarkivets samling bara om St. Mikaels församling visade sig innehålla mer än 14 

hyllmeter dokument – dessa till stor del på svenska, men även ryska, tyska och estniska. 

För att hantera den väldiga mängden information fick jag söka en teoretisk ram att hänga upp 

mina fakta på. Min avsikt är att utifrån det insamlade materialet söka göra en ecklesiologisk 

analys av St. Mikaels församling. Jag vill komma åt deras självuppfattning av vad det var att 

vara estlandssvensk, luthersk kyrka i Estland under 1900-talets första hälft – men framförallt 

vill jag skildra deras historia. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar. 

Syftet med denna uppsats kan sägas vara trefaldigt: 

a. Att skildra St. Mikaels församlings historia under åren 1919 ─ 1944 och utifrån 

litteratur samt framförallt Riksarkivets handlingar försöka ge en så heltäckande bild av 

församlingens historia. Detta är uppsatsen absolut primära syfte. 

b. Att försöka analysera, utifrån informationen under punkt a, ecklesialiteten, samt om 

möjligt försöka sammanfatta deras implicita ecklesiologi. 

c. Att reflektera tillbaka informationen under punkt a, slutsatserna under punkt b, mot 

vad jag uppfattar som en specifikt luthersk ecklesiologi och utröna vad som möjligen 

avviker. På detta vis hoppas jag att St. Mikaels församlings ecklesiologi, 

självuppfattning, blir uppenbar 

Frågeställningarna mer specifikt under varje område ser ut som följer: 
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a. Under den generella historieskrivningen önskar jag ringa in frågeställningar som jag 

anser vara relevanta för att ge en god förståelse för St. Mikaels församlings historia. 

Detta är den huvudsakliga delen av min uppsats och kommer ges mest utrymme. 

- Hur såg församlingens konstitutionella grund ut? 

- Vilka personer ägde avgörande betydelse för församlingen? 

- Hur stor och i vilken form var kontakten med Svenska Kyrkan? 

- På vilket sätt yttrade sig begreppet etnicitet, d.v.s. det ”svenska” kulturarv som 

församlingens medlemmar ägde, i dess verksamhet? 

- Vilka var de huvudsakliga utmaningarna för församlingen? 

- Vilka var de huvudsakliga verksamheterna? 

- Hur styrdes församlingen, beslutsfattning och arbetsfördelning? 

- Finns det några avgörande händelser som formade deras historia? Hur? 

b. I analysen av St. Mikaels församlings implicita ecklesiologi önskar jag försöka skapa 

en beskrivning av den syn på kyrkan estlandssvenskarna själva ägde. 

c. Gällande jämförelsen med Luther önskar jag särskilt titta närmare på följande 

frågeställningar: 

- Vad i St. Mikaels församlings implicita ecklesiologi kan definieras under Luthers 

kännetecken för en kyrka? 

- Vad avvek och vad sammanföll med Luthers kännetecken på en kyrka?  

- Ett av Luthers kännetecken på en kyrka är att hon lever ”under korset.” Att hon får 

utstå förföljelse för sin tros skull. St. Mikaels församling har levt under detta 

tecken, har det satt några spår i ecklesiologin? 

- Luther definierar kyrkan som en mor som tar hand om sina barn, stämmer det i 

detta fall? 

 

1.3 Avgränsningar. 

Tidsmässigt har jag valt åren 1919 – 1944 av följande anledningar: Den estniska lutherska 

kyrkan fram till 1918 lydde under den ryske tsaren. De hade en komplicerad relation, under 

decennierna innan 1918 utsattes man bl.a. för en regelrätt kampanj för att ”förryska” alla 

invånare i Estland vilket ledde till att andra samfund förutom den ryskortodoxa kyrkan 

utsattes för en rad problem, ibland ren förföljelse. 

I och med Estlands självständighet tilläts man forma ett eget lutherskt samfund – EELK.  

St. Mikaels församling kunde då fritt självförverkliga sin identitet som luthersk kyrka – det 

gör det till en lämplig startpunkt för mitt studium. 

   Efter 1944, när församlingens medlemmar till stor del flytt till Sverige, förvandlades 

kyrkobyggnaden till gymnastiksal och församlingen upphörde. Helt naturligt är detta en tid 

med begränsad information. 

Tiden 1919 – 1944 är väl representerad i Riksarkivet – mycket tack vare den information som 

de flyende estlandssvenskarna tog med sig. Tidigare så har en stor del av informationen för 

perioden 1919 – 1944 varit hemligstämplad – den är nu tillgänglig och det ger mycket nya 

intressanta fakta. Värt att påpeka är att jag i min uppsats eftersträvar en översikt över St. 

Mikaels församling under de här åren. Tveklöst finns flera segment som förtjänar fördjupade 

studier, själva grundandet, Nathan Söderblom och Svenska kyrkans engagemang samt åren 

1939 – 1944 när församlingen utsätts för förföljelser av den ockuperande Sovjetmakten samt 
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är delaktiga i den estnisksvenska evakueringen till Sverige. Tyvärr medger inte omfånget för 

detta arbete dylika fördjupningar. Min utgångspunkt är Riksarkivet – men det finns flera 

andra intressanta källor att tillgå som Nathan Söderbloms privata arkiv, Eidems, SKMs osv. I 

detta arbete återfinns de fakta och beskrivningar som gått att finna i Riksarkivet angående 

dessa kritiska perioder. 

   Rent geografiskt handlar detta arbete om St. Mikaels församling, nämligen Tallinn (Reval) 

med Nargö, St. samt Lilla Rågö. Andra församlingar kommer att ingå för St. Mikaels 

församlings kyrkoherde blev också prost i det svenska kontraktet, dessa var Vormsö (Ormsö) 

St. Olai församling, Runö St. Magdalena församling.  

 

   Inför metodvalet finns en stor mängd teori om ecklesiologi. Hur den ska bedömas, utformas, 

vad som är dogmatiskt korrekt etc. Min avsikt är inte att bedöma vad som är dogmatiskt 

korrekt i St. Mikaels församlings ecklesiologi, om de har ”rätt” kännetecken som kyrka eller 

ej. Inte heller är detta en uppsats som avser jämföra eller diskutera olika ecklesiologiska 

modeller. Jag har enkom sökt en metod som kan hjälpa mig att bearbeta informationen runt 

St. Mikaels församlings ecklesiologiska självsyn. I det fallet så lämpar sig Scharen och Wards 

teorier utmärkt, liksom Ideströms exempel från Flemmingsberg. För att korrekt kunna utföra 

en liknande analys krävs en teologisk fond att reflektera mot. Min fond blir då Martin Luthers 

kyrkosyn. St. Mikaels församling betecknade sig som en luthersk kyrka, varför detta är den 

lämpligaste utgångspunkten.  

 

1.4 Forskningsläget. 

Gällande estnisk kyrkohistoria har ett betydande material producerats på estniska, främst via 

teologiska fakulteten i Tartu. Jag har av språkliga skäl inte en möjlighet att tränga in i detta 

material. Mycket litet har producerats på engelska för min valda period, men en del finns att 

ta upp: History of Estonian ecumenism, (red) Riho Altnurme, (University of Tartu 2009.) 

Boken behandlar relationerna mellan de olika samfunden under 1900-talet. Boken ger även en 

god inblick i den estniska kyrkohistorien. 

   Svensk mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873-1943, Alvin Isberg, (Uppsala 

Universitet 1978.) Fil.dr. Alvin Isberg föddes 1918 på Nuckö i Estlands skärgård och är själv 

en del av den estlandssvenska minoriteten. Boken ger en mycket god inblick specifikt i St. 

Mikaels församling och den estlandssvenska kyrkohistorien samt relationen till Sverige. 

   The Nationality Question in the Estonian Evangelical Lutheran Church, 1918-1939, Mikko 

Kettola, (Helsinki 2000.) Detta är ett arbete om den lutherska kyrkan i Estland och dess 

förhållande till nationalitet/etnicitet. 

Jag kan här nämna att det ter sig som om Alvin Isberg granskat en del av handlingarna i 

Riksarkivet. Hans bok skrevs på 1970-talet, mycket av mitt material var då inte tillgängligt.  

 

När det istället gäller ecklesiologi är utbudet betydligt större, även om jag mötte en viss 

utmaning i att finna renodlad litteratur som specifikt berör ecklesiologiska analyser 

producerade i Sverige. Mitt fokus är alltså analysen av ecklesiologin, identitet, inte dogmatik. 

USA och Storbritannien är istället de länder som är specifikt verksamma inom området.  
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  Lokal kyrklig identitet, Jonas Ideström, (Artos 2009.) Boken är Ideströms avhandling vid 

Uppsala universitet om lokal kyrklig identitet i Flemmingsberg. Ideström har tagit intryck av 

den internationella teoribildning samt svenska föregångare. 

   Kyrkans identitet: En studie i kyrkotänkandets profilering inom Svenska kyrkan i ett 

ekumeniskt perspektiv, 1937-52, Ragnar Persenius, (Lund: Verbum 1987.) Avhandlingen 

söker specifikt jobba med identitetsbegreppet och hur man inom Svenska kyrkan tänkt om 

kyrkan i relation till andra samfund. 

   Mellan mission och dialog, Thomas Stoor, (Artos & Norma bokförlag 2002.) 

Studien analyserar olika samfunds verksamheter bland invandrare, men söker samtidigt 

analysera deras självsyn som den faktiskt yttrar sig i vad som sker. 

   ”Gripenhet och engagemang”, Hans Andreasson, (Svensk teologiska kvartalsskrift, 2000, 

76/00, s 57-100.) 

   Sven-Erik Brodd, Uppsala Universitet, brukar allmänt nämnas som en av de ledande 

auktoriteterna när det gäller ecklesiologi i Sverige. Några studier som delvis berör mitt 

område är ”Diakonatet. Från ecklesiologi till pastoral praxis”, Tro och Tanke, (1992:10, 

Markaryd, Svenska kyrkans forskningsråd.) ”Ecklesiologi och identitetsforskning”, (Tro&Liv 

6, 5/04, s30-37.) Rent allmänt sysslar dock Brodd med mer dogmatisk teoribildning angående 

ecklesiologi. I Kyrkovetenskapliga forskningslinjer, (red) Oloph Bexell, Lund, 

(Studentlitteratur 1996), skriver Brodd ett värdefullt avsnitt om ecklesiologi och ecklesiatet, 

samt hur identitet kan tänkas analyseras. 

   I Storbritannien publicerar Pete Ward och Christian B. Scharen, en löpande 

publikationsserie, Studies in ecclesiology and ethnography, med syftet att skapa 

tvärvetenskapliga studier av kyrkan, empiri och teologi, som korsbefruktar varandra. Man har 

samlat ett forum av ledande teologer, etnografer och kyrkohistoriker i ett försök att öppna upp 

för diskussioner om kyrkans väsen. Jag vill särskilt peka på On the dynamic relation between 

ecclesiology and congressional studies av James Nieman och Roger Haight,
1
 Ecclesiology 

and emiprical research on the Church av Harald Hegstad,
2
 samt “Where is your church? 

Moving toward a hospitable and sanctified ethnography av John Swinton.
3
 Samtliga erbjuder 

goda metoder för att analysera kyrklig identitet med respekt för de dogmatiska och teologiska 

aspekterna. 

 

Slutligen när det så gäller Luthers kyrkosyn är utbudet av litteratur enormt. För detta arbetes 

räkning vill jag särskilt peka på: 

   An introduction to ecclesiology, (red) Veli-Matti Kärkkinen, (InterVarisity press 2002.) I 

boken presenteras ecklesiologisk teoribildning i en lång rad kristna traditioner – däribland den 

lutherska samt hur de sedan utvecklats inom respektive tradition. 

    Carl-Axel Aurelius Hjärtpunkten, Evangeliets bruk som nyckel till Augsburgska 

bekännelsen, (Artos&Norma bokförlag 1995), ger mycket värdefulla inblickar i Luthers 

kyrkosyn och hur den gestaltats i Augsburgska bekännelsen. 

                                                           
1  Explorations in ecclesiology and ethnography, Red. Christian B. Scharen. Cambridge, Eerdmans Publishing Co. 2012,s9. 
2 Explorations in ecclesiology and ethnography, Red. Christian B. Scharen. Cambridge, Eerdmans Publishing Co. 2012, s34. 
3 Perspectives on ecclesiology and ethnography, red. Pete Ward, Cambridge, Eerdmans Publishing Co. 2012, s71. 
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   Leif Granes Vision och verklighet, En bok om Martin Luther, (Artos&Norma bokförlag 

2012), pekar på historiska omständigheter runt Luther samt hur hans kyrkosyn formades och 

förändrades över tid. 

   Hur man ska be – Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf, Tomas Appelqvist, 

(Artos&Norma bokförlag 2010.) Boken ger värdefull information i Luthers tankesätt, inte 

minst gällande trosbekännelsen tredje stycke.  

    Bönen i den helige Andes tempel: människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers  

Böneteologi, Tomas Appelqvist, (Lund: Lunds universitet, 2009.) Presenterar flera intressanta 

aspekter på Luthers kyrkosyn i kombination med bönesyn. 

 

1.5 Källmaterial.  

Gällande St. Mikaels församling är jag i stort sett hänvisad till Riksarkivet. De böcker som 

finns att tillgå, (red) Riho Altnurmes History of Estonian ecumenism, Alvin Isbergs Svensk 

mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873 – 1943, Mikko Kettolas The Nationality 

Question in the Estonian Evangelical Lutheran Church, 1918 – 1939, ger en något skiftande 

beskrivning av dels St. Mikaels församlings samt EELKs historia, men skapar en struktur åt 

materialet i Riksarkivet. Samtidigt nyanserar och verifierar materialet från Riksarkivet 

litteraturen och visar på att den historiska ”sanningen” alltid är ägd av en boks författare.  

   Jag har vidare läst Johan Chrispinssons, Den glömda historien, (Norstedts 2011.) Det är en 

populärvetenskaplig bok om glömda historier i öst, b.la. om estlandssvenskarna. Boken saknar 

tillförlitliga fotnoter, samt att författaren gör problematiska slutsatser och utfästelser utan att 

kunna redovisa grunden för dem, men den ger i grova en god överblick över de historiska 

skeendena. Den är värd att ta upp eftersom det är en av få källor som gör anspråk på att kunna 

redogöra för hur överflytten av estlandssvenskarna gick till samt att den tar upp två av detta 

arbetes huvudpersoner; Ivar och Hjalmar Pöhl – som det annars i regel saknas referenser till i 

detta skeende. 

   Några perioder var särskilt dramatiska i församlingens historia och där var vissa personer 

särskilt betydelsefulla. Hans Pöhl med sönerna Ivar och Hjalmar Pöhl hade ett avgörande 

inflytande över församlingen under dessa perioder. För att bättre förstå händelserna och 

personerna har jag läst Hans Pöhl, Estlandsvenskarnas hövding och Estlandsvenskarnas flykt 

över Östersjön, (båda utgivna på Svenska Odlingens vänners förlag, Stockholm  2010 resp. 

2014.) Jag tycker att båda dessa böcker uppfyller de krav man kan ha som forskare med 

ordentliga notapparater och tydliga källhänvisningar. 

 

Riksarkivet består av en stor mängd material, från församlingens kyrkoråd, enskilda 

kyrkoherdar, svenska Sjömansmissionen, familjen Pöhl, Nathan Söderblom, Erling Eidem, 

svenska säkerhetspolisen, syföreningar, m.m. En stor mängd material är mindre värdefullt, 

kvitton, inköpsorder på tegel, förslag på väggfärg till kapellet på Nargö, klagomål på 

orgelspel, elräkningar m.m. Totalt har jag sorterat igenom ca.20 000 dokument, att vaska fram 

det som verkligen berättar något väsentligt om St. Mikaels församling har varit krävande. 

Några av de absolut viktigaste handlingarna i mitt arbete är: Konstitutionsförslag för 

grundandet av EELK, församlingens kyrkokrönika, protokoll samt räkenskaper från 

kyrkorådets sammanträden, årsberättelser till SKM, korrespondens från Nathan Söderblom 

och Erling Eidem samt Sven Danell, Hjalmar och Ivar Pöhls personliga arkiv från 1940-talet 
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som delvis visar på omfattande underrättelseverksamhet, församlingens betydelse vid 

estlandssvenskarnas flykt samt de prövningar som den lutherska kyrkan fick utstå under 

Sovjetisk ockupation. I en bilaga till denna uppsats bifogas en kopia av de mest centrala 

dokumenten. Störst utmaning har åren 1939 – 1944 rönt, en period där en stor del av den 

normala kyrkliga verksamheten ligger nere, mycket dokumentation försvunnit eller är illa 

skadad samt är i stor oordning. Det är också den period som i andra historiebeskrivningar 

mest får karaktären av ”hörsägner.” 

   När det gäller uppsatsens teoribildning kommer jag främst använda mig av Jonas Ideströms 

Lokal kyrklig identitet, samt Peter Wards Perspectives on ecclesiology and ethnography och 

Christian B Scharens Explorations in ecclesiology and ethnography. Gällande Luther vill jag 

framför allt ta avstamp i hans Lilla respektive Stora Katekes, men även Om kyrkor ock 

kyrkomöten, samt Mot Hans Wurst. Schmaldiska artiklarna och Hur man ska be – Luthers 

brev till barberarmästaren Peter Beskendorf, är en Lutherskrift som ger värdefull information 

i hans kyrkosyn.  

I övrigt kommer jag använda Carl-Axel Aurelius Hjärtpunkten, Leif Granes Vision och 

verklighet och Veli-Matti Kärkkinens An introduction to ecclesiology. 

 

1.6 Metodavsnitt 

Mitt syfte nu är inte att skriva en uppsats i ecklesiologisk teori. Jag söker istället möjliga 

tolkningsredskap för att bearbeta mitt material angående St. Mikaels församling. 

 

1.6.1 Ecklesiologisk teori i svensk kontext. 

När man har ett intresse för ecklesiologisk teori, så hamnar man tveklöst, i ett svenskt 

perspektiv, hos professorn i kyrkovetenskap Sven-Erik Brodd. I Oloph Bexells 

Kyrkovetenskapliga forskningslinjer gör Brodd en översiktlig genomgång av ecklesiologi ur 

ett Uppsala-perspektiv.
4
 Brodd lägger ämnet under titeln Kyrkovetenskap. Han understryker 

att ämnet är ett tvärvetenskapligt ämne, som kräver integrering med andra teologiska 

discipliner, men även med ämnen som religionssociologi, pedagogik och psykologi. Brodd 

preciserar: 

”Kyrkovetenskap är ett ämne som bestäms av sitt studieobjekt, den kristna kyrkan i historia 

och nutid. Det betyder att olika metoder kan komma till användning i utforskningen av 

kyrkan, beroende på sociologiska, historiska och systematiska frågeställningar.”
5
 

Brodd introducerar två begrepp i diskussionen om förståelsen av kyrkan, ecklesiologi och 

ecklesialitet. Traditionellt har det förra begreppet betytt läran om kyrkans natur, eller väsen 

med Brodds ord, och platsat inom dogmatiken. Samtidigt har en utveckling skett när man 

betonar att kyrkans identitet framträder i hennes praxis och i relation till det omgivandet 

samhället, till kultur, politik etc. Det senare begreppet vill:” ange studiet av de dimensioner i 

det kyrkliga livet som på ett väsentligt sätt bidrar till en kyrkas självförståelse.”6 Det kyrkliga 

livets mångfald av yttringar är alltså ecklesialitetens område.  

                                                           
4 Kyrkovetenskapliga forskningslinjer, Oloph Bexell. Studentlitteratur 1996, s105 
5  Kyrkovetenskapliga forskningslinjer, Oloph Bexell. Studentlitteratur 1996, s108 
6 Kyrkovetenskapliga forskningslinjer, Oloph Bexell. Studentlitteratur 1996, s109. 
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I detta studium kan både induktiva och deduktiva metoder användas. Antingen går vi vägen 

via en teori som skall verifieras i ett enskilt fall av data – deduktion. Alternativt går vi 

”underifrån”, via data såsom de yttrar sig och söker skapa en teori – induktion.  

 Praxis och dogma samexisterar, föder varandra. ”Praxis är ett område inom vilket 

ecklesialiteten framträder och som vid ett studium kan klargöra vad kyrkan är.”
7
 

Brodds exempel på vad som kan studeras som ecklesialitet är liturgi, diakoni, sakramentssyn, 

ekumenik, spiritualitet, kyrkorätt och organisation.  

 

När Brodd själv söker göra ecklesiologisk teori är det mer dogmatiska inslaget tydligt; I 

Diakonatet. Från ecklesiologi till pastoral praxis, lyfts den s.k. Kristi kroppsanalogin fram.
8
 

Den tar sin ansats i en sakramentalsyn på kyrkan. Hon är ett sakrament i form av Kristi kropp. 

Brodd menar att beskrivningen har flera fördelar: A. Den understryker kyrkan som en levande 

organism. B. Kyrkan kan inte skiljas från Kristus. C. Kyrkan och Kristus är inte identiska. 

Ordet analogi antyder visserligen att det finns en identitetslikhet mellan Kyrkan och Kristus, 

men inte en väsenslikhet. D. Individen integreras organiskt med Kristus, beskrivningen 

understryker kyrkan korporativa karaktär. Flera delar utgör en enhet. E. Kristus, huvudet, är 

himlen, medan kroppen, Kyrkan, är på jorden. F. Kyrkans korporativa karaktär bestäms av 

dess relation till Kristus.  

 

I detta resonemang blir själva inkarnationen en beskrivning av hur Gud handlar i världen. 

Kyrkan blir Guds fortsatta handlande med världen, det gudomliga låter sig sammanföras med 

världen utan att sammanblandas.  

 

Denna korporativa kropp, en social kropp, hålls enligt Brodd samman av en underliggande 

struktur. De enskilda delarna kan te sig obegripliga om inte den sammanhållande strukturen 

tas med i tolkningen. Yttringar i den sociala kroppen kan ses som utslag av den underliggande 

strukturen. Brodd skiljer på sakramentala och ickesakramentala strukturer. De första kan 

härledas till Kristus eller NT, de senare, t.ex. ”Öppen förskola”, är yttringar av ett tidsbundet 

och historiskt kontext. Brodd vill ge en modell för att bedöma kyrkors ecklesiologi i 

förhållande till dess förankring i Bibeln samt kyrkotraditionen – det är alltså de sakramentala 

strukturerna som avgör.   

 

Jonas Ideström förhåller sig något kritisk till resonemanget i Lokal kyrklig identitet. 
9
 Han 

menar att Brodd vill komma åt att analysera vad som är kärnan i kyrkan, det som består över, 

tid och lokala och tidsbundna yttringar. För att skapa ett verkligt fungerande tolkningsverktyg 

av en aktuell social kropp kan det normerande anslaget, att särskilja sakramentala och 

ickesakramentala strukturer åt, vara en hämsko. Det relevanta i studiet av en kyrka måste vara 

att klargöra vilka strukturer som verkligen utgör just det objektets identitet – snarare än 

bedömningen huruvida de äger rätt sakramentala tecken. Vidare äger en sådan modell en risk 

att exkludera en lång rad traditioner. Dock, Ideström förhåller sig positiv till Kristikropps-

                                                           
7 Kyrkovetenskapliga forskningslinjer, Oloph Bexell. Studentlitteratur 1996, s114. 
8 ”Diakonatet. Från ecklesiologi till pastoral praxis”, Sven-Erik Brodd, Tro och Tanke, 1992:10. Markaryd: Svenska kyrkans forskningsråd, 
s79. 
9 Lokal kyrklig identitet, Jonas Ideström, Artos Norma bokförlag 2009, s39 
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analogin, begreppet social kropp, samt att de olika delarna bärs av struktur som analysen 

syftar till att klarlägga. Så långt två förespråkare som talar för en korporativ 

Kristikroppsanalogi. 

   I ett svenskt kontext visar Alexander Radler i Kristen dogmatik, att denna analogi inte varit 

eller är vanlig. Han pekar på att i Nordeuropa präglades snarare kyrkosynen av 

Schleiermacher. Kyrkan utgjordes då av individer som ägde en gemensam tro och som utifrån 

det organiserade sig, valde ledarskap osv.
10

 En mycket antropocentrisk bild av kyrkans väsen, 

också en pietistisk och kongretionalistisk hållning enligt Radler samt nog så beläggbar i NT. 

Kristikroppsanalogin i ett svenskt sammanhang är enligt Radler en produkt av 1900-talets 

senare del när sakrament och mysterium blivit allt mer betonade, mycket genom inlån av 

katolska förebilder.
11

 Den föregående Schleiermachiska åsiktsgemenskapen är underförstått 

fortfarande mycket förhärskande. 

    Radler lyfter även fram fler bilder av kyrkan, såsom Guds folk, vilket ger en förbindelse 

med GT och det gamla förbundet, enligt honom en Luthersk bild, där Luther tydligt 

eftersträvade en kontinuitet mellan GT och NT. Vidare pekar han på Karl Barths Kristi Brud-

beskrivning som ytterligare en tolkning som ger en tydlig anknytning till kristendomens etiska 

sida. Kyrkan måste vara redo och värdig. 

   Sammanfattningsvis kan vi konstatera, att begreppen ecklesiologi/ecklesialitet är centrala i 

förståelsen av en kyrka. Vidare att Kristikroppsanalogin är rikligt brukad. Problematiken 

ligger i viss mån i att ett alltför normerande förhållningssätt tenderar att exkludera många 

objekt. Radler problematiserar bilden och framhåller att en individbaserad trosgemenskap har 

varit, möjligen är, den mest vedertagna modellen, om än inte på en dogmatisk akademisk 

nivå.  

 

1.6.2. Etnografi och ecklesiologi – metoder för analys 

Jag söker alltså en möjlig metod för att bearbeta mitt material samt för att göra en 

ecklesiologisk analys av St. Mikaels församling. I detta sammanhang är det relevant att titta 

närmare på Christian B. Scharen och Pete Wards antologier om samspelet mellan etnografi 

och teologi. Man har i en serie böcker samlat artiklar; teori och fallbeskrivningar, runt 

försöket att skapa lämpliga analysverktyg för att förstå kyrkans väsen och identitet. Dessutom 

vill man försöka överbrygga en upplevd konflikt mellan dogmatik och empirisk forskning. 

 

Rent allmänt kan vi konstatera att en etnografisk/antropologisk undersökning jobbar induktivt. 

Att utgå med en bestämd teori eller tes är missledande. Utifrån myriaden av data vill man 

istället beskriva en specifik kultur. Ideström/Brodds term social kropp är i stort användbar i ett 

etnografiskt/antropologiskt tänkande. Roger M. Keesing definierar i Social antropology en 

kultur som: ”First culture has been used to refer to the pattern of life within a community – 

the regular recurring activities and materials and social arrangements characteristic of a 

particular human group. In this sense culture has referred to the realm of observable 

phenomena, of things and event, ´out there´ in the world. Second, culture has been used to 

                                                           
10 Kristen dogmatik, Alexander Radler. Studentlitteratur 2006, s394. 
11 Kristen dogmatik, Alexander Radler. Studentlitteratur 2006, s402. 
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refer to the organized system of knowledge and belief whereby a people structure their 

experience and actions.”
12

  

Begreppen ecklesiologi och ecklesialitet ryms väl inom Keesings definition. Hans första 

punkt skulle kunna kallas ecklesialitet och den andra ecklesiologi – med betoning på att en 

dogm inte ska appliceras – snarare analyseras och förstås i sitt sammanhang. 

Etnografiskt/antropologisk teori kan alltså vara användbar i en ecklesiologisk analys enligt 

Scharen, Ward m.fl.  

  I Explorations in Ecclesiology and Ethnography läggs en hel del kraft på att försvara 

samarbetet mellan traditionell teologi och empirisk forskning inom ecklesiologin. Man 

upplever att det länge varit en klyfta mellan då två lägren, som måste överbryggas. Inte minst 

anser man att dylika fältstudier är ett ”lackmustest” test för teologisk teori, men även att det 

kan korsbefrukta och utveckla teologin vidare i en värld som förändrar sig allt snabbare. 

Man utgår först och främst från följande premisser:  

A. Forskaren i sig måste för att få rätt beskrivning av ett objekt antingen tro, eller 

föreställa sig att det som det aktuella objektet håller för sant, faktiskt är sant. Något 

som stämmer väl med Brodds beskrivning av hur en forskare i teologi bör förhålla sig 

i Kyrkovetenskapliga forskningslinjer.  

B. Med detta sagt utgår man från Kristikroppsanalogin.
13

  

C.  Precis som Brodd tar man inkarnationstanken som en grundläggande premiss för 

studierna.
14

 Man får i det närmaste en sakral inställning till sina studier. Dock 

understryks en annan aspekt; Kristus inkarnerades i ett visst socialt och historiskt 

kontext. Kristus gör sig på nytt till ett objekt för empiriska studier i kyrkan, varför det 

inte kan vara rimligt att ha alltför statiska och normerande teorier i sökandet efter 

denne Kristus.
15

 

D. Dock strävar man efter att ha någon form av normerande teori – annars kan man 

omöjligen förstå kyrkan. Ett grepp har varit att arbeta efter trosbekännelsernas 

beskrivningar av kyrkan, s.k. ”marks of the church” t.ex. den Nicenska 

trosbekännelsen beskrivning: ” och på en enda, helig, allmännelig, apostolisk kyrka.”
16

 

E. Kyrkan är en social kropp med två inflöden, ett från världen och ett från Gud. Att 

särskilja de båda är den ecklesiologiska analysens utopiska mål.
17

 Harald Hegestad tar 

upp vad han menar är en traditionell protestantisk bild, den gömda och synliga kyrkan, 

båda utgör samtidigt kyrkan, det blir svåranalyserat om vi särskiljer essens från 

yttring.
18

 

F. Detta tar oss till det som bokens författare har uppfattat som en konflikt med 

traditionell dogmatik. Deras studier är primärt av kyrkans yttringar, ecklesialiteten, ett 

enligt författarna ringaktat studieobjekt. Dock menar de att i betraktande av densamma 

kan svaret utläsas av den bakomliggande essensen. För att översätta dessa yttringar 

och förstå essensen krävs teorin – den normerande teorin.
19

 

                                                           
12  Social anthropology, Roger M. Keesing. Saunders College publishing 1982, s68. 
13 Explorations in Ecclesiology and Ethnography, red. Christian B. Scharen. Eerdemans Publishing Company, Cambridge 2012, s28 
14 Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, red Peter Ward. Eerdemans Publishing Companya, Cambridge 2012, s18-19. 
15 Explorations in Ecclesiology and Ethnography, red. Christian B. Scharen. Eerdemans Publishing Company, Cambridge 2012, s35. 
16  Svenska Kyrkans bekännelseskrifter. Verbum 1985, s48. 
17 Explorations in Ecclesiology and Ethnography, red. Christian B. Scharen. Eerdemans Publishing Company, Cambridge 2012,s15. 
18Explorations in Ecclesiology and Ethnography, red. Christian B. Scharen. Eerdemans Publishing Company, Cambridge 2012, s36. 
19 Explorations in Ecclesiology and Ethnography, red. Christian B. Scharen. Eerdemans Publishing Company, Cambridge 2012, s28,38,110. 
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G. Kyrkan, där Kristus är i världen, är en social kropp som också definieras av en 

framtida vision – ett eskatologiskt mål. Därför är hon alltid – in via – på väg, mot ett 

mål, ständig föränderlig samt ofullständig. Balansen i en analys blir att förhålla sig till 

en teoretisk bakgrundsram, i översättandet av de konkreta yttringarna, utan att bli 

alltför normerande. Den teori som formar och definierar kyrkans eskatologiska mål är 

oundgänglig i förståelsen.
20

 

H. Grundläggande i resonemanget är alltså kroppsmetaforen, dels Kyrkan som Kristi 

kropp, dels som social kropp – en sammansättning av individer, i ett specifikt socialt 

och historiskt kontext. I sig innefattar de dels en trodd gudomlig aspekt/delaktighet, 

dels en rad överlappande andra sociala kontexter som formar dem i nuet och över tid. 

 

   Paul S. Fiddes beskriver en form av teoriförslag för hur en specifik kyrka, social kropp, kan 

analyseras. I en ecklesiologisk analys, som förvisso börjar deskriptivt i de konkreta 

yttringarna i en viss social kropp – måste hänsyn tas till en teoretisk modell – som starkt 

formar yttringarna i en kyrka som i sig är normerande till sin natur. Den teoretiska modellen i 

sig formas i sin tur av filtreringen genom den sociala kroppen. Han beskriver det som en 

cirkelrörelse.
21

 Forskarens uppgift blir att testa teori mot empiri som skapats av den sociala 

kroppen för att synliggöra den ecklesiologi som framträder i mötet mellan teori, kropp och 

yttringar.  

 

1.6.3 Ideström och den teologiskt abduktivt reflekterande modellen. 

Jag har valt att ta upp Jonas Ideströms Lokal kyrklig identitet därför att han i ett svenskt 

kontext är, så vitt jag har fått fram, den ende som på allvar sökt att implementera en ny 

analysmetod, som söker förstå de strukturer som utgör ett visst objekts identitet – utan att vara 

normerande. De metoder han utvecklar påminner i mycket om stycket ovan och många 

begrepp återkommer. Inte desto mindre har han skapat sin egen teori. Hans avsikt är: 

”utveckla teori och metod för att studera ecklesial identitet.”
22

 

Det han vill åstadkomma är ett samspel mellan induktiv och deduktiv metod – han kallar det 

en teologiskt reflekterande abduktiv ansats. Den teoretiska grunden får löpa genom det 

insamlande materialet. Ideströms teoretiska ansats är en s.k. organisationsteoretisk ansats och 

genom denna vill han analysera empirin. Det han vill nå är det han kallar implicit ecklesiologi 

vilket definieras som: ”en förståelse av vad det är att vara kyrka som synliggörs genom att ett 

teoretiskt perspektiv används i studiet av olika former av uttryck som en kyrka tar sig…olika 

ecklesiala uttryck, implicita som explicita, som studeras som en helhet.”
23

 

   Han definierar: ”Kyrkans konkreta identitet formas därmed i en pågående dialetik mellan 

det som skett i historien, nuets förutsättningar och föreställningar om det som en dag ska 

ske.”
24

 Konkret menar Ideström att han vill undersöka två aspekter av sitt objekt, dess form, 

dvs. omfång, struktur, osv., samt hur den yttrar sig som social aktör i sitt kontext. Precist 

formulerat vill han finna sitt objekts implicita ecklesiologi i de uttryck den tar som social 

kropp. Ideström postulerar i sin metod först en beskrivning av kyrkan, Kristi kropp, som en 

                                                           
20  Explorations in Ecclesiology and Ethnography, red. Christian B. Scharen. Eerdemans Publishing Company, Cambridge 2012, s39. 
21 Explorations in Ecclesiology and Ethnography, red. Christian B. Scharen. Eerdemans Publishing Company, Cambridge 2012, s25. 
22 Lokal kyrklig identitet, Jonas Ideström. Artos 2009, s21. 
23 Lokal kyrklig identitet, Jonas Ideström. Artos 2009, s24. 
24  Lokal kyrklig identitet, Jonas Ideström. Artos 2009, s45. 
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social kropp in via. Denna påverkar så hans organisationsteoretiska anslag, som filtrerar 

empirin och som i sin tur beskriver den sociala kroppen, dvs. yttringarna, och mynnar ut i en 

beskrivning av objektets implicita ecklesiologi.  

   Den teoretiska reflektionen är alltså organisationsteori och den teologiska reflektionen 

Kristikroppsanalogin in via. 

 

1.6.4 Metodval för detta arbete. 

I mitt val av analysredskap för detta arbete har jag alltså valt att titta på Studies in 

Ecclesiology and Ethnography samt Jonas Ideströms teorier, förutom mer grundläggande 

orientering i ämnet via Brodd och Radler. Den stora skillnaden mellan mina båda källor är att 

den förra lägger stor kraft att försvara etnografins nytta för teologin, att skapa argument för en 

empirisk dogmatik gällande ecklesiologin, den senare syftar framförallt till att skapa en 

analysmetod för ecklesiologiska fältstudier, med teologisk fond, baserat i organisationsteori. I 

tankarna om den sociala kroppen är båda starkt påverkade av sociologiska/antropologiska 

förklaringsmodeller.  

 

I mitt arbete föreligger en stor skillnad i förhållande till de exempel och diskussioner som 

författarna för. De förutsätter ett levande objekt. Mitt objekt, St. Mikaels församling under 

1918 – 1944, är en historisk församling och huvudpersonerna sedan länge döda. Jag tar med 

mig följande begrepp i min analys: 

A. Social kropp, som en sammanslutning av individer, som delar värderingar, historia 

samt strävar mot ett slutmål. En kropp som dessutom inte är hermetiskt tillsluten, utan 

snarare delar en mängd andra kontextbundna sociala kroppar. 

B. Det är omöjligt i analysen av en specifik kyrka att inte reflektera teologiskt – i sig är 

en kyrka en normerande social kropp. 

C. Paul S. Fiddes gör en skiss till en analysmodell. Värderingar/tro formar en social 

kropp som yttrar sig praktiken. Yttringarna, ecklesialiteten, kan testas mot teorin, 

ecklesiologin och i det skall den sociala kroppens verkliga ecklesiologi träda fram. 

D. Ideströms teologiskt reflekterande abduktiva modell, kompromissen mellan induktion 

och deduktion är en bra modell för analys, dock med den ändringen att jag inte i detta 

fall använder en etablerad analysmetod t.ex. organisationsteori. Istället vill jag lägga 

en större tyngdpunkt i den teologiska reflektionen i linjen med Fiddes. I detta fall 

Luthers kyrkosyn. 

E. Jag vill precis som Ideström försöka vaska fram St. Mikaels implicita ecklesiologi, 

såsom den framträder i den sociala kroppen. 

 

Jag vill alltså förutsätta Luthers kyrkosyn, i kontrast mot den sociala kroppen St. Mikaels 

församlings ecklesialitet, yttringarna, för att därur urskilja vad som de facto var deras egen 

implicita ecklesiologi. Alltså jobbar jag med en teologiskt reflekterande abduktiv modell, där 

Luther utgör min teori, snarast en syntes av Fiddes och Ideström.  

I ”stresstestet” mellan Luthers kyrkosyn och den reella empirin – försöker jag urskilja den 

självuppfattning som rådde och i vilken mån de stämmer med Luthers egen. 

   Jag kommer först analysera om där finns några direkta ecklesiologiska utfästelser hos St. 

Mikaels församling, (explicita med Ideströms ord.) Därefter vill jag definiera vilken min 
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sociala kropp är. Därpå beskriver jag vad yttringarna, ecklesialiteten, var i denna kropp och 

göra en beskrivning av den implicita ecklesiologin för att sedan utvärdera hur de stämmer 

med Luthers kyrkosyn och vad som avvek och peka på eventuella ”unika” drag hos St. 

Mikaels församling. Detta bör tydliggöra den implicita ecklesiologi som förelåg. Jag kommer 

avslutningsvis speciellt analysera två av Luthers kyrkotecken; att leva under korset samt 

kyrkan som mor för att utröna i vilken mån de återfinns hos St. Mikaels församling. I en 

avslutande reflektion kommer jag så göra en slutlig sammanställning av min analys. 

 

   1.6.5 Luthers ecklesiologi. 

När det gäller Luthers kyrkosyn finns en enorm mängd litteratur skriven. 

Aurelius, Grane och Kärkkäinen är alla överens om att Luther verkligen inte ville grunda en 

kyrka. Han såg sig inte som avfällig från kyrkan, utan snarare var det påven med entourage 

som gått fel. Högst motvilligt tvingades Luther att skapa en organisation som kunde inrymma 

den nya ”lutherska” kyrkan., en benämning som säkert skulle gjort honom rasande.  

   Jag analyserar nedan skrift efter skrift löpande. I detta arbete, att presentera Luthers 

ecklesiologi, är det relevant att titta på inte enbart vad han sa direkt om kyrkan, utan också 

vad som indirekt sägs. Alltså talar vi om direkta påståenden och indirekta beskrivningar. De 

indirekta beskrivningarna menar jag är vad som blir en karakteristisk konsekvens av Luthers 

lära. I sig är de inte ett direkt ecklesiologiskt uttalande, men de blir en tydlig yttring från en 

social kropp i luthersk form. I genomgången kommer jag inte upprepa påståenden från 

tidigare skrifter. Luthers pedagogik är ofta att trumma om samma tema. 

 

   Luthers lilla samt stora katekes. 

Mottagaren för skrifterna är primärt predikanter och kyrkoherdar. Syftet är att avhjälpa den 

okunskap som finns bland folket rörande den kristna läran så de rätt förstår Ordet. Eftersom 

förståelse av Ordet är frälsningsavgörande, startar Luther därmed ett av världshistoriens 

största folkbildningsprojekt. Han är synnerligen rättfram: ”Men de som icke vilja lära sig 

detta, dem skall man säga, att de förneka Kristus och icke äro några kristna. De skola heller 

icke få tillträde till nattvarden…”
25

 

Det som primärt skall läras ut är budorden, trosbekännelsen, Fader vår, kunskap om dop och 

nattvard, bikt, tacksägelse samt Hustavlan. 

  Vidare understryker Luther i inledningen nattvardens betydelse. ”Den som icke begär eller 

söker sakramentet åtminstone en eller kanske fyra gånger om året, om honom måste man 

befara att han föraktar sakramentet och icke är någon kristen.”
26

 

  Luther understryker även att kyrkoherden ska förmana sin församling att väl sköta sina 

ämbeten, skicka barnen till skolan, så de inte förstör Guds rike eller samhället. 

  Utläggningen av buden andas ett par tydliga aspekter. Först och främst ska vi frukta och 

älska Gud. Guds försyn över de trogna är tydlig. Sedan följer en pedagogisk utläggning – 

buden syftar i regel till att vi ska fungera väl i samhället. Det tredje budet, angående 

vilodagen, innehåller mer direkta ecklesiologiska tankar. Luther vill att vi ska hålla Ordet 

heligt och inte ringakta predikan. ”då man håller vilodag, skall använda den för att vinna 

                                                           
25Luthers lilla katekes, Martin Luther. Svenska Kyrkans bekännelseskrifter. Verbum 1985, s360. 
26  Luthers lilla katekes, Martin Luther. Svenska Kyrkans bekännelseskrifter. Verbum 1985, s361. 
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kunskap i Guds ord. Ty denna dags egentliga ämbete är, att det må predikas… Ty Guds Ord 

är den heliga reliken framför alla reliker, ja, den enda relik som vi kristna äga och känna.”
27

 

Syftet med vilodagen, är helgandet av den enskilde, genom Ordet. 

  I utläggningen av den apostoliska trosbekännelsen finner vi följande: 

Först en stark försynstro på Gud som de troendes försörjare och skapelsens upprätthållare.  

Naturligtvis att Jesus är syndarens förlossare. I tredje delen träder Luthers syn på Anden och 

kyrkan fram tydligt. I Lilla katekesen beskriver Luther att han själv inte kan komma till tro på 

Kristus, utan att Anden har kallat honom. Vidare så vidmakthåller Anden honom i rätt tro och 

helgar samt delar ut gåvor. Likaså gör Anden med hela kristenheten, helgar och bevarar – där 

den blir förlåten för alla synder. I Stora katekesen utvecklas resonemanget än mer. Den helige 

Ande knyts nu till helgelsen och det försiggår i kyrkan. Han skriver: ”Men varigenom uträttar 

han sådant? Eller vilket sätt och vilka medel gör han därvid bruk av? Svar: genom den kristna 

kyrkan, genom syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Ty först och 

främst har han i världen en särskild församling, vilken är den moder som föder och närer varje 

kristen genom Guds ord.”
28

 Kyrkan är alltså den plats där den kristne föds och närs, genom 

Ordet naturligtvis. I kyrkan ska Kristus predikas, annars är det ingen kyrka. Genom detta 

förökas helgelsen hos den enskilde och världen, men till uppståndelsen på den yttersta dagen 

får både kyrkan och den enskilde dras med ett halvt verk. 

I grunden är Luther negativ till ordet kyrka. Han föredrar istället helig menighet. 

”På jorden finnes en liten hop eller församling av idel heliga under ett huvud, Kristus, kallade 

tillsammans av den Helige Ande… endräktig i kärleken, utan partier och splittring.”
29

 

Vidare konstaterar han att det i denna lilla heliga hop erbjudes syndernas förlåtelse genom 

sakramenten, dop och nattvarden. 

Dessutom så menar Luther att Anden i världen driver sitt verk till den yttersta dagen, för det 

ändamålet har han skapat en församling som arbetsredskap. 

   Vi ser vidare i båda katekeserna att Luther lägger stor vikt vid dop och nattvard för 

syndernas förlåtelse. Dopet är den enskildes pånyttfödelse och utgör inte grund för 

medlemskap. Medlem i den ”lilla hopen” är snarare de som Anden kallat till tro och som 

också trott. Han har även med bikten som ett element av den kyrkliga aktiviteten – dock 

framförallt som tröstande. Avrundningen är Hustavlan, som inskärper lydnad/respekt för den 

som står över dig, vikten av fostran och tacksägelse i hemmet. 

Direkta ecklesiologiska påståenden: 

A. Guds Ord måste anses vara det konstituerande och mest basala i Luthers kyrkosyn. 

B. Andens betydelse är central i Luthers förståelse av kyrkan. 

C. Anden sammankallar, binder ihop och driver Ordet. 

D. Anden helgar de som ansluter sig till kyrkan. Dock är inget fullkomligt förrän den 

yttersta dagen. 

E. Kyrkan är den plats där den kristne föds och närs som av en mor. 

F. Kyrka är egentligen ett felaktigt ord för Luther. Han talar hellre om en ”menighet av 

heliga.” De som låter sig helgas genom Andens verk i kyrkan.  

                                                           
27 Luthers stora katekes, Martin Luther. Svenska Kyrkans bekännelseskrifter. Verbum 1985, s402-403. 
28 Luthers stora katekes, Martin Luther. Svenska Kyrkans bekännelseskrifter. Verbum 1985, s448. 
29 Luthers stora katekes, Martin Luther. Svenska Kyrkans bekännelseskrifter. Verbum 1985, s450. 
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G. Anden verkar i den här världen till tidens slut. Menigheten av heliga är hans redskap 

för detta. Ett nog så stort ansvar. 

Indirekta ecklesiologiska beskrivningar: 

A. Den pedagogiska ansatsen är viktig för Luther. Folket kan ju rimligen inte komma till 

tro, med Andens försorg, om Ordet i sig är obegripligt. Detta är själva syftet med 

katekeserna. Kyrkans uppdrag blir alltså att utbilda. 

B. Det finns en tydlig tendens att menigheten ska uppmanas att sköta sina ämbeten, visa 

lydnad för överhet osv. Det är alltså en beteendekod för Luthers ”lilla hop.” Det går 

även igen i punkt G ovan. De troende är Andens redskap och ska verka med denne i 

världen. Alltså menar jag att Luther har en samhällstillvänd och engagerad syn på 

omvärlden i sin beskrivning av hur de troende ska fungera. Ämbetet för den enskilde 

är av stor vikt för helhetsbilden under Andens ledning. 

C. Försynstro, att Gud sörjer för de trogna, är genomgående i allt. 

D. Dispositionen på katekeserna säger något om hans kyrkosyn. Det är inledning, buden, 

trosbekännelsen, Fader vår, sakramenten, bikten och hustavlan. Det beskriver tämligen 

väl hur Luther ser att skaran av troende skall vara samt syssla med. Ordets 

förkunnande, förtröstan och lydnad inför Gud, ett etiskt samhällstillvänt liv, 

Heligblivande, dop, nattvard, bikt, tacksägelse och allmän skötsamhet och lydnad. 

E. Man kan på ett plan läsa Luther som om han har ett relativt individuellt tilltal. Att det 

handlar om den enskildes liv och frälsning. Läser man hans förklaringar till 

Trosbekännelsens tredje artikel står det dock klart att Luther ser de troende som ett 

kollektiv samlade under Anden. Därför blir mycket av det han säger i ett individuellt 

tilltal implicit kollektivt och därmed en ecklesiologisk beskrivning.  

 

Hur man ska be – Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf.  

Denna lilla skrift är skriven till barberarmästaren Peter Beskendrof som uppenbarligen frågat 

Luther tillråds om hur man skall be. Den ter sig först som en mycket personlig skrift för en 

enskild läsare, men under ytan skymtar mycket av den kyrkosyn fram som vi sett ovan. 

Dispositionen påminner om Katekeserna. Luther ber Fader vår, buden och trosbekännelsen. 

Han mediterar över varje enskild del. Två tendenser framträder tydligt: 

Luther är vänd mot världen när han ber och inkluderar det mesta i sin samtid i sin bön. Hans 

försynstro är grundmurad. I slutfasen av Fader vår-utläggningen gör han en längre utvikning 

om ordet amen. Ordet betyder att den bedjande betygar att han vet att Gud hört och bifallet, 

men också: ”du inte knäfaller eller står där ensam, utan att hela kristenheten eller alla fromma 

kristna är med dig och du med dem i enhällig bön.”
30

 

Alltså förutsätter Luther en slags mystisk enhet bland alla fromma som sammansmälter i 

bönen.  

   När han vidare ber trosbekännelsen tredje artikel, ”det tredje stora ljuset”, framkommer det: 

”Där den heliga kristna kyrkan finns, där finner man Gud skaparen, Gud återlösaren och Gud 

den helige Ande, det vill säga den som dagligen helgar oss…Ty kyrkan är där som Guds ord 

om en sådan tro blir rätt predikat och kungjort…Tacka därför här, för att också du har kommit 

in i och kallats till en sådan kyrka.”
31

 Alltså återfinns hela Treenigheten i kyrkan. Det är 

                                                           
30 Hur man ska be, Martin Luther. Artos&Norma bokförlag 2010, s25. 
31 Hur man ska be, Martin Luther. Artos&Norma bokförlag 2010, s47. 
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platsen för vår helgelse. Kännetecknet är att Guds ord blir rätt förkunnat. Medlem blir du, 

kallad av Anden till tro.  

Direkta ecklesiologiska påståenden: 

A. Kyrkan är en enhet av fromma, förenad i bön, vida större en ett enskilt samfund. 

B. I henne återfinns hela Treenigheten. 

C. Hennes viktigaste kännetecken är att Ordet, försoningen, blir rätt förkunnat och 

förstått. 

D. Du kallas till gemenskapen av Anden som för Dig till tro.  

 

Schmaldiska artiklarna. 

1536 skriver Luther denna korta skrift, efter förfrågan från Sachsens kurfurste Johan Fredrik 

den ädelmodige. Det är en inlaga mot påvens och kejsarens försök att få till ett koncilium som 

skulle råda bot på alla villfarelser. Luther bemöter i skriften anklagelser, gör nya utfall mot 

sina motståndare och presenterar sin och rörelsen lära. Skriften i sig är ecklesiologiskt 

intressant för den belyser på ett intressant sätt Luthers kyrkosyn. Dels därför att avsnittet om 

kyrkan är mycket litet, det direkta påståendet, dels därför att i presentationen av läran ges en 

bild av det jag vill kalla indirekta beskrivningar av rörelsens ecklesiologi. 

  Direkt beskrivs kyrkan: ”Ty ett barn på sju år vet numera, Gud vare lov, vad kyrkan är: Hon 

är nämligen de heliga troende och ´fåren som höras sin herdes röst.´ Ty heligheten består icke 

i heliga skrudar, tonsurer och andra ceremonier, som de utan stöd i den heliga Skrift 

uppdiktat, utan i Guds ord och den rätta tron.”
32

 Det är allt som sägs om kyrkan i sig. Detta i 

sig är intressant, det påvisar Luthers, men även den stora samling personer som vid hans sida 

skrivit på dokumentet, relativt okomplicerade kyrkosyn. Ord och helighet. 

   Om vi sedan bortser från polemik och kritik av ”katolska missbruk”, så presenteras en rad 

artiklar som Luther kom att ange som tecken på kyrkan, nämligen: Ordet, Dopet, Altarets 

sakrament, Nycklarna, Bikten, Vigning/ämbete – sig blir de indirekta beskrivningar av kyrklig 

”kärnverksamhet.” 

   

 

De två skrifter som i synnerhet anses var Luthers tydligaste ecklesiologiska skrifter är Om 

kyrkor ock kyrkomöten samt Mot Hans Wurst. Både Aurelius och Grane analyserar dem 

grundligt och jag utgår nu från deras böcker. 

  Båda skrifterna kommer sent i Luthers liv, kanske för att han känner sig alltmer tvingad att 

utforma någon slags kyrkosyn. I den första formulerar Luther ett svar till en kvinna i nöd som 

söker ett heligt kristet folk. Tonen är själavårdande och uppbygglig. Luther anger nu sju 

kännetecken för detta heliga folk, kyrkan. 

A. De har Ordet, Guds frälsningsbringande, heliga Ord. Ordet ska bli predikat, trott, 

bekänt och efterlevt. 

B. De har dopet. 

C. De firar nattvards efter Kristi instiftelseord. 

D. De har löse och bindenycklar. Förmaning, bikt och förlåtelse. Här sammankopplade 

till skillnad från i de Schmaldiska artiklarna. 

                                                           
32  Schmaldiska artiklarna, Martin Luther. Svenska Kyrkans bekännelseskrifter. Verbum 1985, s335. 
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E. De kallar och inviger ämbetsmän/tjänare till tjänst i kyrkan. 

F. De har bön, tacksägelse och lovsång till Gud.  

G. De lever under korset, lider för sin tro eller av inre osäkerhet och oro.  

Aurelius påpekar Luther traditionellt ansett att de första tre var konstitutionerande medan de 

övriga var helgelsemedel för gruppen, men även ett kännetecken.
33

 Vidare är dessa yttre 

kännetecken. Den sanna kyrkan var osynlig. Grane påpekar att Luther egentligen ger ett rakt 

svar innan tecknen uppräknas på vad en kyrka är. Han hänvisar till den apostoliska 

trosbekännelsens tredje artikel.
34

Kungstecknet framför andra var Ordet, att det vårdas, tros, 

bekänns och efterlevs. 

    

Mot Hans Wurst, är en betydligt mer polemisk skrift där Luther försvarar sig mot kritiker och 

vill bevisa att hans rörelse är en del av den sanna, tidiga kyrkan. Även nu räknar Luther upp 

tecken på kyrkan, men som svar på anklagelsepunkter. Det är samma som i Om kyrkor ock 

kyrkomöten, men några ytterligare tecken har tillkommit: 

A.  De använder den apostoliska trosbekännelsen. 

B. De hyser respekt för överheten. 

C. De ärar äktenskapet. 

D. De använder inte våld. 

Även här är Ordet i centrum. 

   Dessa båda skrifter är till naturen direkta ecklesiologiska påståenden. Viktigt att hålla i 

minnet, inte minst från genomgången av katekeserna, är att Luther ser den sanna kyrkan som 

en ”liten hop heliga.” De finns i olika kyrkosamfund, men som väsen betyder det att de som 

verkligen utgör kyrkan, ”hopen”, sträcker sig vida ut över samfundsgränserna. Skrifterna är 

båda svar på en hårdnande debatt mot Luthers rörelse och kanske på insikten att det blir allt 

nödvändigare att definiera vad kyrkan är när splittringen tilltar runt honom. 

 

Veli-Matti Kärkkinen har i sin antologi över olika ecklesiologier sammanfattat Luthers 

kyrkosyn. Jag kompletterar här med de delar som behövs för att förtydliga texten ovan. 

   Han inleder med citatet från de Schmaldiska artiklarna – kyrkan som en samlingsplats för de 

heliga. Kärkkinen säger sedan, att Luther menade att de konstituerande elementen för kyrkan 

var Ordet och sakramenten.
35

 Luthers människosyn, syndare och rättfärdig samtidigt, innebar 

också att eftersom kyrkan bestod av individer som kallats av Anden till tro, var även hon 

syndare och rättfärdig samtidigt, fram till den yttersta dagen.  

   Vidare tar Kärkkinen upp Luthers lära om det allmänna prästadömet – alla döpta hade del i 

Kristi kungs- och  prästvärdighet. Vissa blev valda för ordningens skull till ett ämbete i 

församlingen – för det publika prästämbetet – men  alla delade dock prästrollen och 

värdigheten i rollen mellan människa till människa.  Tanken bemyndigar och lyfter upp den 

enskilde på ett unikt lutherskt sätt. Det heliggör även varje person i just sitt enskilda kall. 

  Kärkkinen tar upp att det kan te sig som det finns en motsättning mellan Luthers allmänna 

prästadöme och tecknet för kyrkan att man avskiljer tjänare för prästtjänst. Luther var allmänt 

                                                           
33  Hjärtpunkten, Carl-Axel Aurelius. Artos 1995, s77. 
34 Vision och verklighet, Leif Grane. Artos 1983, s218. 
35 An introduction to ecclesiology, Veli-Matti Kärkkinen. InterVarsity Press 2002, s40. 
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skeptisk till övergripande hierarkiska strukturer i kyrkan, samtidigt var det av nöden tvungen 

att någon såg till att den främsta reliken, Ordet, vårdades, liksom församlingen i stort.    

Vidare blev den enskilde också en Kristus för sin granne, i det att han tog ansvar för och 

delade dennes lidande. Slutligen tar Kärkkinen upp Luthers tydliga samband mellan Anden 

och kyrkan samt helgelsen.  

 

Om jag nu skall sammanfatta Luthers kyrkosyn blir det som följer: 

Anden kallar en samling människor, genom Ordet, till tro. Dessa helgas löpande och får sina 

synder förlåtna genom dop och nattvard. Detta är kyrkan – så basalt att en sjuåring kan 

begripa det. Dessa troende är syndare och rättfärdiga, alltså blir deras sammanslutning 

sammalunda. I denna värld är de Andens redskap, till den ytterstesta dagen strävar de under 

Anden för att föröka helgelsen i världen. De är präster och konungar under ett huvud, Kristus 

– men kittet och bränslet är Anden. Skaran av heliga löper genom olika samfund och 

begränsas egentligen inte av enskilda traditioner eller konfessioner.  

Den sanna ”lilla hopen”, kyrkan, är osynlig, utåt emellertid uppvisar kyrkan en rad tecken 

som gör att den kan kännas igen. Ordet, Dopet, Nattvarden, Löse/bindenycklar, Avskilda 

tjänare, Bön/lovsång, Korsets tecken, vidare så läser man apostoliska trosbekännelsen, ärar 

överheten, håller äktenskapet högt och brukar inte våld. Ordet är det mest absoluta och 

väsentliga tecknet. Denna kyrka är de troendes mor, som när och sörjer för sina barn. 

   Mer indirekt kan man anta att Luthers lära borde leda till en kyrkosyn med stor förtröstan på 

Guds vishet och godhet, där det finns en stark utbildningslinje i församlingarna och 

självmedvetenhet och värdighet hos den enskilde. Ett engagerat och samhällstillvänt 

förhållningssätt mot världen utanför den ”lilla hopen” snarare än exklusivt, samt att man 

eftersträvar att fostra en god och inför överhet lydig samhällsmedborgare 

    

1.7 Forskningsetiska överväganden. 

I arbetet med materialet från Riksarkivet träder en rad personer fram extra tydligt. Hans Pöhl, 

sönerna Ivar och Hjalmar Pöhl, Nathan Söderblom, Erling Eidem och inte minst de 

rikssvenska kyrkoherdar som avlönades från Svenska Kyrkan tjänstgjorde i St. Mikaels 

församling. Likaså framgår det tydligt att samarbetet mellan kyrkoherdar och det lokala 

kyrkorådet under perioder var konfliktfyllt. Omdömen om personer och folkgrupper kan idag 

te sig hårda. Jag ser det som min uppgift att skildra olika sidors ståndpunkter för att ge en så 

rättvis bild som möjligt. Det är min skyldighet i denna uppsats att redovisa det jag får fram. 

Likaså är det av mig etiskt korrekt att markera det jag anser tvivelaktigt eller gränsande till 

skvaller – samtidigt säger även detta något om församlingens historia, inte minst gäller detta 

Hjalmar Pöhl. Denne kräver förmodligen en helt egen uppsats, dels på grund av konflikterna 

som uppstod runt honom, hans verksamhet under år 1939 – 1944 och hans medverkan vid den 

estlandssvenska evakueringen. Runt Hjalmar Pöhl går nämligen åsikterna rejält isär. I vissa 

fall ter han sig som ryggradslös opportunist, i andra som en hjälte. Allt jag kan göra att 

redovisa och belysa honom samt de situationer han befann sig i, från samtliga perspektiv som 

mina källor tillåter – detta för att skapa en så korrekt bild som möjligt. Att förtiga något vore 

att förfela uppgiften med denna uppsats. 

 

2 Bakgrund – kontext och förhistoria. 
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Estland och Sverige har en lång relation som vindlar sig tillbaka till vikingatid.  

Enligt Snorre Sturlasson är svearnas kung Ingvar av Ynglinga-ätten begravd i Spithamn.
36

 

Under sen vikingatid och tidig medeltid skedde en löpande invandring från Sverige, främst till 

den estländska skärgården och landets nordvästra kust. Det är rimligt att anta att Estland 

utgjorde ett stopp samt handelsplats för vikingar som drog i Österled.
37

 

Under tolvhundratalets början invaderade danskarna landet under kung Valdemar och lät 1219 

bygga en fästning samt en stad som de kallade Reval, esterna kallade den Tallinn. Snabbt 

följde danska, tyska och gotländska herremän och förvandlade landet till ett hertigdöme. 

Likaså var den tyska Svärdsriddarorden tidigt ute och anlade en rad fästningar.
38

 

1220 vill svenskarna vara med och Johan Sverkersson landstiger på ett kombinerat 

erövrings/korståg, med följer Birger Jarls bror Karl, biskop i Linköping. Det hela slutar i totalt 

nederlag för svenskarna som nedkämpas i princip till siste man, biskopen inkluderad.
39

 

  Det är dock de tyska riddarna som kommer att dominera landets historia. Den estländska 

befolkningen glider allt mer in i en livegenskap under främst tyska adelsfamiljer var styre är 

synnerligen hårt. Reval utvecklas som handelsstad mot öst med ett i huvudsak tyskt 

borgerskap.  

  1525 kommer reformationen. Den blev snabb och våldsam i Estland. Svärdsorden var 

katolsk och den lutherska läran blev i det närmaste en upprorsrörelse. De tyska härskarna blir 

allt mer trängda och 1557 kommer Ivan IV ”den förskräcklige” över gränsen och börjar göra 

anspråk. Svärdsorden får pantsätta Estland till polacker och danskar för att bekosta försvaret. 

Reval, med omgivande distrikt vädjar till Sverige om hjälp och lån i nöden 1560.
40

 

Erik XIV hörsammar detta och den 4 juni 1561 lämnas Revals nycklar över till svenskar mot 

beskydd i den alltmer oroliga situationen. Detta är inledningen till det svenska styret i Estland. 

    I dagens Estland kallas tiden 1583-1710 för ”den gyllene svenska” tiden. Tveklöst var det 

så att Sverige hade själviska motiv till att integrera Estland i sina stormaktsplaner. Inte minst 

för handel, skapandet av ett svenskt innanhav och hålla ryssen borta från Östersjön. Samtidigt 

var det svenska styret, i jämförelse med andra makthavare, betydande mildare. 1500-talet 

hade gått hårt landet. Uppskattningsvis hade landet vid 1500-talets mitt haft runt 250 000 

invånare, 1625 kanske 70 000.
41

  

   Dorpat, (Tartu), byggdes upp som ett av det svenska rikets största lärosäten, med 

undervisning också på estniska till adelns förtret. Från svensk sida ville man öka böndernas 

självständighet, upphäva livegenskap, och införa en svensk modell med sockenindelning och 

lokalt styre, utbildning och inte minst medbestämmande i kyrkliga sammanhang. Allt detta 

var något som adeln motarbetade, som var van vid att hålla den estniska befolkningen i hård 

livegenskap. I stort blockerade den tyska adeln reformer, men deras rätt att utdela dödsstraff 

försvann, landet mättes noggrant upp så ägartvistfrågor kunde lösas också för ”småfolk”, 

gymnasier för allmänheten, samt stärkt arvsrätt för bönder var några punkter som det svenska 

styret lyckades driva igenom.
42

 

                                                           
36  Den glömda historien, Johan Chrispinsson, Nordstedt 2011, s272. 
37 Svensk mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873-1943, Alvin Isberg. Uppsala Universitet 1978, s9. 
38 Den glömda historien, Johan Chrispinsson, Nordstedt  2011, s279. 
39 Diocesis Lincopensis, Kjell O. Lejon. Artos&Norma bokförlag 2005, s64. 
40 Den glömda historien, Johan Chrispinsson Norstedts 2011, s298. 
41 Den glömda historien, Johan Chrispinsson, Norstedts 2011, s307. 
42Den glömda historien, Johan Chrispinsson, Nordstedt 2011 , s313. 
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   För estlandssvenskarna, eller aibofolke som de kallade sig, innebar det dock en radikal 

förbättring. De löd under svenskt beskydd och lag, de fick rätt till mark, dagsverkesplikt hos 

godsägare begränsades, fria bönders rättigheter stärktes och de kunde klaga hos konungen. 
43

  

  1710 är den svenska tiden över. Estland drabbas synnerligen hårt mellan år 1700 – 1710 . 

Uppskattningsvis varannan estländare dog under dessa år av krig eller svält. I och med att det 

ryska tsarväldet tog över så upphävdes flertalet av de svenska reformerna. Adeln återfick sin 

gamla makt, tyska blev förvaltningsspråk, estnisk undervisning försvann, privatdomstolar 

återinfördes och livegenskapen förstärktes drakoniskt.
44

 Den estlandssvenska minoriteten 

hade det dock lite bättre, i stort behöll man sina privilegier från den svenska tiden. 

   Minnet av den svenska tiden, samt olika försök att vädja till Sverige om hjälp för understöd 

att bli fria från Ryssland, är ett återkommande tema fram till Sovjets ockupation under andra 

världskriget. Landet kom att rymma kraftiga etniska spänningar, inte minst mellan ester och 

balttyskar, men även visavi ryssar. 

 

2.1 Den estlandssvenska minoritetens bakgrund och historik. 

Vi har redan ovan konstaterat att estlandssvenskarna, aibofolke, har en mycket lång historik i 

Estland, som sedan förstärkts av Sveriges kontakter med landet under historiens gång. Vid det 

tidiga 1800-talets ingång hade man en något mer priviligierad situation än esten. Man bodde 

framförallt i skärgården, Runö, Nargö, Ormsö, Nuckö och Rågöarna, samt livnärde sig som 

fiskare, sjömän och bönder. Folkgruppen i sig var isolerad, utvecklade egna dialekter av 

svenska, som de sinsemellan hade svårt att förstå. Jorden var karg och befolkningsgruppen 

relativt fattig.  

  1816 tas en ny ”Bondelag” som befriar ester från livegenskap, stärker deras juridiska 

position, ger kommunalt självbestämmande m.m. och förbättrar situationen. Den inbegriper 

inte estlandssvenskarna som lyder under gamla förordningar från svensktiden.
45

Inom den 

estniska befolkningsgruppen sker en stor kulturell och bildningsmässig expansion under 

1800-talet med en succesivt förbättrad situation.  

   1856 kom en ny Bondelag, som gav samtliga innevånare liknande rättigheter, samt 

stipulerade folkskola åt alla kommuner med minimum 300 lutheraner. Inte desto mindre hade 

aibofolke kommit efter det övriga landet i utveckling.  

   Bandet till Sverige var alltjämt starkt. Genom sina gamla privilegier kunde de ”klaga direkt 

till kungs.” Vid en konflikt 1861 gällande dagsverksskyldighet drog en grupp bönder från 

Ormsö, ryska undersåtar, med båt direkt till sin kung för att klaga… som satt i Stockholm. 

Händelsen kom att betyda mycket för folkgruppen. Gruppen med Ormsöbönder gjorde att 

Sverige fick upp ögonen för en folkgrupp man tycktes ha glömt bort.
46

 

   

1905 kommer den första av Rysslands revolutioner och börjar med den Blodiga Söndagen. 

Oroligheterna mynnade ut i skapandet av Duman och att tsar Nikolaj II fick lämna ifrån sig 

makt. Möjligheter uppstod för etniska minoriteter inom det tsarryska riket att få representation 

i Duman. Esterna, vars nationella självmedvetenhet växt rejält, fick den lilla estlandssvenska 

                                                           
43 Hans Pöhl, estlandsvenskarnas hövding. Svenska Odlingens vänners förlag, Tallinn 2010, s14. 
44  Den glömda historien, Johan Chrispinsson, Nordstedt 2011, s336. 
45 Svensk mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873-1943, Alvin Isberg. Uppsala Universitet 1978,s10. 
46  Svensk mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873-1943, Alvin Isberg. Uppsala Universitet 1978, s11 
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minoriteten, knappa 8000, att oroa sig. Man var betydligt eftersatt jämfört med andra grupper 

i landet gällande bildning, utveckling och självmedvetenhet. Uppmuntrade av lokala präster 

samt folkskollärare grundades Svenska Odlingens Vänner 1909, (framgent förkortat S.O.V.) 

med tanken att odla svenska kulturella värden, språk och gruppens intresse i stort. 

   St. Mikaels församlings dåvarande finlandssvenske kyrkoherde J.W. Gustavsson blev vald 

till ordförande och estlandssvenskarnas kommande ledare, Hans Pöhl till sekreterare. 

Möjligen var detta det första tillfälle då gruppen för första gången ägde en helt självständig 

representation. 

   1917 skapar man partiet Svenska folkförbundet med syftet att tillvarata och skydda den egna 

minoritetens intressen. Hans Pöhl blir invald i den estniska lantdagen juni 1917 och 1919 blir 

han så svensk folkminister i den estniska regeringen. Det är en post som kom att omvandlas 

till titeln folksekreterare och sorterade under utbildningsministeriet. Fram till 1940 innehades 

den av Nikolas Blees. 

1918 bildas tidningen Kustbon som blev ett viktigt organ för estlandssvenskarna. 1920 skapas 

folkhögskolan Birkas för estlandssvensk utbildning b.la. i lanbrukskunskap. 

   Hans Pöhl och Nikolas Blees är två namn som förekommer mycket flitigt i St. Mikaels 

församlings kyrkorådsprotokoll. Svenska folkförbundet och Kustbon delar adress med St. 

Mikaels församling. Man kan med säkerhet konstatera att kyrklig verksamhet och etniska 

intressen var mycket intimt förknippade med varandra under det tidiga 1900-talet.  

 

2.2 Estniska lutherska kyrkan förhistoria samt andra religiösa tendenser t.o.m. 1918. 

1800-talets första del inom den lutherska kyrkan kom till stor del att handla om kampen 

mellan balttysk adels inflytande respektive den estländska befolkningens allt högre krav på 

medbestämmande. 1832 tas en ny kyrkolag för samtliga lutherska kyrkor inom imperiet för att 

skapa ordning. Den lutherska kyrkan kom att styras av ett Generalkonsistorium i St. 

Petersburg, som utgjordes av en civil president respektive prästvigd vicepresident, som 

utnämndes av tsaren. Administrativt löd man under inrikesministeriet och juridiskt under 

senaten. Lokalt styrdes man av ett provinskonsistorium – kyrkan var alltså en del av staten.
47

 

I spetsen för det lokala styret stod en generalsuperintendent – som vigde präster, invigde 

kyrkor etc. I praktiken var det dock så att den balttyska överklassen hade det avgörande 

inflytandet.  

   Ytterligare en influens som kommit att prägla Estland, inte minst övärlden, var 

Hallepietisterna och senare herrnhutismen. I missionssatsningar mot Ryssland, var Estland en 

mycket lämplig bas att mellanlanda vid samt koordinera arbetet ifrån. Zinzendorf själv 

besökte landet under en längre resa 1736.
48

 En stor mängd herrnhutiska sällskap bildades, 

framförallt bland bönder och underklass, utbildning uppmuntrades, men rörelsen mötte stort 

motstånd från den balttyska adeln. 1836 fanns inte mindre än 254 herrnhutiska bönhus i 

landet, ofta ledda av klockare eller lokala lärare. Rörelsen började få betydelse för en estnisk 

nationalism. Herrnhutismen som sådan fick ett abrupt slut 1834 efter ny lagstiftning som 

starkt begränsade en lång rad samfund förutom den ryskortodoxa kyrkan. 

   1800-talet kom att innebära en kraftig russifieringskampanj, särskilt under de sista 

årtiondena, för alla folkgrupper i landet. Den ryska staten och kyrkan gjorde generösa 

                                                           
47 Svensk mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873-1943, Alvin Isberg. Uppsala Universitet 1978, s12 
48 Svensk mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873-1943, Alvin Isberg. Uppsala Universitet 1978, s13 
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utfästelser för konvertiter i form av land i Ryssland, medan all konversion från ortodoxa 

kyrkan var strängt förbjuden. Intresset blev stort, men löftena infriades inte, varför 

rekonversion blev vanlig – vilket förbjöds. Lutherska kyrkor fick mycket begränsade 

nybyggnationstillstånd efter godkännande av ortodoxa myndigheter. I blandäktenskap skulle 

icke-ortodoxa konvertera. All luthersk mission förbjöds. Lutherska präster som haft kontakt 

med rekonvertiter åtalades i stor skala.   

   Församlingskrönikan rapporterar att år 1886 var ett förfärligt år för hela den ”lutherska 

menigheten.” Bakgrunden var att det vid reformationen 1524 bildats en gemensam fond av 

”det silver och guld, hvarmed de afgudiska bilderna voro prydda.” Katolska tillgångar med 

andra ord, tanken var att dessa framförallt skulle fördelas av konsistoriet till församlingarnas 

fattiga. Löpande betalades det sedan in till denna "kista" och den fick namnet ”Gotteskatten.” 

1886 försökte den ryska staten att dra in den till stadskassan – vilket vore ett hårt slag mot 

kyrkans ekonomi.
49

 1870 hade kyrkan redan fått lämna ifrån sig hälften av medlen. Det blir så 

att skatten förvaltas av staden, stegvis trappas sedan utbetalningarna ned till de lutherska 

samfunden.  

    1905 får den ryska kampanjen att abrupt slut med start med den Blodiga Söndagen. Ett 

toleransedikt utfärdas och rekonversion tillbaka till lutherska kyrkan tillåts. 

I församlingskrönikan finns en lång notering: ”Stor blef derföre glädjen, när ändteligen 

befrielsen timme slog. Unga och gamla anmälde sig till återinträde i den lutherska kyrkans 

sköte.”
50

 

 

Vid 1917 års revolution samlas ombud för samtliga lutherska församlingar i landet till 

kongress i maj i Tartu. Man avskaffar den tyskdominerade ”Herrenkirche” och bildar en fri, 

evangelisk-luthersk folkkyrka. Den skulle vara fri från staten, tysk influens tonas ned och 

antalet estniska tjänstemän ökas.
51

 En preliminär kyrkolag antas. Krig, revolution och 

oroligheter gör dock att implementeringen av kongressens beslut skjuts på framtiden. 

    

2.3 St. Mikaels församlings förhistoria t.o.m. 1918 . 

Första gången St. Mikaels församling dyker upp är 1531, då en präst nyligen dött. 1631 

befaller Gustav II Adolf att f.d. St. Mikaels klostret ska tillfalla den svenska församlingen och 

ett gymnasium inrättas.
52

 Förmodligen utgjorde platsen en kärnplats för svensk kyrklig 

verksamhet. Man vräks av ryssarna 1716, men får 1733 det gamla Johanniterhospitalet på 

Riddargatan i Tallinn – dagens adress.  

   Av församlingens krönika, förd av de olika kyrkoherdarna, står några saker ut extra tydligt 

under 1800-talet. Medlemmarna är fattiga och obildade, samt trängda av omgivningen.     

  Enskilda donationer, byggnationer - kyrkor och skolor, samt framförallt olika 

bildningssatsningar, bibliotek och folkskolor, upptar den mesta delen av rapporterna –  ofta i 

samarbete med EFS. Till detta kommer information om tillsättningar av tjänster, kyrkoherde 

och klockare.
53

 Biblioteken upptar en särskild plats och beskrivs omsorgsfullt med antal 

volymer, utlåningar etc. När församlingen får en donation på 1000 rubel från en Gahlnbäck i 

                                                           
49 Riksarkivet, St Mikaels församling i Reval, volym 7, Församlingskrönika. 
50 Riksarkivet, St Mikaels församling i Reval, volym 7, Församlingskrönika. 
51 Svensk mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873-1943, Alvin Isberg. Uppsala Universitet 1978. S73. 
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Stockholm inrättas en fond med 5 % ränta – de årliga överskotten investeras i församlingens 

två bibliotek i Reval och Nuckö. 

  St. Mikaels församlingskrönika berättar att man fick känna på kampanjen från det ryska 

imperiets sida att förryska dess undersåtar. Vid Gotteskattens reduktion drabbas man särskilt 

hårt, man är minst. I Riksarkivet återfinns en mängd skrivelser där kyrkoherdarna skriver till 

olika myndigheter och begär att Gotteskatten skall betalas ut. 

År 1890 bränns kapellet på St. Rågö av förmodat ortodoxa troende och under 1880-talet skall 

nästan en tredjedel av Rågöborna ha konverterat till ortodox tro.
54

 

  Församlingen bestod av St. Mikaels kyrka i Tallinn, Stora och Lilla Rågö och Nargö. 

Kyrkoherden i St. Mikaels församling kom senare att bli prost i det svenska kontraktet som 

även inkluderade Ormsö och Runö.
55

 Det var inte hela det område som inrymde 

estlandssvenskar, men en betydande del.  

   St. Mikael var också den församling i Tallinn som fick handha olika minoriteters behov av 

gudstjänstfirande. Dels hyrde man ut åt andra församlingar, men församlingskrönikan berättar 

också att regelbundna gudstjänster 1905 hölls på svenska, estniska, finska, lettiska och tyska. 

   Vi vet att förutom kyrkan så fanns även en prästgård i Tallinn. I dessa lokaler vistades som 

vi skall komma att se, förutom rent kyrkliga verksamheter, en lång rad estlandssvenska 

aktiviteter, S.O.V., redaktionen för Kustbon, skolor, bibliotek, svenska ungdomsklubbar, samt 

att de personer som var med och skapade församlingen ”på nytt” 1919, Han Pöhl m.fl., alla 

var aktiva i församlingens kyrkoråd och verksamheter. Det är rimligt att anta att St. Mikaels 

församling för den estlandssvenska minoriteten var en viktig bas för deras intressen – vilket 

inte minst dess kyrkoherdars medverkan, Mozelli och J.W. Gustavsson, i minoritetens 

uppbyggnad och befrämjande, påvisar.  

   I Riksarkivets handlingar från tiden runt sekelskiftet 18/19 finns en lång rad cirkulär och 

handlingar från regionalkonsistoriet och generalsuperintendenten. Språket är genomgående 

tyska, de rör sig dels om rena förslag till predikningar och undervisningar – men inte minst en 

stor mängd myndighetsupplysningar.  Fram till ca 1900 förekommer inga översättningar, men 

sen har dåvarande kyrkoherden J.W. Gustafsson börjat översätta till svenska och låtit dem 

cirkulera i församlingarna. T.ex. finns en skrivelse från 6 feb. 1906, efter orosåret 1905 – där 

landets lutheraner uppmanas till helgelse och lydnad, både inför Gud och myndigheterna.
56

    

   Kyrkan var här en vital länk för gruppens kontakt med myndigheter och medvetenheten om 

det egna språkets betydelse tycks ha ökat. I församlingskrönikan har man genomgående alltid 

strukit under ordet svenska när något sagts eller skrivits på det språket. 

    Kyrkoherdar innan samt vid sekelskiftet 18/1900 var Johann Alexander Collan 1886 – 

1890, 1890 – 1914  Johan Waldemar Gustavsson och Arno Sonck 1914 – 1 mars 1917.  

Samtliga kom från Finland och var finlandssvenskar till börden. Det var inte ovanligt att de 

estsvenska församlingarna rekryterade finlandssvenskar präster. Vi kan även notera att 

församlingens brevhuvud löd; Svensk-Finska St. Mikaels kyrkan i Reval. 
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1914 drar oroliga tider in. Nargö har förvandlats till en rysk fästning, kapellet bränts, 

befolkningen flyttats och: ”har följdaktligen  härmed Nargö upphört att finnas till såsom 

evangelisk-luthersk kyrkolägenhet.”
57

 

   Efter 1 mars 1917 stod man alltså helt utan präst i en för församlingen mycket svår tid.  

Hans Pöhl tar över som författare av församlingskrönikan. Den 27 februari bryter revolution 

ut i Ryssland. Pöhl rapporterar att tsaren avgått och att liberala och socialistiska partier nu styr 

riksduman. Pöhl skriver på våren 1917 med tillförsikt: ”Revolutionen var en ny 

morgonrodnad för alla i Ryssland boende folk. Alla skyndade att taga ställning till den nya 

regeringen och framlägga sina behov… Kriget blir nu nästan en bisak… Estland var en av de 

första provinserna som framkom med planer om självstyre. Även den svenska befolkningen i 

Estland kom fram med sina önskemål. Vi framhöllo att den svenska folkstammen i Estland… 

må få rättighet att fritt utverka den svenska odlingen och begagna sitt modersmål i skolan och 

de lokala ämbetsverken.”
58

 Pöhl berättar om folkgruppens strävanden, bildandet av ett parti, 

Svenska folkförbundet, och vikten av deras sammanhållning. 

    Nästa notering efter en lång paus i krönikan från den 17 maj 1919 och är betydligt dystrare. 

Hoten finns runt omkring dem. Gotteskatten är borta. Församlingen har krympt. Rikssvenskar 

och finländare har flytt. Ekonomin är urusel, byggnader förfallna. Hans Pöhl har själv fått 

donera 600 guldrubel, en avsevärd summa. Pöhl har av församlingen utsetts till att hålla 

predikningar. Medan bolsjevikerna styrt landet, nov 1917 – feb 1918 har man avvärjt flera 

försök för att omvandla kyrkan till politisk samlingslokal. Vidare: ”I början av januari 1919 

var undertecknad, som då var medlem av Estlands regering, i officiella uppdrag rest till 

Sverige. Han begagnade då tillfället att vända sig till Sveriges ärkebiskop  Dr. Söderblom och 

framhöll svenska församlingarnas i Estland, då i synnerhet Reval och Runö, behövliga läge 

och anhöll om bistånd att få präster från Sverige. Ärkebiskopen var varmt intresserad för tros 

och stamfränder härute och lovade räcka estlandssvenskarna en hjälpande hand.”
59

 

   I slutet av 1919 skriver Hans Pöhl sin sista notering i församlingskrönikan. Det är en flera 

sidor lång redogörelse för den estlandssvenska befolkningens och den svenska odlingens 

framgångar under det gånga året. Politiska segrar, byggda skolor, examinerade lärare, 

Kustbons utgivning, skolväsendets finansiering etc. Kort omnämns att man nu måste välja 

kyrkoråd och att den 1 oktober 1919 blir Nils Linderstam kyrkoherde.  

  Vi finner i en notering den 8 maj 1919 från Svenska folkministeriet, en del av den estländska 

regeringen, riktad till Wormsö (Ormsö) församling, att svenska nu skall användas inom allt 

arbete i hela kontraktet. Undertecknare är Svenska folkministern H. Pöhl och sekreteraren N. 

Blees.
60

 

Herrar vi känner väl igen från kyrkorådet, här i rollen som regeringsrepresentanter. Till slut 

hade man fått igenom ett hett efterlängtat mål i församlingens strävan. 

 

Kyrkan för den estlandssvenska minoriteten var alltså en viktig del i deras självbild som folk, 

en bas där de odlade sin kultur. Det tidiga 1900-talet bjöd på stora svårigheter, inte minst 

ekonomiska, men även politiska oroligheter. För kyrkorådet och viktiga nyckelpersoner tycks 
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framsteg för den egna gruppen, inte minst bildningsmässiga, men även folkrättsliga har varit 

synonymt med kyrklig verksamhet med tanke på den plats de ges i församlingskrönikan.  

    

2.4 Kontakter med Sverige fram till 1918. 

Efter rikssprängningen 1809, när Sverige förlorade Finland, försvagades kontakten med 

Estland markant. Två faktorer i huvudsak gjorde att man på nytt fick upp ögonen för den 

estlandssvenska minoriteten, nämligen Ormsöbönderna och de hårda russifierings-

kampanjerna 

    Gruppen med Ormsöbönder som klagade till den svenske kungen 1861 fick mycket stor 

uppmärksamhet i svensk press och ett intresse för den lilla folkgruppen var väckt. 

     När tsarerna under 1800-talets senare del började bedriva en allt hätskare russifierings-

kampanj började man från lutherskt håll oroa sig. 1857 och 1870 sände man från den s.k. 

Evangeliska alliansen kraftiga protester till tsaren. Inom provinsen Livland, (Estland och 

Lettland), stod 93 av 105 lutherska präster åtalade för att ha betjänat rekonvertiter år 

1871.
61

Från svenskt håll var det först Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som reagerade. 1871 

skickar de ut en delegation som i Reval möter olika företrädare för den estlandssvenska 

befolkningen och berörs mycket djupt av det de hör och ser. Kyrkoherde Mozelli i St. Mikaels 

församling förklarar att det framförallt är den låga bildningsgraden, uråldriga 

jordbruksmetoder samt dryckenskap som är den största hämskon för utveckling, t.ex. Ormsö 

med 2000 innevånare skulle helt ha saknat skolor. Han föreslår att EFS ska utsända en 

skollärare som omgående kan börja utbilda nya lärare. Vidare vill Mozelli att bibliotek av inte 

främst religiös natur, utan allmänbildande, skall byggas upp på öarna. Själv har han skapat ett 

eget i Reval om 300 volymer som räddat det svenska språket i staden.
62

 I församlingens egen 

krönika finns för året 1861 en lång notering – ett svenskt bibliotek har skapats – vilket visar 

vilken vikt man lade vid detta.
63

 

   1873 åker så de första svenskarna, från EFS, till Estland, T.E. Thorén och L.J. Österblom. 

Uppdraget var främst att evangelisera, men också bygga upp ett skolväsen i samarbete med 

den lokala lutherska kyrkan. Mozelli m.fl. tycks ha sett dem enbart som lärare. Österblom fick 

arbeta på Ormsö och Thorén på Nuckö. Rapporterna dessa båda herrar sänder hem till EFS 

målar upp en svart bild av den folkgrupp de är satta att hjälpa. Österblom menar att 

svenskarna överlag hade ett dåligt rykte i Estland. De söp, ljög, stal, var lata, smutsiga och 

levde i små pörten med sina djur på magra jordar som brukades med uråldriga metoder. De 

förökade sig i snabb takt, tron gränsade till hedendom. Vi får intrycket av samhällets absoluta 

underklass. 

”Sedan 1721, då Östersjöprovinserna kommo under ryskt välde, ha dessa människor blivit 

lämnade åt sitt öde. De ha därför sjunkit djupt i allehanda laster, såsom dryckenskap, tjuveri, 

lättja… Människor gingo klädda i trasor. Smuts, sorg, sjukdomar och ohyra höllo på att 

förtära dem. O huru mycket ädlare var då icke djuret.”
64

  

   Vi bör hålla i minnet att missionsrapporter inte sällan kan ha en tendens att överdriva det 

armod den modige missionären är satt att bekämpa. Det allmänna intrycket i Riksarkivets 
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dokument är att folkgruppen verkligen var både fattig och eftersatt, samt bestod av en mycket 

ung befolkning. Tydligt är att de flesta besökare tycks ha berörts djupt av folkgruppens 

situation och utsatthet. En annan bild tecknas också av Albert Engström som beskriver i en 

tidningsartikel sin resa med Anders Zorn till den estniska övärlden. Han träffar högresta 

vikingar, med klar, blå blick och fast handslag. Ärliga, arbetsamma ursvenskar.
65

 

   Österblom var en synnerligen eldfängd predikant, med litet intresse för undervisning och 

skolväsen, följaktligen blev hans relationer med den lokala kyrkan tämligen spända. Thorén å 

sin sida var betydligt stillsammare och byggde upp en utbildning av inhemska folkskollärare. 

Man lärde ut bibelkunskap, katekesen, svenska, geografi, historia, matematik samt sång och 

musik.
66

I takt med att nya lärare utexaminerades öppnades folkskolor i församlingarnas regi 

samt små bibliotek med nyttig litteratur. Till detta kom bibelstudium, gudstjänster, bönemöten 

och församlingsarbete i EFS anda, men även nykterhetsarbete. 1881 kallas Thorén hem p.g.a. 

hälsoskäl, men ett betydande embryo till en egen utbildning, ett självmedvetande, skapades 

för den estlandssvenska minoriteten, av honom, EFS och den lokala lutherska kyrkan. 

   Det skedda var stort för estlandssvenskarna, kyrkoherde Mozelli gör sin längsta utläggning, 

på fem sidor, i församlingens krönika och inleder med: ”År 1872/sjuttiotvå/ var ett 

betydelsefullt, välsignat år för Svenska befolkningen i Estland. Då inrättades ett Svenskt 

folkskollärare seminarium på Nuckö.”
67

 Han bekräftar uppgifterna att ”svenskarnas tillstånd i 

alla afseenden voro högst beklagansvärd: de stodo vida under esterna.” Mozelli är positiv till 

Thorén men mer negativ till Österblom som lider av ”waldenströmska” villfarelser. Krönikan 

bekräftar att en kraftig väckelse utbryter, men det tycks mest vara positivt med tanke på det 

väldiga superiet.  

   Thoréns och Österbloms eftermäle bland svenskesterna är mycket gott. På många sätt ses de 

båda som startskottet för en relativt marginaliserad minoritets försök att skapa en bättre 

tillvaro.
68

 Alvin Isberg tycks mena att EFS engagemang upphör under 1880-talet, men 

församlingskrönikan påvisar att enskilda personer, klockare och lärare, utbildas på 

Johannelund, pengar skänks och man skriver insändare i EFS olika tidningar. 

 

Näste man att uppmärksamma estlandssvenskarna situation var språkprofessorn Vilhelm 

Lundström i slutet av 1800-talet. 1908 skapar han Riksföreningen för svenskhetens bevarande 

i utlandet, idag kallad Sverigekontakt, (framgent förkortat RFSBU.) Man hade det uttalade 

målet att bistå de bortglömda svenskarna i Estland.  

   I hans fotspår följde Gideon Danell år 1900 för att utforska de svenska dialekterna. Denne 

var även bekant med Nathan Söderblom som använde mycket av Danells kunskap i kontakten 

med den estniska kyrkan och inte minst St. Mikaels församling.
69

 Danells bror kommer att bli 

rektor vid Birkas folkhögskola, ytterligare en familjemedlem biskop i Skara, Hjalmar Danell 

med stort engagemang för estlandssvenskarna och en Danell präst i kontraktet på Rickul med 

Nathan Söderbloms försorg. 

   Lundström och Danell skapar debatt i Sverige runt folkgruppen. Den sistnämnde 

uppmärksammar det alltjämt skriande behovet av utbildning, fattigdom och problem med 
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alkohol, men även det lyckade exemplet på Nuckö, där en folkskollärare Hans Pöhl m.fl. 

skapat ett bibliotek, nykterhetsförening och musikkår – samt en egen svensk almanacka.
70

  

För Lundström och Danell är det tre faktorer som avgör om folkgruppen, den svenska 

kulturen, ska överleva; svensk gudstjänst, svensk själavård och svensk folkskola.  

   För Svenska kyrkan börjar kontakten med Estland 1907, när August Zetterqvist blir landets 

första rikssvenska präst 1907 på Runö. En ny kyrka invigs 1912 och kontakten tycks ha varit 

direkt mellan Nathan Söderblom och Zetterqvist. Vid första världskriget reser Zetterqvist 

hem, men Nathan Söderblom övertalar 1918 fängelseprästen Nils Linderstam att resa tillbaka. 

Denne förflyttas 1919 till St. Mikaels församling, varpå Söderblom sänder en ny svensk präst 

till Runö; Ernst Gordon.  

   De svenska Gustaf-Adolf föreningarna, (framgent förkortat GAF) en från början tysk 

organisation med syftet att understödja lutherska trosfränder som kämpade för sin tro, hade 

tidigt en etablerad kontakt med St. Mikael församling. Det framgår av tryckta årsberättelser 

mellan 1901-1915 att de var betydande bidragsgivare till församlingen. Vidare stod man i 

nära kontakt med Svenska Kyrkan, eftersom det i kommunikationen mellan Söderblom, 

Eidem, Missionsstyrelsen m.fl. förekommer rikliga referenser till organisationen.   

    

3 Tillkomsten. 

3.1 Tillkomsten av Estniska lutherska kyrkan 1919 – 1929. 

1917 under brinnande revolution i det ryska riket hölls alltså en första kongress för att skapa 

en ny, fri estnisk folkkyrka. Efter det genomgick landet rysk ockupation, bolsjevikisk 

revolution, tysk ockupation för att tillslut kunna utropa sig som självständigt 24 februari 1918. 

Krigstillstånd mellan Estland och Sovjet pågick fram till 2 februari 1920.  

   Den estniska lutherska kyrkan har därför en andra kongress 10-12 sept. 1919. 1917 års 

beslut bekräftas och för första gången blir en est vald till biskop, Jakob Kukk.  Den fria 

estniska lutherska folkkyrkan var därmed född. Kukk vigs 1921 av Nathan Söderblom. Vi kan 

anta att det var en tydlig markering mot tyska influenser inom kyrkan – traditionellt hade det 

varit tyska kyrkliga samarbetskontakter som gällt.  

Av Estlands befolkning var 78% medlemmar i kyrkan, eller 867137 personer år 1922.
71

 

  Samtidigt tog regeringen 1919 beslutet att avskaffa statskyrkan, nationalisera mycket av 

kyrkans tillgångar. Kyrkan skulle leva av medlemsavgifter – något som ledde till stora 

ekonomiska svårigheter. Reduktioner utförs också på större adliga gods, vilket drabbade 

svenska adelsfamiljer, något som bidrog till tämligen frostiga förhållanden mellan Sverige 

och Estland. 

   Generellt blåste i den estniska regeringen mindre positiva vindar angående kyrkan och 

religion. 1925 tas en rad lagar som syftar till att ytterligare understryka att kyrkor var 

medlemsorganisationer på individuell basis – snarare än stora biskopsstyrda organisationer.
72

 

Religionsundervisning stryks också från skolundervisningen under det tidiga 1920-talet. 

Även om man var skild från staten så fortsatte delar av inrikesministeriet i andan från 

tsartiden att blanda sig i kyrkliga angelägenheter – ett faktum som utnyttjades av de som ville 
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se en friare församlingsorganisation. Det var en snårig och inte fullt utförd separation som 

enligt församlingskrönikan fullt utfördes först 1 Juli 1926. 

   Den unga kyrkan var tidigt plågad av interna stridigheter. Konservativa, ofta tyskar, liberala 

och högkyrkliga med betoning på kyrkoorganisation/konfession stod mot varandra. Det fanns 

en öppen möjlighet för en församling att utträda ur EELKs famn och bli självständig luthersk 

församling 1926 och först då kan kyrkan sägas ta ”fast form.” 

  Slutligen ägde man ett problem i en stor brist av estniska präster. Estniska var kyrkans språk, 

att höra Guds ord på estniska var avgörande. Kyrkan var en symbol för det nya, fria Estland. 

Man ville tona ned den tyska influensen, men det var gott om tyska/tyskättade präster och 

spänningarna var betydande längs etniska gränslinjer.  

 

3.2 Tillkomsten av St. Mikaels församling 1919 – 1929. 

St. Mikaels församling hade ju funnits i hundratals år, kanske är det missvisande att tala om 

tillkomsten av en församling. Dock är det så att hela satsningen inom EELK, brytningen med 

den tyska Herrenkirche, samt friheten från den ryska organisationen, innebar att man delvis 

skapade ett nytt samfund. I St. Mikaels församling bildades en helt ny struktur baserad på 

1917 och 1919 års kongresser. Tidigare hade den kyrkliga organisationen förelagts från 

konsistoriet, nu skulle man själva organisera sig och skapa ett kyrkoråd samt 

kyrkofullmäktige. De första valet hölls 15 Juni 1919 – Hans Pöhl sitter som ordförande när 

alla röster är räknade, 41 av 42 röster.      

   Inom den estlandssvenska folkgruppen växte samma självmedvetande som hos övriga 

grupper i landet. Dessutom fanns en tilltagande rädsla att landets estnifieringsprocess helt 

skulle utradera den egna gruppen.  

    Hans Pöhl, m.fl. tar omfattande kontakter med Sverige för att från svenskt håll få en 

rikssvensk kyrkoherde och ekonomiskt stöd. Pöhl vänder sig samtidigt till en lång rad 

samfund i Sverige, b.la. EFS för att få missionärer och lärare, för att stärka ungdomens 

fostran, men också: ”styrka våra led även i nationellt hänseende.”
73

  

  1919 finns bevarad dokumentation från St. Mikaels församlings kyrkoråd ställd direkt till 

Nathan Söderblom. Det tycks som om det inte är den första kontakten. Hans Pöhl är 

kontaktmannen och tonen är vänskaplig. Han beskriver att folkgruppen fått lida under kriget. 

Från öarna har man motats bort av den ryska armén. Nargö kyrka har bränts och hela 

befolkningen omplacerats för att ge plats för en marinbas. I två år har man saknar präst, Pöhl 

har upprätthållit de kyrkliga verksamheterna så när som på nattvarden. Man har 1100 

medlemmar, 500 i Reval, 400 på Rågöarna samt 200 återflyttare på Nargö. Man önskar två 

präster, de ekonomiska förhållandena var urusla och byggnaderna skadade av kriget.
74

 

  De första protokollen av kyrkorådet, no. 1,2,3 ger en god inblick i den nya situationen, no. 1 

och 3 är här bifogade som bilaga 6.
75

 

    No. 1 av den 15 och 16 juni 1919. Vi ser den första omröstningen, Pöhl vinner med 41 av 

42 röster. Den ”pekuniära” situationen är bekymmersam, Gotteskatten är borta och man vill 

försöka kombinera präst och lärartjänsten.  
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    No. 2 av den 30 juni 1919. Kassör, sekreterare m.m. väljs för första gången. Vi ser namn 

Pöhl, Blees, Westerblom alla mycket prominenta namn inom folkgruppen. Från konsistoriet 

föreslås att man ska bilda ett svenskt kontrakt med St. Mikael, Nuckö, Runö samt Narva. 

    No.3 av den 15 september 1919. Man har fått brev från Nathan Söderblom med löfte om 

hjälp. Prästgården skall rustas. Dessutom skall man aktivt uppvakta GAF för hjälp 

ekonomiskt.  

 

I övriga protokoll från denna tid ser vi hur man steg för steg organiserar sig. Val hålls, ett 

demokratiskt utvecklingsarbete pågår – röstdeltagandet ligger ofta under 40 %. 

Medlemsavgifter bestäms, rikssvenske prästen Nils Linderstam kallas, kyrkogårdar 

organiseras, renoveringsförslag utarbetas, hyreskontrakt utformas för kyrkans olika 

hyresgäster, (bl.a. hyrs källare och innergård ut till företag som lager) en framtida viktig 

inkomst, man tar till strid för att återfå en bit av Gotteskatten, (en strid man senare vinner) och 

man tar upp en kamp med den estniska regeringen för att få behålla religionsundervisning i 

skolorna, (också ett projekt som blir framgångsrikt.)  

  Kort sagt, en ny kyrka byggs upp under svåra förhållanden. 

 

Svenska kyrkan missions, SKM, med Nathan Söderblom som ordförande, beslutar att skapa 

en befattning för en sjömanspräst i Tallinn som samtidigt skall vara kyrkoherde i 

församlingen. Värt att notera är att sjöfarten mellan Sverige och Estland var mycket 

begränsad. 1919 förflyttas så Nils Linderstam till Reval för den nya tjänsten.1921 bildas ett 

svenskt kontrakt där han blir prost. Han blir kvar till 1923 men det är en tid fylld med 

konflikter med kyrkorådet och Hans Pöhl. 

 

1924 kommer nästa kyrkoherde, Erik Petzäll från Bredared. Nathan Söderblom har 

personligen förmått SKM att höja kyrkoherdelönen för att göra tjänsten mer attraktiv. 

Petzäll var ung vid sitt tillträde, 28 år.  

  Petzäll skriver en slags programförklaring inför sitt tillträde. Det är en ung mans tämligen 

arroganta analys av en folkgrupp. De är allmänt eftersatta, det svenska språket hotar att dö ut, 

man har en livegens inställning efter år av förtryck, likgiltighet råder inför bildning, men 

framförallt är man mycket kritiklös i religiösa frågor och olika frikyrkliga rörelser härjar i 

kontraktet. Det är en sjukling Svenska kyrkan måste ta sig an. Den enda räddning ligger i 

svenskt evangeliskt-lutherskt kyrkoliv.
76

 

   Direkt utbryter en konflikt med kyrkorådet angående kyrkoherdens bostad. Petzäll vill ha 4 

rum och kök, Pöhl med kyrkorådet avslår – de skulle stå för bostad – vilket de gjorde under 

protest till SKM. Ställningskriget mellan Petzäll och kyrkorådet rullar på fram till hans 

avgång 1929.  

  I alla sina brev och kontakter med Sverige har Petzäll en synnerligen nedlåtande attityd till 

kyrkorådet. Hans Pöhl uppges utstråla ”brist på ordningssinne och kraft, en viss slentrian, 

inverkan av en ryss ande.”
77

 Det är svårt att ta detta omdöme på allvar om man betraktar 

Pöhls övriga livsverk. Detta till trots uträttar Petzäll mycket gott under sina år i Reval. Han 

insamlar en stor mängd pengar i Sverige och står i kontakt med en rad donatorer, 
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privatpersoner, församlingar och företag – ett nätverk byggs upp och församlingen 

”marknadsförs på svensk mark.” Utifrån hans arkiv tycks han jobbat brett, b.la. kontaktar han 

en rad manufakturföretag för damunderkläder och undersöker om de inte vill förlägga 

produktion i Estland. Nästa gång är det produktion av lantbruksmaskiner och utbyte av unga 

lantmästare från Alnarp med Birkas. Kyrkan kan vara behjälplig vid etableringen och språket 

får de gratis.  

   Det är också den tid då församlingen slutgiltigt får sin form och staturer, vilka han 

personligen översätter och låter trycka för församlingens räkning. Vi kan anta att Petzäll rent 

administrativt byggde upp och skapade rutiner för församlingen. Man har även under hans tid 

lyckats införskaffa en församlingsbyggnad intill kyrkan, skapat en fond för ett nytt kapell på 

Nargö, folkskola i Korkis har startats och han var personligen mycket engagerad i Birkas 

folkhögskolas uppbyggnad. Petzäll är också den av alla St. Mikaels församlings kyrkoherdar 

som varit den störste administratören och hans arkiv ger mycket värdefull information om 

församlingen.  

   Starten var alltså brant, byggnader var förfallna, personal saknades. Redan från ”dag ett” är 

Nathan Söderblom med i arbetet, liksom GAF och RFSBU. Man arbetar för att skapa rutiner, 

en organisationsform och fysiska byggnader för verksamheter. Det allmänna arbetet för att 

bygga upp den egna folkgruppen är i praktiken synonymt med kyrklig verksamhet. 

 

3.3 Avgörande faktorer och personer för tillkomsten av St. Mikaels församling. 

3.3.1 Hans Pöhl. 

I arbetet med denna uppsats samt beskrivningen av St. Mikaels församlings historia är det ett 

namn som utan tvekan är alldeles omöjligt att gå förbi, Hans Pöhl, (1876 – 1930.) 

För den estlandssvenska minoriteten är han också av helt avgörande betydelse. 

   Hans Pöhl föddes som son till torparna och dagsverksarbetarna Gustav och Lena Pöell. 

Omständigheterna var mycket knappa och familjen fattig. Föräldrarna hade dragits med i den 

väckelse som Thorén utlöst i bygden på 1870-talet och var baptister. Först vid 10 års ålder 

sätts Pöhl i folkskola, bygden saknade skola tidigare. Efter fyra års skola får han möjligheten 

att fortsätta studera i Hapsal på den ryska stadsskolan. 1890 dör fadern efter att ha gått genom 

isen och den 14-årige Hans stod inför svåra omständigheter.
78

Vid 16 års ålder får han 

möjligheten att arbeta som folkskollärare på Nuckö. Den lokale kyrkoherden protesterade 

eftersom Pöhls kunskap i svenska och estniska ansågs bristfällig. Efter kompromissande får 

han jobbet, men måste utbildas extra av klockaren Johann Nymann. Den betydligt äldre 

Nymann hade fått förmånen att utbildas av Thorén själv, samt även förestått dennes 

folkskollärarutbildning. Han var och blev en central figur inom den estlandssvenska 

minoriteten. Nymann tog den unge Pöhl under sina vingar och snart var de ett sammansvetsat 

par i arbetet för att bygga upp sitt eget folks bildning och självuppfattning. Det var de två som 

skapade Nuckös lånebibliotek, nykterhetsföreningen och den första svenska almanackan.  

   Att skapa en almanacka kan låta tämligen obetydligt idag. Då var det den första inhemskt 

tryckta svenska produktionen och innehöll förutom en kalender en mängd viktig och 

sedelärande information, förutom en appell till svenskhetens försvar.  
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   År 1900 kommer även Gideon Danell på besök för att forska på Nuckö-målet. Mellan Pöhl 

och Danell utvecklas en varm vänskap. Danell kommer som vi sett att bli en betydelsefull 

person för den estlandssvenska minoriteten.  

  1898 skaldar folkskolläraren Pöhl: 

”Hvad strävar du efter, vad tänker du på? 

Du läsare frågar: jag svarar dig så: 

Framåt uti bildning och i kunskap likaså, 

se det är min strävan, det tänker jag på. 

 

Min längtan den ligger till fädernas land, 

till vetenskapskällan, till Mälarens strand. 

När kommer den tiden, när får jag dit gå, 

att vänner där finna och vänskap få?”
79

 

Pöhl längtade till Sverige och efter mer bildning. 1903 besannas drömmen när han under 

sommaren får gå en kurs i slöjdlärarutbildning på Nääs utanför Lerum och sedan Uppsala 

universitets sommarkurs i svenska. Resan kom att bli betydelsefull. Pöhl lära känna flera 

viktiga personer, inte minst Wilhelm Lundström som förbinder sig att donera en mängd 

litteratur. Sophie Elkan och Selma Lagerlöf blir inspirerade av den unge Pöhl och skänker 

honom ett bidrag till arbetet på Nuckö. I Uppsala knyts en rad kontakter med universitet 

genom Danell. En greve Mörner tar honom med till Jämtland för att besiktiga en 

lantbruksskola och redan där föds de första planerna för Birkas folkhögskola hemma i 

Estland. I en rad tidningar förekommer artiklar om denne unge estlandssvensk. Vad vädjar 

honom om? Böcker, bildning och att Sverige inte ska glömma den lilla folkspillran i Estland. 

   Pöhl fortsatte sina utlandsresor, Oxford och Cambridge, för att studera Engelska och ett 

oförtröttligt knytande av kontakter. 

   Hemma i Estland utnämns han så till klockare i St. Mikael 1904
80

 samt föreståndare för 

Sjömanshemmet i staden. Församlingskrönikan noterar att han också är bibliotekarie för 

Reval och Nuckö.  Parallellt med detta tar han en gymnasielärarexamen i St. Petersburg. Att 

vara klockare var ansvarsfullt – i praktiken var man kyrkoherdens tjänstebiträde. Hans avtal 

med församlingen visar att han fick utföra mycket av prästens uppgifter, så när som på 

nattvarden.
81

 

  Nästa gång Hans Pöhl besöker Sverige är vintern 1918/19 och då för att rekrytera frivilliga 

till kriget mot bolsjevikerna för den estniska statens räkning. Vi vet att han då fick träffa 

Hjalmar Branting, försvarsministern samt enligt en egen notering i ett brev till vännen Danell 

Nathan Söderblom.
82

Han är ledare i S.O.V., ledare för partiet Svenska Folkförbundet, har gett 

ut första numret av Kustbon, invald i den estniska lantdagen, Svensk folkminister i regeringen 

samt verksamhetsansvarig i St. Mikaels församling. Den fattige pojken hade blivit 

estlandssvenskarnas hövding. 

 

 3.3.2. Nathan Söderblom. 
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Den andre personen som haft en avgörande inverkan på St. Mikaels församling är ärkebiskop 

Nathan Söderblom (1866 – 1931.) Hans engagemang för internationella och ekumeniska 

frågor är välkänt. Den estlandssvenska minoriteten om knappa 8000 individer har han haft ett 

stort engagemang i. 

   Vi har redan sett att vid tillsättningen av en rikssvensk präst i St. Mikael församling var han 

ordentligt engagerad och stod på vänskaplig fot med enskilda representanter för församlingen. 

Tidigare har han varit mycket inblandad i arbetet runt Runö. Att tillsätta en svensk präst i 

främmande land, som ansvarig för det svenska pastoratet, var ingen enkel sak. SKMs stadgar 

kunde inte medge det, alltså gick man runt det genom att skapa en sjömansprästbefattning i en 

stad där endast ett fåtal ”potatisskutor” från Sverige lade till. Avgörande var även Söderbloms 

mycket goda relationer med Estlands biskop Kukk.  

  Under åren 1917 – till mitten på 20-talet hade även Sverige som land en mycket avvaktande 

inställning till den nya staten Estland. Först 1920 erkände man den nya staten efter starka 

påtryckningar från Storbritannien. Innan det hade en mängd förslag lämnats både från Estland 

men också främst Storbritannien om hur Sverige rätt kunde stötta esterna, union, skyddsmakt, 

vapen och trupp bidrag, men allt avslogs – man var skeptisk till Estlands överlevnad från 

svenskt håll och såg det antingen som ryskt men kanske främst tyskt område.
83

 

Nathan beslut att i praktiken personligen ta ansvar för ett svenskt kontrakt i Estland, viga 

deras första biskop, diskutera gemensamma biskopsmöten etc. var en både modig och 

politiskt provokativ handling som vida översteg effekten för den estlandssvenska minoriteten. 

 

3.3.3. RFSBU och nationalismen. 

Det tidiga 1900-talet var inte likt vår tid när det gäller förhållandet till ord som nationalism, 

svenskhet, ras etc. Man odlade och uppmuntrade idéer om den egna rasens och kulturens 

unika värden. Idag skräms vi kanske av språket och idéerna, men det är viktigt att hålla isär 

1900-talets tidiga nationalism från senare avarter, rasbiologi m.m. I princip alla brevskrivare i 

Riksarkivets samlingar över St. Mikaels församling använder ord som skulle få oss att rynka 

på pannan idag. Nathan Söderblom talar om svenskhetens bevarande, Wilhelm Lundström om 

hur skönt det är att höra Guds ord på sitt språk, Danell om att stärka svenskheten i de estniska 

leden, Albert Engström exploderar i rosande av svensk karaktär vid mötet med öborna etc. 

   Samlande för alla dessa rikssvenskar är att den lilla, fattiga och relativt eftersatta gruppen i 

Estland, som bevarat ett ålderdomligt språk, gamla sedvänjor, kärlek och trohet till moder 

Svea etc. uppfyllde ett behov hos nationalistiskt sinnade intellektuella i Sverige. Inställningen 

var delvis tämligen patriarkalisk, men även mycket romantisk över de kvalitéer som 

estlandssvenskarna antogs ha. Deras språk, danser, jordbruksmetoder, beteenden, kultur etc. 

antogs vara ursvenska. Denna inställning förtar dock inte enligt min mening värdet och nyttan 

av vad dessa personer uträttade i Estland. 

   Wilhelm Lundström (1869-1940) var professor i klassiska språk vid Göteborgs högskola, 

riksdagsman och nationalist. Hans resor i Estland öppnade upp ett livslångt engagemang för 

estlandssvenskarna och var en av anledningarna till att organisationen Riksföreningen för 

svenskhetens bevarande i utlandet, skapades 1908. Idén var att förena svenskar över världen 

runt deras språk, som i princip var synonymt med dagens kulturbegrepp. En nära vänskap 
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med Hans Pöhl gjorde Lundström till en stor bidragsgivare och förkämpe för både den 

estlandssvenska minoriteten men även Estlands sak i stort. Lundström var skoningslös i sin 

kritik mot den svenska regeringen angående dess undfallande hållning mot det unga Estland.  

   Gideon Danell, samt Sven och Nils Danell och Biskop Hjalmar Danell är även de värda att 

omnämna som ivriga tillskyndare för den estlandssvenska befolkningens sak. 

   Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att nationalism och romantik runt svenskhet var 

en viktig faktor för både St. Mikaels församling och den estlandssvenska minoriteten.  

 

3.4 Kontakter med Sverige under tillkomsten. 

Vi har redan sett att kontakterna med Sverige var avgörande vid församlingens nyskapande. 

Kyrkorådet genom Hans Pöhl var den huvudsakliga anledningen till Svenska kyrkans 

engagemang, även om kontakt fanns tidigare på Runö.  

   Nathan Söderblom hade även kontakt med biskop Kukk. Denna kontakt etablerades vid en 

kyrkokonferens i Uppsala 1921.
84

Vid vigningen av Kukk samma år for Söderblom över till 

Estland och fick på plats besöka St. Mikaels församling och där hålla gudstjänst. Kukk ber då 

Söderblom att vara den som håller visitation i det nyskapade kontraktet, vilket sker ett år 

senare 1922.  

   Söderbloms brev av den 31 Maj 1922, (här bilagt som bilaga 1), till alla medlemmar i 

församlingen inleds med: ”Till våra kära trosbröder i Estland.” Det är ett mycket omfattande 

program, ärkebiskopen avser besök alla församlingar i Estland som har estlandssvenskar. Han 

vill sedan fara över till Riga för att viga två biskopar i Baltikum. Avsikten är att lära känna 

samtliga församlingar samt rådande rasförhållanden. Kyrkoherde skall installeras på Wormsö 

tillsammans med biskop Kukk. Det är mycket tydligt att Söderblom är väl införstådd redan 

med området, verksamheter, viktiga personer etc. – han specificerar i detalj vad som skall ske 

och vart. 

   Under resan är han nere på detaljnivå vid sin visitation, upprörs är ostädade kyrkor och brist 

på material i folkskolor. Vi får anta att denne mycket internationellt verksamme ärkebiskop 

var en strängt upptagen man och det är förvånande att se vilken energi han lägger på detta 

estländska svenskspråkiga kontrakt. Svenska kyrkans arbete på platsen är: ”en kristen och 

nationell hedersplikt mot stamfränderna på andra sidan Östersjön… en kulturgärning i vidaste 

mening samtidigt med att den koncentreras på det andliga livet.”
85

 

  De båda biskoparna kommer även överens om att Söderblom skall ta fram präster till 

kontraktet löpande, han skall föreslå dem till Kukk så de formellt kan godkännas av EELKs 

konsistorium. 

  Rent ekonomiskt finansieras till stora delar kontraktet förutom medlemsavgifter och hyror, 

från SKMs Sjömansutskott, RFSBU samt GAF – till detta kommer enskilda kollekter från 

Sverige, inte minst Hedvig Elenoras församling i Stockholm och kyrkoherdarnas turnéer i 

Sverige. 

 

I Nathan Söderbloms och SKMs kommunikation med Erik Petzäll inför dennes tillsättning 

framkommer intressanta fakta om hur man såg på arbetet i Tallinn.
86
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   Första brevet av den 7/9 1923 är från Söderblom till Petzäll. Petzäll skall få provtjänstgöra 

ett par månader för att testa tjänsten. Söderblom låter meddela att GAF och SKM ska 

finansiera det hela. Söderblom rekommenderar Petzäll att ta kontakt med hans bekante, lektor 

Hans Pöhl. Det andra brevet av den 1/9 1923 är också från Söderblom till Petzäll. Här bifogad 

som bilaga 4. Söderblom förklarar att SKM förordnar en sjömanspastor, som sedan efter 

Söderbloms förslag till det estniska konsistoriet blir kyrkoherde i St. Mikael. Söderblom har 

vissa betänkligheter angående Petzälls ålder, men dennes lärdomsmeriter, han är licentiat, 

uppväger. Övriga sökande tycks också vara olämpliga.  

Petzäll skall verka som kyrkoherde i Reval, (Tallinn) Nargö samt Rågöarna. Han bör 

dessutom besöka andra svenska församlingar i egenskap av prost.  Tonen i breven är 

vänskaplig och synnerligen ”införsäljande.” 

  Den 17/9 1923 får Petzäll ett brev från direktorn för SKM. Han har uppenbarligen ställt 

frågor om tjänsten och bett om en arbetsinstruktion, (här bifogad som bilaga 5.) Det är i det 

närmaste en programförklaring från SKM, indirekt Nathan Söderblom som var dess 

ordförande, rörande arbetet i Estland. 

   Någon arbetsinstruktion för sjömanspräster finns inte. Brevet visar att ”Huvudbefattningen i 

Reval är alltså pastorsbefattningen i St. Mikaels församlingen, som Estländska konsistoriet 

tillsätter efter församlingens hörande. Det är en tyst överenskommelse att därtill väljes den 

man som Missionsstyrelsen avlönar som sjömanspräst… Befattningen i Reval anses av oss 

betydelsefull, icke endast i och för det viktiga arbetet att hålla samman och på svensk 

evangelisk grund uppbygga de gamla svenska folkelementen i Estland och på de estländska 

öarna, utan även såsom en synnerligen viktig förmedlingspunkt mellan de svenska och 

estländska kyrkorna.” 

  Sjömanstjänsten är alltså i det närmaste ett svepskäl för att kunna tillsätta en tjänst och 

uppbygga svenska folkelement samt vara en kontaktpunkt med den estländska kyrkan på 

andra sidan Östersjön. Den vidare dialogen mellan Petzäll och direktorn för SKM visar djupet 

av samarbetet. Man granskar ritningar för ombyggnad av prästgården, avlönar en lärare på 

Birkas folkhögskola, betalar Hjalmar Pöhls (Hans Pöhls son) prästutbildning, reser pengar för 

ett nytt Sjömanshem i Reval, köper orglar, lägger tak, köper sjukvårdsutrustning, donerar 

litteratur m.m.– allt i gemenskap med GAF – samt hanterat på plats av Petzäll. 

   I ett brev av den 12/9 1928, från direktorn till Petzäll, skrivet efter en gemensam resa i 

kontraktet, framgår det igen att man ser arbetet som en central insats för Svenska Kyrkans 

kyrkliga kontakter i öst samt att man bedriver en bred hjälpsinsats för ”de svenska kolonierna 

därute.”
87

 Generellt kom Petzäll att bli kontaktman för de flesta svenska hjälporganisationerna 

i Estland. Noggrant har han förvaltat RFSBUs medel, sparat kvitton för vaxdukar åt Birkas 

folkhögskola, skeppat geografiböcker till läsrum m.m. 

  Kyrkoherdarna under hela tiden var mycket aktiva i insamlandet av pengar för den 

estlandssvenska saken. Samtliga gjorde resor i hemlandet för att få fram medel, skrev till en 

mängd olika institutioner och företag för att få pengar och material. Debatten runt att försöka 

få ett värmesystem till skänks för St. Mikaels församlings huvudkyrka har skapat travar av 

korrespondens i Petzälls arkiv. I ett brev av den 22/6 1929
88

 skriver Nathan Söderblom till 

den tillträdande Harald Engström. Det är ekonomin som det redogörs för angående tjänsten. 
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Svenska kyrkans missionsstyrelse och GAF delar på lönekostnaden. Det framgår att de 

sistnämndas stöd kan vara tämligen nyckfullt, de består av en mängd lokala kretsar som kan 

ändra sig eller omprioritera. Söderblom ser som kyrkoherdens uppgift att för församlingens 

räkning driva ett ”väsentligt tiggeri” på hemmaplan – något de verkligen hängav sig åt. 

    

Tydligt är att Nathan Söderblom på ett mycket personligt plan engagerat i St. Mikaels 

församling och den estlandssvenska minoriteten. Jag antar att Sveriges ärkebiskop i regel inte 

ägnade sig åt löneförhandlingar och bostadsritningar åt enskilda utlandspräster. 

Vi ser också att många svenska organisationer, med det gemensamt att man ömmade för 

estlandssvenskarna, låter kyrkoherden i Tallinn vara deras kontaktpunkt. 

  Arbetet som bedrivits är mycket brett, en bred kultursatsning för att bygga upp de svenska 

folkelementen. Sammanvävningen mellan kyrklig verksamhet och allmän uppbyggelse för en 

enskild folkgrupp är nu än mer symbiotiska. Svenskheten i öst skall försvaras! 

 

3.5 Huvudsakligt verksamhetsfokus fram till 1929. 

Ett viktigt underlag för att förstå verksamheterna i St. Mikaels församling är de årsberättelser 

som kyrkoherdarna skapat för SKMs räkning samt protokoll från prosteriets möten. 

   1925 års rapport är den första och ger en inblick i församlingens liv och verksamhet, här 

bilagd som bilaga 4.
89

 

   Församlingen omfattar Tallinn med Nargö, Lilla samt Stora Rågö och har totalt 1134 

medlemmar. 18 har döpts, 14 begravts, 9 par vigts, 27 ungdomar konfirmerats. 257 personer 

tagit nattvard.  

  Man redogör för reparationer, kyrkogårdar som ställts i ordning, tak som lagts osv. 

Vidare har man för 1 miljon EmK köpt in en intill liggande fastighet där b.la. den svenska 

skolan ska inhysas. 

   Ekonomi redogörs för, inkomster och utgifter. Pastor får lön från Sverige, i övrigt avlönas 

klockaren i Reval, organisten, samt två vaktmästare. Man avlönar även enskilda föreläsare. 

Gudstjänster hålls i huvudsak på svenska, oftast av pastorn, men ibland av klockaren. Det 

förekommer gudstjänst på finska, estniska och tyska, förutom svenska. Gudstjänstdeltagandet 

är i Reval 15%, L. Rågö 50%, St. Rågö 60% och Nargö 70%.  

   Sykretsen samlar in pengar och finansierar en skola på Nargö samt att det går till 

församlingens ”kärleksverksamhet”, vård av fattiga. Medlemmarna betalar 60 EmK per år till 

en fattigkassa, förutom kollekter, och obemedlade får 4000 EmK om året i understöd. 

   Det moraliska tillståndet är gott. Man behöver mer andlig litteratur.  

Man bedriver religionsundervisning i församlingens skolor. Söndagsskola med 30% av 

församlingens barn finns i Reval.  

   Även 1927 och 1928 års redogörelser återfinns i samma volym på Riksarkivet. De avviker 

inte mycket från tidigare, varför jag bara nu kort tar upp det som är ”nytt.” 

  1927 – svenska Gustav Adolf föreningen har donerat 1300 kronor, (ca 35000 SEK 2014) till 

återuppbyggnaden av kapellet på Nargö. 

Prästgården, i dåligt skick och obeboelig, har renoverats för 500 000 Emk. Arbetet har till stor 

del utförts av S.O.V. som även med församlingen tecknat ett 10 årigt hyreskontrakt.  
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 Det framkommer att halva beloppet från 1925 års fastighetsaffär bekostades av GAF (inte 

samma lokal som prästgården.) Där finns nu församlingssal samt bostad åt vaktmästare. 

Församlingslivet är gott, men ett problem finns med ”den divergerande karaktären mellan de 

olika församlingsmedlemmarna i Reval.” Vad som avses är att församlingen har många olika 

grupper, estlandssvenskar, tyskar, finnar, finlandssvenskar och rikssvenskar. ”Åtskilliga 

element har förtyskats eller estnifierats.” Rågöarna har vissa problem med superi samt en 

”krass penningkärlek.” 

Man önskar avslutningsvis mer andlig litteratur. 

   1928 – Relationen mellan kyrkoråd och församlingens tjänstemän är gott. 

Medlemsavgiften i Reval var 2:70 kronor, 1:50 på öarna där man var fattigare. 

Petzäll har hållit 29 gudstjänster och lektor Hans Pöhl 12. Petzäll anmärker att de möjligen 

varit oklokt att investera i nya fastigheter men att frågan drivits hårt av kyrkorådets 

ordförande. 

Självklart rundar man av med en önskan om mer andlig litteratur. 

  Värt att notera är att ordet sjömansvård eller sjömanskyrka helt saknas, vilket ju var vad 

SKM officiellt sade sig finansiera i Reval. 

 

Prostsynodens mötesprotokoll börjar den 22/5 1923 och ett par till återfinns för 1924.
90

 

Delegater, kyrkoherdar samt lekmän är med från hela kontraktet.  

  En viktig och återkommande punkt är tillsättningar och anställdas villkor.  

Nathan Söderbloms resa i kontraktet är noterad och att han själv installerat en rikssvensk 

kyrkoherde Johan Klasson på Vormsö. Vidare har full visitation i samtliga församlingar 

utförts.  

  Det är tydligt att debatten inom EELK med olika falanger samt en religionsskeptisk regering 

får synoden att deklarera att man ”vill hålla fast vid fädernes kristne tro såsom den är oss 

given i Bibeln, tolkad i vår urgamla apostoliska trosbekännelse och av Luther förklarad i hans 

Lilla katekes.” 

  Kyrkoskatt/medlemsavgift debatteras livligt liksom församlingsgränser som tycks oklara. 

För att fira Estlands 400-åriga reformation skall man skapa en räntefri lånefond för 

församlingarna. Biktkretsar och bikten i allmänhet är ett återkommande tema.  

Nykterhetsarbetet viktigt och ett stort behov.  

  Det är också tydligt att man har problem med olika svenska frikyrkor, inte minst i Nuckö. 

Splittringen hotar arbetet. Föredrag, bildning, ett nära samarbete mellan folkskolan och 

kyrkan samt med Birkas folkhögskola ses som ett recept. 

  Sociala behov är centrala. Petzäll lanserar idén om ett ålderdomshem. Man vill verka för att 

kyrkan blir en samlingspunkt för allehanda uppbyggliga aktiviteter i bygden, inte bara 

kyrkliga. Samarbetet med S.O.V. är viktig. Annan nyttig folkbildning arbetas det med flitigt. 

Detta är även ett led i ”kampen mot sekterister.” 

    

För att sammanfatta: Gudstjänst och kyrkliga förrättningar först och främst alltså. Vi kan 

notera att Hans Pöhl är en anlitad predikant. Dop, begravning och nattvard, vigsel och 

konfirmation – kyrkliga grundverksamheter. ”Kärleksverksamheten” tycks viktig och här 
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spelar tydligen kvinnor en stor roll. Bikt och nykterhetsarbete, samt moralisk uppbyggnad och 

fostran. Ekonomin är trängd men fungerar tack vare Sverige. Stor kraft läggs på att skapa 

fysiska byggnader. Bildning, föredrag och bibliotek är mycket viktiga. Vi ser även 

genomgående att S.O.V. och St. Mikaels församlings verksamheter är tätt sammanvävda. Dels 

genom samma adress, men också samverkan i bildningsfrågor och ekonomiskt stöd från 

kyrkan till en rad projekt. De ledande personerna i kyrkorådet är också den estlandssvenska 

minoritetens representanter. 

 

3.6 Tidiga konflikter och problem. 

St. Mikaels församling hade flera stora utmaningar vid sin tillkomst. 

Inte minst var den ekonomiska situationen mycket pressad. Vidare så var byggnader skadade 

och mycket eftersatta, vilket ytterligare ökade de ekonomiska problemen. 

  EELK hade egna stora interna problem, resan från att ha varit en del av tsarens 

inrikesministerium till att bli en fri folkkyrka var stormig.  

  Etniskt var församlingen en mix, vilket Petzälls rapporter vittnar om. 

Varför alla konflikter mellan kyrkoherdarna och kyrkorådet? Problemen skall komma och gå 

fram till 1939 när den siste rikssvenske prästen åkte hem.  

Tonen har stundom varit mycket hätsk och protokollen vittnar om att en del beslut tas för att 

markera mot varandra. Petzäll och Landerstam skräder sannerligen inte orden när de skriver 

hem till SKM. Likaså är de rikssvenska prästerna i kontraktet upprörda sinsemellan över 

maktkampen i församlingen. 

   Hans Pöhl, från det frikyrkliga Nuckö, med baptistiska föräldrar, ansågs av Landerstam 

tillhöra den lågkyrkliga delen av kyrkan som ville se mindre organisation och mer fria 

församlingar .
91

Enligt Petzälls noteringar så verkar han på 1920-talet för att St. Mikaels 

församling ska träda ur EELK och bilda egen församling.
92

 

Det ter sig sannolikt att så kan ha varit fallet med både Pöhl och andra ledande i församlingen. 

I ett protokoll från prostsynodens möte februari 1926, framgår att förslaget från Pöhl att 

församlingen ska utträda och välja en mer ”reformert” konstitution röstas ned. 

   En annan källa till upprördhet hos de rikssvenska prästerna är att Hans Pöhl tar direkt 

kontakt i olika frågor med Söderblom, SKM m.fl. De vill vara estlandssvenskarnas röst i 

Sverige och bortser från Pöhls egna synnerligen väl etablerade kontakter. 

  EELKs stadgar gällande församlingsledningens befogenheter, som vi skall studera längre 

ned, måste ha varit en konflikthärd för en rikssvensk kyrkoherde som i detta sammanhang 

säkert känts sig betydligt ”vingklippt.” 

  Likaså torde det ha förelegat en konflikt i att Pöhl, Blees m.fl. knappats var de ”vanliga” 

kyrkorådsledamöterna en kyrkoherde kunde förvänta sig. De var riksdagsmän och folkledare, 

män med vana och vilja att agera myndigt och bestämma själva. En ung präst från trygga 

Sverige torde ha haft en del problem att hävda sin roll som kyrkoherde mot dessa som växt 

upp fattigt, överlevt krig och revolution, men skapat sig en position. Dessutom hade man själv 

hållit liv i församlingen sedan 1 mars 1917 – 1919, Pöhl hade verkat mer eller mindre som 

indirekt kyrkoherde – sammantaget var det säkert ett mycket starkt och självsäkert kyrkoråd. 

                                                           
91 Riksarkivet, Hans Pöhls arkiv volym 1/RA. 
92 Riksarkivet, Prosten Erik Petzälls arkiv volym B2/8 
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   Den svenska attityden var många gånger patriarkal gentemot estlandssvenskarna, man var 

storebror som hjälpte en nödställd folkspillra på andra sidan Östersjön – gruppen i kyrkorådet 

ville med säkerhet inte bli behandlad så. Man tog tacksamt emot hjälp, men inte med mössan i 

handen. 

 

3.7 Övriga anmärkningsvärda projekt 1919 – 1929. 

   Byggnationer av olika slag pågår flitigt under dessa år – man behövde rent fysiskt bygga en 

kyrka. 

  Ett av de största, mest riskfyllda, var inköpet av huset på Riddargatan 9, som var 

sammanbyggt med kyrkan. Det fick Petzäll att markera mot Pöhl att processen kanske var 

ogenomtänkt. I kyrkorådsprotokoll no. 38 av den 18/1 1925, framgår att förhandlingar pågått 

med staden i fyra år.
93

 Huset är taxerat till EmK 2 500 000 men man får det för 1 000 000. I 

paragraf tre fattas beslutet definitivt. Petzäll läser upp brev som ställts till SKM för bistånd 

och en byggnadskommitté skapas. Värt att notera att detta inköp, idag 2015 ger församlingen 

en möjlighet att verka i mycket stora och centrala lokaler i Tallinn. 

   Vidare kommer man även att börja renovera huset på Riddargatan 3 samt renovera kyrkan i 

sig. Mycket stora belopp är i omlopp för en församling som 1919 var mer eller mindre 

bankrutt. Det framgår tydligt att GAF är stora bidragsgivare – samt att man lånar av 

Nargöfonden.  

 

Diskussioner om lokalernas användning fyller senare protokoll. S.O.V., Svenska klubben, 

Svenska folkskolan, Kustbons redaktion, gemensamma läsrum – kort sagt blir lokalerna ett 

svenskt kulturcentrum i kyrklig regi. Detta i sig är ett mycket anmärkningsvärt projekt. 

 

  Besök av svenska kungligheter har även tagit upp mycket plats i all form av kommunikation 

inom församlingen. Det var kutym vid svenska kungliga besök i Estland att gudstjänst hålls i 

St. Mikaelskyrkan.  

Tre besök förekommer, 1929 Konung Gustav V, 1932 Prins Gustav Adolf, 1936 Prins Gustav 

Adolf besöker åter församlingen. Det var också ett tillfälle när prominenta personer från 

EELK besökte församlingen.  

 

4. Uppbyggnaden av St. Mikaels församling. 

En rad dokument i Riksarkivet är mycket värdefulla för att förstå församlingens uppbyggnad. 

Här bör nämnas; Erik Petzälls översättning 1925 av de nya staturerna för EELK som han låtit 

trycka och skickat via Kustbon, 
94

(centrala delar är här bilagda som bilaga 2.)                                                                             

Även ekonomiska rapporter och kyrkorådsprotokoll ger god information.  

 

4.1 Konstitution. 

Staturernas inledning anger att varje församling ses som en självständig juridisk person som 

frivilligt ansluter sig till EELKs stadgar. Alla församlingar ges en möjlighet att senast den 1 

juli 1925 begära utträde och skapa egna stadgar som insändes till inrikesministeriet för att 

registreras som en självständig trosenhet.  
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  Paragraf 1 definierar NN som en trosförening av evangeliskt-lutherskt troende som vill 

arbeta för ordets förkunnelse, gudstjänst, befordran av tros och livskraft till medlemmarna, 

samt uppfyllande av krav inom tro, moral, uppfostran och välgörenhet.  

  Paragraf 3 anger att grunden för läran är Bibeln, de symboliska böckerna, den apostoliska, 

nicenska, athanasianska samt augsburgska trosbekännelsen jämte skrifter i konkordieboken. 

  Paragraf 4 anger att NN är en del av EELK och antar dess staturer. 

  Paragraf 15 att NN församling är en juridisk person med skyldigheter och rättigheter, samt 

möjlighet att köpa och avyttra egendom. 

  Paragraf 24 anger att röstberättigade till kyrkostämman är alla myndiga, konfirmerade 

församlingsmedlemmar som betalat sina avgifter och varit medlem i ett år. Fattiga som fått 

pardon med avgifterna, får yttra sig men inte rösta. 

  Paragraf 25 anger att kyrkostämman är gällande om den samlat 10% av de röstberättigade. 

Beslut tas med enkel majoritet. Val till tjänster sker slutet.  

  Paragraf 26-28 anger att kyrkostämman väljer till tjänster och kyrkoråd, godkänner 

räkenskap och budget, köp, försäljning av egendom. 

  Paragraf 30-37 anger att kyrkoråd består av 12-30 personer, förslag upprättas en månad 

innan val och sitter på tre år. Det är beslutsmässigt om 33% av des medlemmar samlas.  

  Paragraf 38-41 anger att församlingsledningen består av ordföranden (också ordförande i 

kyrkorådet), viceordföranden, sekreterare, kassör samt pastor, (sist nämnd.) Kyrkorådet väljer 

dem på ett år. De företräder församlingen utåt, är generalförsamlingens utövande organ, 

representant inför regeringen, förbereder propositioner för kyrkorådet, förvaltar egendom, 

beviljar tjänstledigt till personal, utnämner kyrkobetjänter. Den representerar även den 

juridiska personen, alla skrivelser till ämbetsverk, intyg, kontrakt och fullmakter undertecknas 

av ordföranden och sekreteraren.  

   Vi kan tänka att det som för oss låter som en ganska långrandig utläggning av kyrkliga 

staturer hade en stor betydelse för en grupp som dels varit marginaliserade och levt i ett land 

som saknat demokrati samt styrts av en liten tysk elit. Anmärkningsvärt är 

församlingsledningen och ordförandens mycket stora befogenheter. Diskussionen om 

medlemsavgiftens betydelse för rösträtt men även medlemskap i stort, se nedan, vittnar om 

den svåra ekonomiska situationen för hela EELK. 

 

4.2 Geografisk utbredning. 

St. Mikaels församling definieras väl i årsrapporterna till SKM – nämligen Reval med Nargö, 

St. samt Lilla Rågö. 

I en notering i församlingskrönikan den 2/5 1921 är det Petzäll som meddelar att det estniska 

konsistoriet stadfäst det svenska prosteriet – förutom församlingen ingår Vormsö St. Olai 

församling, Runö St. Magdalena församling. Den 14 Juni hölls första prosterisynoden. 

 

4.3 Ekonomi. 

Paragraf 46 i staturerna förklarar att församlingens ekonomi finansieras genom utnyttjande av 

egendomar, medlemsavgifter, gåvor, insamlingar, försäljning av psalmblad och skrifter eller 

testamenten. Ekonomin i församlingen skall årligen kontrolleras av en revisionskommission 

som utsetts av generalförsamlingen inom EELK. 
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   Men ekonomin var mycket dålig, den estniska statens reduktion hade drabbat alla samfund 

hårt. Av församlingskrönikans noteringar för 1920-talet framgår att för att den alls skall 

fungera krävs SKMs och GAFs bistånd. En notering i Församlingskrönikan år 1928 intygar 

att utan Nathan Söderbloms personliga engagemang är det tveksamt om församlingen alls 

skulle överlevt och istället inlemmats i en större estnisk församling. 

   Kyrkorådets budgetuppställning av 1924 ger inblick i ekonomin, (här bifogad som bilaga 7.) 

Alla värden är här i EmK. Notera även att alla löner till präster inte finns med, de är betalda 

från Sverige och den tyngsta posten. 

Medlemsavgifter 35 000, Hyror 109 000, Kollekter 7986:40, Ränta på kapital 24 000 (GAFs 

och enskilda donatorers medel hade placerats på räntekonton), Gåvor och Gotteskatten 

50 000, Saldo från 1923 74 013:60.  

   Hyror utgör alltså nästan hälften av inkomsterna. Dessa hyror var dels privatpersoner, 

S.O.V. med olika organ, Svenska skolan, företag m.m. I kyrkorådsprotokoll tar olika problem 

med hyresgäster upp en stor del av förklarliga anledningar. 

  Nästa stora post är gåvor och Gotteskatten. Medlemsavgifter, som den estniska staten avsåg 

skulle vara huvudinkomsten utgjorde enbart 18% av inkomsterna. 

  På utgiftssidan finner vi: Hyra och ved åt pastor 84 000, Hyra och lön åt Hans Pöhl 74 400, 

Organist 18 000, Vaktmästare 16 000, rengöring 15 000, skatt till konsistoriet 3000, 

brandförsäkring 6000, fastighetsskatt 4000, renovering 30 000, eldning 10 000, Övrigt 39 600.  

  Hyror och lön till Pöhl utgör runt hälften av kostnaderna. Vi kan även notera att år 1924 givit 

ett överskott på ca 60 000 EmK, men det till följd av en stor insamling.  

 

4.4 Medlemskap. 

Paragraf 42 i staturerna definierar att medlem är alla barn genom födelse och dop – men vid 

sitt 16:e levnadsår skall dessa bekräfta att de vill fortsätta som medlemmar eller lämna 

församlingen. Utträde sker genom att pastor meddelas därom. Uteslutning sker om en medlem 

under tre år inte fullgjort sina betalningsförpliktelser, d.v.s. medlemsavgift. Det sker genom 

beslut i kyrkoråd. Smädande av den kristna tron eller förargligt beteende kan också leda till 

uteslutning. 

   Medlemmar erhåller vid betalningen av medlemsavgiften ett kort, utan det kan han/hon inte 

fodra något av församlingen. Obetald avgift innebär att den enskilde förlorar sina rättigheter 

visavi församlingen, men förblir medlem. Rättigheterna återfås när avgift erlagts. Vissa 

grupper, änkor, skolbarn, värnpliktiga eller obemedlade kan av kyrkorådet befrias från avgift. 

 

4.5 Etnisk sammansättning av St. Mikaels församling.  

Vi har redan sett i församlingens årsrapporter från 1920-talet att man bestod av 

estlandssvenskar, finländare, tyskar, svenskfinländare, rikssvenskar och på öarna även ester. 

Noteringarna säger att inte minst i Tallinn så var spänningarna ibland betydande mellan de 

olika gruppernas intressen. Estlandssvenskar var dock den absolut mest dominerande 

gruppen. Till det kom att många också hade en blandad härkomst, t.ex. föräldrar av estniskt 

respektive estlandssvenskt ursprung. Några exakta siffror på hur fördelningen såg ut mellan 

grupperna går inte att finna. 

 

4.6 Gudstjänstordning, ämbeten m.m. 
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Erik Petzäll har låtit översätta och distribuera EELKs bestämmelser också angående 

gudstjänst, trosliv, bestämmelser för präster m.m. Det är daterat 1928 och är ett omfattande 

dokument vars viktigaste delar jag nu återger.
95

 

   Inledningen gör klart att gudstjänster skall präglas av helig stillhet och ro. De besökande får 

inte tala med varandra, gå ut och in, samt bör ha förberett sig i bön och med Guds Ord. Hattar 

tas av och ett allmänt vårdat yttre förutsätts i Guds hus. 

   Bikt bedrivs och den biktande skall vid första psalmen träda fram till altaret för att motta 

absolution. Gudstjänsten följer EELKs ordning. 

   Församlingen har följande anställda: Organist, Församlingssyster/diakonissa, Kyrkotjänare 

(vaktmästare) som bör vara redlig och nykterist, Klockaren, slutligen Kansliarbetaren.  

Kyrkoherden är församlingens andlige ledare, han håller gudstjänst och sköter de kyrkliga 

förrättningarna. Hans väljs av kyrkorådet efter förslag från konsistoriet. Han är ansvarig för 

löpande administration.  

  Klockaren så är kyrkoherdens närmsta hand. Han skall befrämja sång och musik. Predika 

och uträtta de kyrkliga förrättningar som kyrkoherden medger. Han är även behjälplig med 

undervisning av barn och ungdomar. 

   Under rubriken Ämbetsförrättningar ryms följande: 

Alla evangelisk-lutherska församlingsmedlemmar måste vara döpta. Barn döps senast 8 

veckor efter födsel. Barn till icke-vigda döpes ej – dock medgives undantag för barnet om en 

part i förhållandet vägrat äktenskap. Dop utföres främst av pastor, men församlingsstyrelsen 

utser även s.k. hemdöpare. Nöddop kan alla utföra. 

   Ungdom mellan 15-18 år måste konfirmeras. Kunskap om tron kontrolleras av kyrkoherden 

innan konfirmation som sedan utföres av densamme. Odöpta konfirmeras ej. Konfirmanden 

måste kunna redogöra för katekesens fem huvudstycken för att bli fullberättigad medlem. 

   En medlem skall minst en gång om året ta nattvard. Bikt föregår nattvard och alla som 

”begår nattvarden” måste ha biktat sig. Den som vill ha nattvard måste innan gudstjänsten 

meddela kyrkoherden.  

   Alla medlemmar måste vara kyrkligt vigda. Icke kyrkligt vigda har ej rätt till nattvard eller 

kyrklig begravning. De stryks ur församlingsboken.  

  Medlemmar begraves av kyrkoherden. Icke-medlemmar kan begravas om de anhöriga är 

medlemmar men dubbel avgift uttages. Självmördare begraves ej. Barn som är födda utanför 

äktenskapet och ej är döpta blir heller inte begravda. 

  Rubriken Församlingens medlemmars förpliktelser berättar: 

Föräldrar är skyldiga att fostra sina barn i evangelisk-luthersk tro. Vidare läggs stor kraft på 

att redogöra för betalningsskyldigheten gällande medlemsavgiften. 

    

5 1929-1939 

 

5.1 Historisk överblick över Estland politiska situation under perioden. 

Konstantin Päts, (1874-1956), var ministeräldste, motsvarande ungefär president, i Estland 

samt ledare för det s.k. Agrarpartiet. Landet hade under 30-talet en allt turbulentare politisk 

situation med spänningar inte minst med mycket nationalistiska, ibland högerpopulistiska 
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grupper. 1934 genomförs av honom i mars vad som i praktiken var en statskupp. 

Undantagstillstånd infördes, partier förbjöds m.m. Fram till Sovjets ankomst så styrde Päts 

landet med dekret i samråd med överbefälhavaren Johan Laidoner. Päts hade att balansera 

mellan mycket nationalistiska högerkrafter och även vänstergrupper.  

   Ett utslag blev de nya lagarna av 1934 som gjorde det komplicerat att anställa utländska 

präster. Nya lagar under 1934 gynnade dock EELK. Samfund med mindre än 100 000 

medlemmar fick svårt att verka som fria utan skulle registreras via inrikesministeriet. 

Samtidigt noterar vi i Hjalmar Pöhls brevarkiv att biskop Rahamägi , Kukks efterträdare, och 

konsistoriet hade en relativt komplicerad och arbetsam relation till inrikesministeriet som 

sökte allt mer kontroll. 

   Den estlandssvenska miniroteten blev allt mer trängd i situationen. Inom estniska 

högernationalistiska kretsar såg de som ett icke-estniskt element som kunde undergräva 

nationen.  

   I Hans Pöhls respektive Elmar Nymans arkiv på Riksarkivet kan vi utläsa i 

korrespondensen, inte minst med RFSBU att oron samt situationen förvärras succesivt.  

   1931 förbjuds alla svenska ortsnamn, Reval försvinner och Tallinn blir etablerat. 1934 lagen 

om att präster måste vara estniska medborgare. 1935 beslutas att barn i äktenskap med en 

estnisk förälder måste gå i estnisk skola. Samma år förbjuds partiet Svenska folkförbundet 

samt Kustbon – en ny mer regimpositiv version kommer ut med namnet Nya Kustbon. Vi 

finner i kyrkorådsprotokoll att svenska kyrkogårdar har vandaliserats. 1938 förbjuds så 

svenska i alla skolor – ett hårt slag både för St. Mikaels församlings arbete men även hela 

folkgruppens strävan. Situationen föranleder svenska regeringen att protestera till Estlands 

regering. 

   I St. Mikaels församlings kyrkbok över församlingsmedlemmar kan vi även se att folk 

börjar utvandra allt mer från och med 1936. Främst är det de balttyska medlemmarna som får 

noteringen, ”Avflyttad till Tyskland,” men noteringen ”Flytt med båt” blir också allt mer 

förekommande redan nu. 

 

5.2 Kyrkoherdarna. 

När Petzäll avgått 1929 vänder sig Hans Pöhl direkt till Nathan Söderblom och frågar om det 

inte är möjligt att påräkna lönebidrag från Svenska kyrkan även om kyrkoherden är est eller 

finlandssvensk. I ett brev från SKMs Sjömansvårdsutskott avslås detta och man förklarar att 

en Harald Engström från Grinstad skall tillträda tjänsten. Denne behärskar inte finska och 

därför är han tänkt som en tillfällig kandidat.
96

 Alvin Isberg drar i sin bok slutsatsen att Pöhl 

nu planerade för sin son Hjalmar, som läste teologi. Vi har inga belägg för det, utan kan bara 

anta att så kanske var fallet. 

  SKM söker alltså en ny kyrkoherde med finsk språkkunskap, men kyrkorådet väljer 12 maj 

Engström. SKM blir mäkta irriterat, man har hittat en präst med rätt språkkunskaper, Karl 

Nilsson. Pöhl och kyrkorådet vägrar ändra sig, trots att SKM till och med klagar till biskop 

Kukk. Karl Nilsson får istället bli kyrkoherde på Ormsö. Engström blir kvar till 1931 och 

under denna tid tycks inga kontroverser har försiggått i församlingen. Under hans tid dör 
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plötsligt Hans Pöhl 1930 vid 54 års ålder – något som i arkivet har lett till en storm av sorg 

och kondoleanser i form av papper. Ny ordföranden blir Andreas Stahl. 

  1931 dör också Söderblom och kyrkorådets nye ordförande får vända sig till SKMs styrelse 

för att vädja om en ny kyrkoherde.  

Näste man blir Bernhard Lund från Arboga, som stannar mellan 1 dec. 1931 till 31 dec. 1932.  

Året tycks ha förflutit lugnt, men som synes var det ingen som stannade speciellt länge på 

posten.  Samtliga prästtjänster i kontraktet var under 30-talets början besatta av rikssvenska 

präster, estlandssvenska saknades, men i slutet av 1933 är Hjalmar Pöhl klar och prästvigd av 

Hjalmar Danell i Skara domkyrka.  

Hjalmar Pöhl blir också t.f. pastor 1934 och ansvarig för sjömansvården i St. Mikaels 

församling. SKM avser att det ska gälla i 6 månader tills en ny kyrkoherde tagits fram. 

Kyrkorådet gör ett försök att göra om manövern från 1929, ett val utlyses till 25 mars 1934. 

Av ett brev från SKMs sjömansutskott av den 14 mars 1934 framgår nu att man blankt vägrar 

att godta detta och hotar med att helt dra in stödet från Svenska kyrkan.
97

Den 17 mars 1934 

gör kyrkorådet en total ”pudel” till Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse, beklagar det 

skedda och påstår att det var Hjalmar Pöhl som anhållit om valet och menat att det var en 

formsak. 

  Hjalmar Pöhl blir kvar till nov. 1934, det tycks som om situationen har varit mycket hätskt, 

efter många om och men, flyttas så Karl Nilsson från Ormsö till Reval och blir församlingens 

nye kyrkoherde och kontraktets prost. Pöhl tar över befattningen på Ormsö. 

   

1934 tar den nya, mycket nationalistiska regimen i Estland en ny religionslag, som b.la. 

föreskriver att kyrkoherdar måste vara estniska medborgare. Sven Danell får åka hem till 

Sverige och fram till sin egen hemresa, juli 1939, krävs omfattande insatser både från Karl 

Nilsson, församlingen och SKM, för att kvarhålla honom på tjänsten. I kyrkorådsprotokollen 

från 1934 och framåt förekommer det i regel alltid diskussioner om hur situationen ska 

hanteras mot de allt hårdare myndigheternas attityd mot rikssvenska präster och om man skall 

kunna räkna med ekonomiskt stöd i fortsättningen från Svenska Kyrkan.
98

 

 

Hjalmar Pöhl är, förutom att vara kyrkoherde på Ormsö, anställd som ansvarig för engelska 

sjömansmissionen och i faderns fotspår ordförande i den estniska motsvarigheten. Han far 

mellan Tallinn och Ormsö, har svårt att hinna vara på plats i församlingen – vilket leder till 

flertalet reprimander från SKMs sida som återfinns i hans privata arkiv. Han tycks också ha 

axlat faderns mantel och är verksam i hela det estlandssvenska arbetet.  

  

En mycket infekterad situation tycks ha bestått i kontraktet mellan Nilsson och Hjalmar Pöhl. 

Alvin Isberg menar, med utgång från Nilsson egna rapporter, att Pöhl agerade mycket 

intrigant, vann över den nye biskopen Rahamägi på sin sida för att förmå regeringen att utvisa 

Nilsson ur landet.
99

 Nilsson lyckas få Nils Linderstam med i debatten, denne svartmålar den 

Pöhlska klanen och menar att de gör allt för att få svenska pengar för att odla svensk kultur i 

                                                           
97 Riksarkivet, St. Mikaels församling i Reval, band A1/14. 
98 Riksarkivet, St. Mikaels församling i Reval, band A1/1. 
99 Svensk mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873-1943, Alvin Isberg. Uppsala Universitet 1978, S. 112. 
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Estland, men vägrar ge rikssvenskar insyn. Jag återkommer till bråket om kyrkoherdetjänsten 

längre ned.  

 

Karl Nilsson är liksom föregångaren Erik Petzäll kontaktpunkt för allehanda 

välgörenhetssatsningar i Estland – det är till honom man vänder sig när medel skall doneras. 

RFSBU var stor sponsor till Birkas folkhögskola och Svenska gymnasiet i Hapsal. De har en 

omfattande dialog med Nilsson angående skänkta bilar, utbytesstudenter, lantbruksmaskiner 

m.m. Vidare framgår att Nilsson även samlar in pengar för S.O.Vs tidning Kustbon från helt 

icke-kyrkliga kanaler – allt från Aftonbladet till Rotary. Tillsammans med R.F.S.B.U planeras 

en turistbyrå för svenska turister. 

 

1939 stod det klart att den estniska staten inte längre skulle acceptera en rikssvensk 

kyrkoherde. Erling Eidem vill helst ha en rikssvensk, men kan i andra hand tänka sig Ivar 

Pöhl, Hjalmars lillebror som nu var prästvigd. Rahamägi tar parti för Hjalmar och menar att 

denne blivit lovad tjänsten när han placerades på Ormsö. Ivar borde placeras på Ormsö 

istället. Möjligen är detta ett bevis för Nilsson tankar om en Rahamägisk/Hjalmar komplott. 

Formellt var det ju så sedan Söderbloms dagar att den estniske biskopens skulle godkänna 

SKMs förslag.  Rahamägi själv får avgå efter en skilsmässoskandal och Hjalmars position 

antas försvagas. 

 

Hösten 1939 tågar de första sovjetiska trupperna in och alla planer på rikssvenska kyrkoherdar 

får överges. Då blir också Ivar Pöhl St. Mikaels församlings t.f. kyrkoherde på Eidems 

förslag. Ivar Pöhl kommer att tjäna som kyrkoherde i församlingen fram till 1944 när hela den 

estlandssvenska gruppen i princip evakueras till Sverige. Under en kort tid under 1941 – 

1942, när situationen p.g.a. den sovjetiska regimen blir ohållbar flyr han till Tyskland och 

tjänsten upprätthålls av den äldre prästen Tannenbaum. Den 18 Jan 1942 återinträder han i 

tjänst och förordnas av det estniska konsistoriet till kyrkoherde, en tjänst han förblir på, betald 

av Svenska kyrkan till 1944.  

    

5.3 Sjömansmissionens verksamhet. 

Förmodligen är detta den rubrik som blir minst i detta arbete. Noteringarna om arbetet med 

sjömän, som ju var SKMs officiella skäl till att finansiera arbetet i Estland är mycket få. I 

några årsberättelser återfinns noteringar under Diakoni att skeppsbesök utförts. Läsrummet i 

Tallinn, med svensk dagspress och litteratur, nämns också som ett arbete för sjömännen. 

 Från Karl Nilsson tid finns även en liggare bevarad där han förvisso kortfattat noterat en del 

skeppsbesök, någon andakt osv. men på det stora hela tycks detta inte ha varit ett stort projekt. 

 

5.4 Kontakter med Sverige 1929 – 1939. 

Fram till 1929 har Svenska kyrkans arbete i Estland varit mycket av Nathan Söderblom eget 

skötebarn. Han har haft de viktiga kontakterna och tagit de avgörande besluten.  

   Av Petzälls rapporter från 1920-talet framgår att man oroas mycket över olika frikyrkliga 

väckelserörelser som spred sig i kontraktet, inte minst pingströrelsen som drevs från svenskt 

håll. Erling Eidem sänder 1933 ut Viktor Södergren för att bilda sig en uppfattning om läget, 
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denne rapporterar: ”en söndersplittring utan motstycke, nationellt, språkligt, kyrkligt.”
100

 

Nuckö tycks vara epicentrum. Södergren beskriver kontraktet som en del av Svenska kyrkan, 

varför situationen inte kan tolereras, situationen ”förvittrar även svenskheten.”
101

 

Han ordinerar att ett särskilt utskott måste skapas som handhar alla frågor rörande kontraktet 

och det skall ledas av Sveriges ärkebiskop. Kort efter skapas Balticumutskottet, BU. Det skall 

”träda i organiskt samarbete med övriga för kyrkan och svenskheten därstädes arbetande 

organisationer,”
102

 alltså med representanter för GAF och RFSBU, men även S.O.V. som 

arbetar intimt med de senare två. BU skall alltså samla alla resurser för en bred satsning i 

Estland, ledd av Erling Eidem. Det är en satsning som syftar betydligt vidare än ren kyrklig 

verksamhet. Det är försvaret och värnandet av en svensk minoritet, svenskhetens bevarande i 

öster kort och gott. Under hela 30-talet och fram till andra världskriget tar BU och Eidem en 

framträdande roll i allt arbete i svenskbygderna i Estland. I svenske pastorns årsberättelse till 

SKM för 1934, förmodligen Hjalmar Pöhl, meddelas att han besökt församlingen och predikat 

i St. Mikaels kyrka i Tallinn i samband med att han vigde Biskop Rahamägi.
103

 

     Under det allt hårdnande klimatet efter 1934 för utländska präster slåss Eidem av all kraft 

för att få ha kvar en rikssvensk präst. Tidningar, svenska utrikesdepartement och direkta 

påtryckningar på biskop Rahamägi – alla metoder prövades. I ett brev av den 23/5 1936 till 

Karl Nilsson framgår Eidems personliga engagemang – (här bilagt som bilaga 10.) Här 

pressar Eidem sin estniske kollega samt utnyttjar alla tänkbara vägar för att behålla en 

rikssvensk kyrkoherde. Hjalmar Pöhl tycks inte vara ett alternativ. 

 

Satsningen är nu om möjligt än bredare än under Nathan Söderbloms tid. Man medverkar i 

princip i allt arbete som sker bland estlandssvenskarna, där sjukstugan på Vormsö samt 

kapellet på Nargö tar extra mycket fokus. 

  Arbetet är dels pressat av en allt aggressivare estnisk nationalism och frikyrkliga framgångar 

i övärlden. 

Den rikssvenske kyrkoherdens roll som ”spindeln i nätet” för svenska satsningar i Estland blir 

än mer framträdanden. SKM synkroniserar även sitt arbete i stor skala med andra aktörer i 

regionen. 

 

5.5 Huvudsakligt verksamhetsfokus 1929-1939. 

Kyrkorådsprotokollen domineras av ett par huvudsakliga teman: Dialog runt hyresgäster, 

främst Betelförsamlingen som var baptister. Även oregerliga hyresgäster, obetalda hyror m.m. 

är återkommande teman.  

  Problem med myndigheter angående rikssvenska präster är nästa stora punkt. 

  Processen runt Nargö kapellet är en verklig följetong i all dokumentation från 30-talet. Dels 

praktiska spörsmål, insamlingar och tvistigheter med byggherren ifråga. 

  Diverse praktiska renoverings samt inköpsfrågor är vanliga punkter. 

  Lotteriverksamhet är något nytt och mycket frekvent förekommande. I protokoll 128 av den 

19 april 1937
104

, framgår att man ser fattigvården som en av de viktigaste uppgifterna i 

                                                           
100 Svensk mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873-1943, Alvin Isberg. Uppsala Universitet 1978, S. 104. 
101 Svensk mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873-1943, Alvin Isberg. Uppsala Universitet 1978, S. 105. 
102 Svensk mission och kyrklig verksamhet i Estland 1873-1943, Alvin Isberg. Uppsala Universitet 1978, s106. 
103 Riksarkivet, St. Mikaels församling i Reval, volym E1-21. 
104 Riksarkivet, St. Mikaels församling i Reval, volym A1. 
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församlingen, varför lotteri skall anordnas av en Edith Westersten. Vården om de fattiga med 

därtill kommande lotterier är alltså central. Lotterier avhölls också i kyrkans regi för olika 

skolor. 

   Kyrkorådsprotokoll nr 144 av den 15/5 1940 är det sista som står att återfinna, (här bifogad 

som bilaga 9.) 

Ordförande Stahl öppnar, Ivar Pöhl är pastor och en fröken Grönberg är sekreterare. Det är 

mycket kort. 

Man skall fastställa tidpunkt för allmän stämma. Vidare har man fått ett brev från Biskop 

Köpp, (biskop efter Rahamägi som tvingats avgå) den 9 maj. Där har man uppmanats att 

försälja sina fastigheter på de områden som till följd av internationella överenskommelser 

skall utrymmas, Stora och Lilla Rågö. Församlingen beslutar att realisera dessa tillgångar. 

   Kort och sakligt, men vi kan anta att man måste ha varit nedslagna – inte minst med tanke 

på all den tid och de resurser som kyrkoråd och församlingar lagt ned på att skapa dessa 

tillgångar. Besvikelsen måste ha varit enorm.  

     

Bildningsverksamhet och föredrag var något som vi redan sett att man lade stor vikt vid. I 

budgeterna finns föreläsare med som en egen post. Vad var det för föredrag? I ett brev till 

RFSBU av den 11/11 1936 finns ett föredragsprogram med följande titlar: 

Hur man blir en kristen. Hur den Helige Ande kallar genom evangelium. Hur den Helige 

Ande upplyser med sina gåvor. Hur den Helige Ande helgar samt Hur den Helige Ande 

behåller i en rätt tro. Föreläsare är kontraktets präster. 

 

Årsberättelserna till SKM och prosteriets redogörelser har följande att berätta om 

verksamheten under 30-talet. Vi börjar med 1936.
105

 

Medlemsantalet ligger ungefär på samma nivå som på 1920-talet liksom övrig statiskt för 

kyrkliga förrättningar. Läs och biblioteksavsnittet tar som vanligt stor plats – det har nu en 

helt egen rubrik. I Tallinn finns ungdomsgruppen ”Framåt” som ägnar sig åt social 

hjälpverksamhet. Söndagsskoleverksamheten samt religionsundervisning i folkskolan är stor.   

    Under rubriken Diakonien visar det sig att en rikssvensk diakonissa arbetar på Runö, på 

Vormsö finns nu sjukstuga och ålderdomshem. 21 patienter har fått vård och man har gjort 

goda insatser vid förlossningar.  

    Rubriken Församlingen och moraliska livet visar att något har hänt – det ”religiösa 

vansinnet” har brett ut sig. Nu är den estlandssvenska övärlden separatisternas härd i hela 

Estland. Dessutom förekommer betydligt fler anmärkningar att alkohol orsakar problem i 

församlingen.  

      Ekonomin är bättre men verksamhet vore omöjlig utan bistånd från Svenska Kyrkan, 

ärkebiskopens personliga engagemang och GA.  

   Vidare rapporteras att kronprinsen Gustav Adolf jämte Folke Bernadotte gästat 

församlingen. En mängd problem med inrikesministeriet försiggår gällande de rikssvenska 

prästerna – de får inte längre utföra administrativa eller civilrättsliga tjänster. 

Rapporten avslutas med: ”vi skall vinnlägga oss om att slå vakt kring den fäderneärvda 

evangeliska tron och det språkliga arvet.” 

                                                           
105 Riksarkivet, Hans Pöhls arkiv, volym 18. 
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   1940 skapas den sista årsberättelsen till SKM som finns bevarad för verksamheter innan 

kriget. Den redogör för år 1939 och författaren måste vara en av bröderna Pöhl, förmodligen 

Hjalmar, (här bifogad som bilaga 3.) 

Kontraktet har 7686 medlemmar, (om uppgiften stämmer är den anmärkningsvärd, det är i 

princip hela folkgruppen)  St. Mikael 1131. I St. Mikaels församling har hållits 56 

gudstjänster på svenska, till det kommer finska respektive tyska gudstjänster, två 

ungdomsgudstjänster, en konsertgudstjänst och 10 nattvardsdagar i anslutning till gudstjänst – 

inte riktigt en i månaden. Totalt har 156 personer tagit nattvard, 25-50% av medlemmarna 

kommer till gudstjänst.  

I de övriga församlingarna är gudstjänster på estniska betydligt vanligare, 

gudstjänstdeltagandet högre och nattvardsfrekvensen större.  

   Man döpt 8 barn, konfirmerat 22 ungdomar, vigt 8 och begravt 15 personer. 

   En egen rubrik får Läs och biblioteksverksamhet. Totalt finns 4 bibliotek samt 10 s.k. 

läsestugor där svensk dagspress tillhandahålls med Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse 

försorg. Vidare finns två radiorum där svenska radiokanaler går att få in.  

   Rubriken Ungdomsarbete och söndagsskoleverksamhet avslöjar att man samlar gamla 

konfirmander, involverar dem i Sykretsen för stadens fattiga, bedriver en kör samt läsaftnar 

för de unga med nyttig och uppbyggande litteratur. Söndagsskola sker varje söndag. I de 

andra församlingarna tycks ungdomsarbetet gå bättre. Nuckö har tre körer, idrottsklubb, 3 

söndagsskolor samt regelbundna läsaftnar. På Runö samlas ungdomarna hos kyrkoherden 

varje söndagseftermiddag förutom kör och söndagsskola, samt såklart – läsaftnar.  

Vormsö har en ungdomsklubb med 120 medlemmar, en kurs i exegetik har anordnats för 

söndagsskollärarna som lyckats samla 450 barn till fest. 

   Under rubriken Troslivet rapporteras att ungdomarna är framträdande i gudstjänsterna. Det 

tyska inslaget i församlingen har minskat, de har flytt. Man är generös i kollekten. Hemlivet 

är gott, inga skilsmässor, det sups dock lite för mycket på St. Rågö. Inga oäkta barn. Den enda 

anmärkningen är att man saknar andlig litteratur och att svenska uppbyggelse litteratur är dyr 

varför läsbehovet är understimulerat. Från öarna rapporteras vis epidemisk spridning av 

väckelse, Nuckö. På Runö äger man en patriarkalisk kyrkotrogenhet varför sekterister inte når 

framgång. På Vormsö förekommer en aktiv verksamhet av svenska missionärer från baptister, 

missionsförbundare och pingstkyrkan – som tur är har inget religiöst vansinne förekommit. 

   Den sista paragrafen, Särskilda tilldragelser och iakttagelser, förklarar att Estland under 

1939 fått avträda landområden för Sovjetiska militära intressen. St. och Lilla Rågö är 

evakuerat liksom Nargö nu för andra gången. Nuckö prästen Rosenstein har flytt till 

Tyskland. Sist förklaras kort att kyrkoherde Karl Nilsson flyttat till Sverige.  

   Vi läser först en rapport som låter som de andra, kyrklig verksamhet, ingen trängsel vid 

nattvarden, problem med sekterister på öarna, det andas St. Mikaelisk vardag. Det enda som 

sticker ut när det gäller St. Mikaels församling är fokusen på bibliotek och läsaftnarna. Sista 

paragrafen är torrt redovisad, men måste ha varit en katastrof för folkgruppen och 

församlingen. Längre ned skall vi se att det utlöste flyktplaner i församlingsledningen. Ingen 

kritik eller klagan över Sovjets agerande. Jag förmodar att man kanske inte vågade sig på 

utgjutelser i frågan – allt avslutas med att man inte förlorar jämvikten för: ”Han är densamme 

igår, idag och i tidernas evighet.” 
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Under 30-talet kan vi alltså se att verksamheten på många sätt har rullat på som förr. 

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar. Breda gemensamma satsningar på 

estlandssvenskarnas allmänna uppbyggnad. Lotteriverksamhet och diakoni är en nyhet, 

liksom sjukstugan och ett tydligare diakonalt arbete. Vi anar mellan raderna att man pressas 

allt hårdare av estnisk nationalism, kyrkogårdar har vandaliserats, problem med den 

rikssvenske kyrkoherden, frågan om svenska i skolan m.m. men det är uttryckt mycket 

”finstilt.” Biblioteken och läsverksamheten samt litteraturspridning – folkbildningsprojektet – 

är mycket dominerande. Bombnedslaget är utrymmandet av Rågörna samt Nargö. Efter allt 

det arbete som nedlagts, inte minst på Nargö-kapellet, måste frustrationen vara enorm – även 

om uttrycket i administrationen är mycket återhållet. 

 

5.6 Övriga anmärkningsvärda projekt. 

5.6.1 Kapellet på Nargö. 

Tanken att på Nargö bygga ett nytt kapell efter första världskrigets ryska evakuering tycks ha 

funnits redan från starten 1919. Det framgår av tidiga kyrkorådsprotokoll att Nargöborna är 

fattiga, befolkningen som återflyttas befrias från kyrkoskatt. Dessutom saknas åkerjord och 

man livnär sig som fiskare. Grundplåten till bygget läggs redan på det tidiga 20-talet av GAF, 

andra stora donatorer är SKM, RFSBU, Hedvig Eleonora församling i Stockholm, 

insamlingsresor i Sverige av kyrkoherde Bernhard Lund, förutom en mängd mindre bidrag. I 

en rapport av den 6 mars 1936 från Karl Nilsson till SKM beskrivs Nargöborna även som de 

mest kyrkliga.
106

 I Riksarkivets volymer över in och utgående korrespondens, samt i 

kyrkorådsprotokoll är detta projekt mycket dominerande. Dels för att det tog lång tid att resa 

pengarna, men också snårigheter och problem med myndigheter och entreprenörer. Konkreta 

tycks byggplanerna bli först 1931 i kyrkorådsprotokoll no 79. I svenske pastorns årsberättelse 

till SKM för 1934, förmodligen Hjalmar Pöhl, meddelas att man 1934 äntligen lagt 

grundstenen till kapellet.
107

 

   I Sverige görs 1938 ett upprop i press och kyrkor för kapellets räkning, (här bifogat som 

bilaga 12.) Det är en synnerligen prominent samling som står bakom uppropet. Man är inte 

riktigt klar, men det skall dock komma att invigas 1938 trots att vissa bitar återstod. 

  Användningstiden blir, efter allt arbete sedan tidigt 1920-tal, kort i och med Sovjets 

invasion. Inom parantes är det dock glädjande att nämna att kapellet idag är den enda 

förkrigsbyggnaden som finns kvar på ön och är sin vana trogen som alltid i behov av pengar 

och arbete! 

  När man först går igenom dokument om Nargökapellet och med vilken osannolik emfas alla 

engagerar sig projektet blir man konfunderad, för att inte säga trött. Varför allt detta ”ståhej” 

om ett kapell? Vad är det som är så viktigt med en träbyggnad? Men om man tittar på arbetet i 

stort ibland estlandssvenskarna och kyrkans betydelse för dem klarnar bilden. Nargöborna 

flyttar tillbaka efter ha blivit bortkörda. Man kan säga att de återtar ön. Det är uppenbart att 

byggnaden i sig är en bastion för deras egen kultur – inte bara Guds hus. Det är själva navet 

och symbolen för deras existens på Nargö. Firandet av gudstjänst på Nargö är en seger för 

deras fortlevnad på ön.  

 

                                                           
106 Riksarkivet, St. Mikaels församling i Reval, volym A1. 
107 Riksarkivet, St. Mikaels församling i Reval, volym E1-21. 
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5.6.2 Sjukstugan på Vormsö/Ormsö. 

Ett projekt som i stort sett alla kända bidragsgivare var inblandade i SKM, församlingen, 

GAF, RFSBU och Röda korset var byggandet av en sjukstuga Vormsö samt anställandet av en 

svensk sjuksyster. Redan Nathan Söderblom och Pöhl driver diskussionen under 1920-talet. 

Först 1934 kan vi se i ett brev av den 12/9 1935
108

 från Hjalmar Pöhl till Karl Nilsson att den 

är klar att invigas. Båda två har lagt en enorm möda på att samla in pengar och material till 

detta projekt. Igen har alla tänkbara kontakter tagits för allt från spädbarnsutrustningar till 

rullstolar. Floden av skrivelser i bådas brevarkiv vittnar om ett rejält Söderblomskt ”energiskt 

tiggeri.” 

 

5.6.3 Bibliotek och läsaftnar. 

Redan i församlingskrönikan kan vi läsa att kyrkoherde Mozelli är den som startar detta 

projekt. Syftet är att det svenska språket inte ska dö ut. Det är en pågående process som 

eskalerar. I 30-talets årsberättelser har verksamheten fått en egen rubrik jämte Diakoni och 

Gudstjänstliv. Vi skall se att när Hjalmar Pöhl får träffa höga företrädare i Sverige 1941, efter 

Sovjets första ockupation, finner han det nödvändigt att berätta att förutom alla andra 

lidanden, dödsfall och deporteringar – så har biblioteken räddats genom att alla låntagare gjort 

”långlån” av böckerna. För mig framträder just dessa bibliotek och läsaftnar som något 

mycket anmärkningsvärt som uppenbarligen hade en stor betydelse för församlingens 

medlemmar. 

 

5.7 Relationen till andra samfund. 

Vi har redan sett att hyror från dag ett var en vital del i församlingens ekonomi. 

Församlingens primära relation till andra samfund var först som hyresvärd. I 

kyrkorådsprotokollen för hela den undersökta perioden framgår att man hyr ut åt St. Paulus 

församlingen, lettiska församlingen, en tysk församling, en finsk grupp samt baptister. 

Generellt gällde att de fick utnyttja lokalen när den var ledig, antingen på morgnar alt. 

eftermiddagar. Många diskussioner försiggår, inte minst med baptisterna om att man inte får 

använda församlingens stearinljus samt att de måste betala för ved. Likaså rena 

ordningsfrågor om det stökats till eller inte utrymts i tid. Generellt tycks dock samarbetet varit 

gott och lönsamt. 

  Vi ser i prost samt kyrkoherderapporter att situationen på öarna är annorlunda, inte minst på 

Nuckö. Här försiggår en kamp mellan samfunden och de svenska frikyrkliga rörelserna hotar 

själva svenskheten i bygden. Detta gäller inte minst pingstkyrkan där ”religiöst vansinne” 

utövas. Evangeliskt-lutherskt kyrkoliv ses som garanten för folkgruppens fortbestånd. 

 

5.8 Ekonomin i St. Mikael 1929 – 1939. 

Perioden ser i stort ut som föregående. Hyror är alltjämt en stor inkomstpost, man förlitar sig 

oftast på donationer när det gäller mer fasta investeringar. Varje år produceras ett mindre 

överskott i finanserna. En ny aktivitet som dels berör ekonomin men även verksamheten är 

den otaliga mängd lotterier som hålls för enskilda ändamål, ofta de fattiga i församlingen. 

Man måste söka tillstånd för lotterier från staden samt redovisa resultatet, varför de tar upp en 
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stor del av dokumenten i kyrkorådsprotokoll samt in/utgående korrespondens, (jag bifogar här 

som bilaga 8 den sista budget som står att återfinna i Riksarkivet – för år 1938.) 

   

 

5.9 Konflikter och problem 1926-1939. 

Två huvudsakliga problem hemsökte församlingen under dessa år. Först striderna om 

kyrkoherde posten i Tallinn, med tillkommande intriger, sedan den estniska statens allt mer 

hårdnande attityd mot icke-estniska präster. I viss mån kan problemen sägas vara 

sammankopplade och ledde från tid till annan att BU och kyrkorådet hamnade i öppen 

konflikt. Kyrkoherdarna menade sig vara utsatta för en komplott av den Pöhlska klanen i 

samråd med biskop Rahamägi som utnyttjade den estniska statens allt hårdare regelverk för 

ämbetspersoner. Finns det någon grund för dessa tankar förutom rena spekulationer? 

   Vid bataljens verkliga start, 1934, när Karl Nilsson skall flyttas till Tallinn och Pöhl till 

Vormsö, finns ett brev av den 16 april 1934 från Svenska legationen i Tallinn till Nilsson. 

Nilsson blir informerad om att någon anonymt polisanmält honom för förskingring. Konsuln 

har informerat det estländska utrikesministeriet att konflikten här hör från kyrkliga konflikter 

med S.O.V. Syftet torde vara att få Nilsson utvisad.
109

 

  Samtidigt finns rikligt med dokumentation som tycks peka på att situationen inte var så 

infekterad. Nilsson och Pöhl skriver flitigt till varandra, tilltalet är Broder och Käre Broder. I 

brevet ovan rörande sjukstugan så är tonen varm. Pöhl talar för Biskop Rahamägi som han 

tycks stå på vänskaplig fot med och meddelar hans närvaro vid invigningen. Han undrar också 

om Nilsson möjligen kan fundera ut någon form av studiestöd till brodern Ivar som läser 

teologi i Tartu. 

  Ett viktigt brev är Nils Källströms brev av den 30 April 1939
110

 till Hjalmar Pöhl. Källström 

är ordförande i RFSBU. Han titulerar Hjalmar; Broder Hjalmar Pöhl. Tonen är mycket varm 

och det är ett svar på ett brev från Pöhl. Det framgår tydligt att det finns stora konflikter 

gällande pastorstjänsten i Tallinn. Skriverier av illasinnad karaktär har försiggått i 

Stockholmstidningen. Källström förklarar att all makt i frågan ligger hos Ärkebiskopen, 

därför skriver Källström: ”Jag skulle vilja tillråda följande aktion från Eder sida. Uppvaktning 

hos Biskop Rahamägi, som föreslår Ärkebiskopen en pakt.” Källström har i förtrolighet pratat 

med Doktor Ylander i Sjömansvårdsstyrelsen och denna har antytt att man från deras sida 

helst ser en svenskspråkig estlandssvensk på posten.  

   I en årsberättelse från prosteriet för år 1934
111

, skriven av Hjalmar Pöhl framgår att 

Rahamägi beslutat att en ny befattning ska skapas i prosteriet, viceprosten – som går till 

Hjalmar Pöhl. Nilsson tycks ha protesterat direkt till Rahamägi. Det avslås och i en 

prostsynod där även S.O.V. medverkar trummas nyordningen igenom. 

  I ett brev av den 11 maj 1939
112

 skriver Hjalmar Pöhl till Eidem för att förklara sig. 

Dels förklarar han alla turer runt Rahamägis skilsmässa och hur illa det skadat kyrkans 

förtroende. Han refererar sedan till händelserna 1934 när han förflyttats till Vormsö. Det är 

tydligt att han blev besviken men förstod att Eidem ville ”härda honom i landsorten.” Vidare 
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menar han att Karl Nilsson, Sveriges minister i Tallinn Baron Koskull, samt estniska 

konsistoriet alla lovat att han skall få kyrkoherdetjänsten i kontraktets huvudkyrka i Tallinn, 

när Nilsson slutade.  

Vidare känner han sig djupt sårad över hur han förtalats i Sverige angående turerna med 

inrikesministeriet och komplotter med Rahamägi. Han har gjort sitt yttersta för att försvara 

Nilsson som fått stanna betydligt längre än andra utländska präster.  

   Karl Nilsson å sin sida, med företrädaren Nils Linderstam, skräder inte orden över Pöhlarna 

och de tycks vara Eidems främsta informationskälla. 

  I ett långt brev till Eidem från Hjalmar Pöhl, av den 20 augusti 1938, framkommer det att 

Hjalmar Pöhl har en mycket stark ställning i EELK. Han har av Rahamägi och konsistoriet 

utsetts till representant mot Svenska kyrkan. Nu tycks det som om Pöhl försvarat Nilsson och 

arbetat för att förhindra hans utvisning – denne får dock bara ägna sig åt själavård, predikan 

och konfirmationsundervisning – inget administrativt eller civilrättsligt. Tjänsten låter mycket 

lik klockarens, de prostrelaterade uppgifterna faller då på viceprosten – Pöhl. Samtidigt 

framhåller Pöhl att detta drabbat alla utlandspräster, tyskar och finnar. Tyskarna får inte ens 

venia. I ett senare brev från Eidem till Hjalmar Pöhl av den 1 mars 1940, (samma volym i 

Riksarkivet), framgår det att Eidem viker ned sig. Hjalmar Pöhl är nu prost – Nilsson har rest 

hem.  

   Det är idag svårt att avgöra vad som hänt i turerna till tjänsten. Klart var enligt min mening 

att Hjalmar och Rahamägi hade en god relation – han var kontaktpunkt mot Svenska kyrkan. 

Klart är också att den rådande stämningen i Estland samt regimen orsakade problem för alla 

utlandspräster – problem som skulle drabbat Karl Nilsson oavsett Hjalmars ambitioner. Jag 

håller för troligt att ett flertal personer faktiskt indikerat och sett honom som en framtida 

kyrkoherde i Tallinn och prost i kontraktet från ett tidigt stadium. Jag finner det osannolikt att 

en präst i 20-års åldern verkligen skulle kunna vara förmögen att manövrera ut en rikssvensk 

präst – snarare tycks regimen i Estland i sig vara det största problemet. 

  Samtidigt är det min uppfattning att Hjalmar Pöhl verkligen vill ha Nilsson tjänst och också 

använt alla tänkbara resurser för att komma över den. 

 

Ett konstant problem som pågick under hela 30-talet var den ökande estniska nationalismen, 

ibland på minoriteternas bekostnad. De spår av den som syns i 30-talets handlingar är mycket 

finstilta. Längre ned skall vi se i Ivar Pöhls rapporter att det var ett så pass påtagligt problem 

att man redan under slutet av 30-talet började planera för en allmän överflyttning till Sverige. 

 

6 1939 – 1944. 

6.1 Historisk överblick över Estlands politiska utveckling under perioden. 

6.1.1. Sovjetisk ockupation. 

Den 29 september 1939 tågar de första Sovjetiska trupperna in i Estland. Det var inte direkt 

invasion. Officiellt upplät Estland ”frivilligt” militärt strategiska områden i en försvarsallians. 

För St. Mikaels församlings del har vi sett att Rågöarna och Nargö försvann, samt att 

byggnader på Nuckö togs över, b.la. prästgården.  

Päts regim tilläts att regera, men samtidigt ökade ”spontana” pro-Sovjetiska demonstrationer 

m.m. Eftersom Tyskland och Sovjet vid denna tid var i pakt så tilläts nu Tyskland evakuera en 

stor skara balttyskar – något som syns i St. Mikaels församlings kyrkböcker och protokoll. 
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Den 21 Juni 1940 installeras en bolsjevikisk estnisk regering under vapenhot. Strax efter hålls 

en folkomröstning som visar att över 90% av Estlands befolkning önskar att landet uppgår i 

Sovjet. Landet isoleras och inga nyheter kommer ut till omvärlden.  

Estland kommer att drabbas hårt av det Sovjetiska styret. Över 60 000 människor deporteras, 

över 34 000 män tvångsrekryteras till Röda armén, (notera att dessa siffror varit svårbelagda 

och går isär i olika källor.) Juni 1941 var en mörk månad när godståg rullade mot det inre av 

Sovjet med fångar, ledande intellektuella avrättas – bland dem biskop Rahamägi. Kända namn 

från St. Mikaels församlings protokoll som Nikolas Blees, även redaktör för Nya Kustbon och 

riksdagsledamoten Mathias Westerblom drabbas av samma öde. Hjalmar och Ivar Pöhls bror 

Olof försvinner och avrättas.  

   Alla förbindelser bröts med utsidan av Sovjet, Pöhl däremot tycks ha samlat en oräknelig 

mängd information om situationen. Vi återkommer till bröderna Pöhl under denna period – 

men det är tveklöst så att de är ett viktigt språkrör. 

   I Hjalmar Pöhls arkiv hittar vi maskinskrivna, vikta sidor, de är översatta till svenska, 

engelska och tyska, (här bifogade som bilaga 13.)
113

 Det är en rapport som tidigare varit 

hemligstämplad och redogör för deportationerna 13-15 Juni 1941. Barn har skiljts från 

föräldrar, män från kvinnor. 9632 personer är borta, bifogat är en lång, detaljerad lista vart i 

Sovjet de antas ha skickats samt avstånd till platsen. Varje enskilt namn är redogjort för. 

Listan förklarar noggrant vart estlandssvenskarna förts.  

   Har Hjalmar Pöhl skrivit detta? Det kan vi inte veta, men en grupp med estlandssvenska 

intressen är det otvetydigt. Vi kan anse det rimligt dock att han på något vis försett kontakter i 

Sverige med denna information – han skall bli en viktig distributör av information.  

På detta följer en beskrivning av vad som hänt med de deporterade – gruvarbete, 

skogsröjning, vägbyggande under mycket hårda villkor på ett minimum av mat. Namn, efter 

namn, desperata försök att lokalisera enskilda människoöden.  

 

Sommaren 1941 rycker den tyska armén framåt och under augusti/september intar de Estland. 

Aiboland befrias under sommaren och med i trupperna finns en persons som kommer få står 

betydelse för dem – Dr Johannes Ludwig Lienhard – officer i Hitlers propaganda maskineri. 

 

6.1.2 Nazistisk ockupation och Sovjets återkomst. 

Den tyska armén kom att stanna i Estland till hösten 1944. Formellt hade man skapat en 

provins av Estland, Lettland och Litauen kallad Ostland. Estland var viktigt för tyskarna, inte 

minst för möjligheten att utvinna skifferolja. Judar, romer, socialister och oppositionella 

drabbades mycket hårt, men för övrig befolkning, inte minst estlandssvenskarna var det en 

bättre tid. Det högsta ansvaret för Ostland låg hos utrikesdepartementet, Auswärtiges Amt, lett 

av Joachim von Ribbentrop. Förvaltningen låg under Alfred Rosenberg, en nära man till 

Hitler, i det s.k. Ostminesterium. Områden bakom fronten styrdes av Oberkommando der 

Wehrmacht, med tillkommande säkerhets/underrättelsetjänst. Till detta kom SS, som ju 

sorterade direkt under Himmler och hade maktanspråk i styrandet av provinsen. 

Beslutsvägarna var alltså tämligen snåriga och bäddade för konflikter. 
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   I Estland hade generalkommissarien Karl Sigismund Litzmann ansvaret för den civila 

förvaltningen – men den verkliga makten låg hos SS och SD. 

   Det är gott om tidningsartiklar, brev, dagboksanteckningar osv. i Riksarkivet som visar att 

man bland estlandssvenskarna och i Estland, välkomnande tyskarna som befriare – 

förhoppningen var att tyskarna skulle ge dem någon form av självstyre och allt tycktes bättre 

än Sovjet.  

 

När Sovjet återvänder hösten 1944 sker en av andra världskrigets största flyktingkatastrofer 

sett till befolkningsmängd – över 100 000 flyr – drygt 10% av befolkningen. 

 

6.1.3 Den estniska lutherska kyrkan under ockupation.  

I Riksarkivets volymer är det i synnerhet i ett par som mest information om EELK och 

Estlands situation under den första Sovjetiska invasionen återfinns – Hjalmar Pöhls. 

Här återfinns en förfärande rapport om vad som kom att drabba EELK, (här bilagd som bilaga 

14.)  Den är översatt till svenska, engelska och tyska, bifogat är en mindre katalog, igen på 

flera språk som specificerar exakt var olika brott begåtts och mot vem, (inte bifogad här.) 

   Antireligiös propaganda började redan hösten 1939, gärna med referens till Luthers utfall 

under bondeupproren. Sex veckor efter att den nya regimen tagit över i juni 1940 förbjuds all 

religionsundervisning. Snart stängs Tartus teologiska fakultet och flera lärare försvinner, 

stränga lagar stiftas runt vilka former av religiösa sammankomstformer som tillåts. Alla 

kyrkliga tillgångar nationaliseras, land, byggnader, bankkonton, bilar etc. Anställda inom 

kyrkan, deras familjer samt församlingarna själva får betala upp till 14 gånger dyrare hyra, el 

etc. för att göra deras existens omöjlig och förmå präster att avsäga sig ämbetet. Rätten till 

kollektiva medlemsavgifter förbjuds, bara frivilliga donationer tillåts. Alla religiösa barn och 

ungdomsföreningar förbjuds liksom tidningar och litteratur. Religiösa helgdagar görs om till 

arbetsdagar. Tonen i tidningar mot religion blir extremt aggressiv. Rapporten behandlar i 

detalj ekonomiska sanktioner mot präster och kyrkans personal. 1941 eskalerar trycket än 

mer. Under junideportationerna försvinner 163 personer ur kyrkans ledning liksom en stor 

mängd klockare, organister, kyrkorådsledamöter etc. Än värre drabbas de som avrättas direkt, 

biskop Rahamägi, delar av Tartus fakultet, kyrkoherdar, präster, klockare och 

kyrkorådsledamöter. Slutligen finns en långlista över tvångsenrollerade till Röda armén. Det 

är skrämmande och fruktansvärd läsning, en berättelse om hur en kyrkas ödeläggs.  

  Är siffrorna korrekta? Det är omöjligt att avgöra, det är en rapport gjord i krigstid 

överlämnad till Sovjets motståndare. Samtidigt är den mycket exakt, vilka, vart och vad som 

hände med dem framgår tydligt – oavsett detta kan vi vara säkra på att kyrkan och dess 

medlemmar gick igenom ett obeskrivligt lidande. 

 

När tyskarna kommer ligger mycket av EELK i ruiner efter drygt ett års förföljelse. Rent 

fysiskt är byggnader förstörda och ekonomiska resurser utplånade. Präster har flytt, dött eller 

tvångsrekryterats – personalbristen utgjorde det största problemet, men EELK får nu 

omedelbart tillbaka mycket av sina rättigheter.  

 

6.2 St. Mikaels församling under Sovjetisk och nazistisk ockupation. 
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Jag vill nu vara tydlig med att följande beskrivning är skapad av den information jag fått fram 

ur Riksarkivet, litteratur samt polisrapporter rörande Hjalmar och Ivar Pöhl. Förmodligen 

finns mer information att få fram. 

   Riksarkivets samlingar efter hösten 1939 är i stor oordning. I det rena St. Mikaels arkivet 

tystnar rösterna i princip 1939 – istället är det i Hans, Ivars och Hjalmars personliga arkiv 

berättelsen fortsätter. 

   Den 24 Juli 1940 sänder Estlands biskop Köpp ett brev till samtliga församlingar. I St. 

Mikaels församling har någon gjort en översättning – i Riksarkivet finns en ”kladd” till denna 

översättning, (här är den bifogad som bilaga 11.)  

   Estland har beslutat sig för att förena sig med Sovjet. Biskopen vill förklara hur kyrkan bör 

förhålla sig. ”Den kristna kyrkans huvuduppgift består således däri att väcka och fostra 

människor så att de genom syndernas förlåtelse ville älska Gud över allting och tjäna varandra 

… En kristens och en kyrkans medlem i vars hjärta bor kärleken mot nästan kan inte annat än 

själv troget medverka till skapandet av ett sådant statsskick vars uppgift är att avskaffa den 

sociala orättvisan och säkerställa människovärdig existens för envar.” Brevet fortsätter och 

förklarar att präster skall fortsätta att förkunna Guds ord, uppbygga moralen hos folket, utöva 

kärleksverksamhet och själavård. Biskopen är vidare övertygad om att den nya regimen skall 

låta kyrkan få verka utan större hinder som förut. De uppmanas att be och predika för den nya 

regimen och dess fredliga uppbyggelsearbete samt avstå från alla kritiska kommentarer. 

Det är uppenbart att det är ett förelagt innehåll, men Köpp skall överleva på sin post fram till 

1944 när han flyr till Sverige.  

 

Vad sysslar man med i St. Mikaels församling under denna svåra tid? Vi kan sluta oss till att 

mycket helt enkelt blev förbjudet. Vi finner någon notering om att Ivar konfirmerat 55 

ungdomar på Nuckö hösten 1940 – vilket tycks som en mycket riskfylld handling. 

  För folkgruppen i stort var det en mörk tid, S.O.V. förbjöds liksom Kustbon, skolorna 

stängdes, Birkas slogs igen liksom gymnasiet i Hapsal. År av hårt arbete tycktes raseras på ett 

par månader.  

  Ivar Pöhl är t.f. kyrkoherde i Tallinn. Förutom honom så tjänstgör en Isaksson på Runö. Ivar 

förblir i tjänst fram till 25/3 1941 när han lyckas registrera sig som balttysk och flyr till 

Berlin. Han arbetar där inom Svenska kyrkan och träffar en svenskspråkig officer på väg till 

Tallinn – Dr. Lienhard. Ivar rekommenderar honom att kontakta Hjalmar. 

   Hjalmar å sin sida blir utslängd av Röda armén ur prästgården. Vi finner två svar från SKM 

med kommentarer på rapporter som han på något vis lyckats få ut ur landet till SKM
114

, 

kanske är det de rapporter vi tagit del av ovan. 

Man är oroad över Ivar som tycks ha problem med den sovjetiska underrättelsetjänsten.  

Eidem själv tycks lamslagen och uppgiven, vad ska man göra? Det står klart att man i en 

situation när Sovjet gjorde allt för att tysta utflödet av information från Estland var SKM väl 

informerade av Hjalmar. Denne i sin tur upplyser att han nu inte kunde arbeta som 

kontraktsprost, (i hans listor över dödade och försvunna personer från kyrkan tar prostarna ett 

stort utrymme) dock avser han försöka hålla lite konfirmationsundervisning och husandakt. 
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Han ber dem alltjämt betala ut hans lön till ett konto i Sverige. Hjalmar är nu för sin 

försörjnings skull gymnasielärare i Hapsal.  

   Här drar många, Alvin Isberg, Johan Chrispinsson, slutsatsen att Hjalmar avsagt sig sitt 

prästämbete och blivit kommunist samtidigt som han vill lura SKM på lön. Båda gör även stor 

sak av att den svenska kommunistiska tidningen Ny dag, har ett stort reportage 1940 där en 

kommunistisk partipamp besöker Ormsö och den f.d. prosten Pöhl leder det jublande folket i 

Internationalen – som han är den ende som kan fullgott vid tillfället. Mer om detta längre 

fram. 

   Vad som dock tycks ske är att Hjalmar fortsättningsvis lyckas förse Eidem och Sverige med 

viss information om läget i Estland. Så fort Sovjet körts ut far Hjalmar över till Stockholm 

med för att söka hjälp åt sin folkgrupp.  

   Ett protokoll finns sparat från den 11 oktober 1941 på Utlandssvenskarnas förening (här 

bilagt som bilaga 14.)
115

Pöhl blir utfrågad av Carl Mothander (se nedan information om 

denne), som då är i full färd att organisera en räddningskommitté för Rågö svenskarna. Pöhl 

lämnar detaljerad information om hur många som deporterats, lärare som försvunnit, namn 

och datum, avrättade och torterade, tvångsmobiliserade till Röda armén. Vidare diskuteras 

livssituationen, brist på mat, missväxt och krigshandlingar i bördiga områden. Evakueringen 

av Rågö, Odinsholm och Nargö gås igenom i detalj, precis vilka förnödenheter ryssarna 

glömt, grisar, kor och vedtravar. Pöhl får en direkt fråga om estlandssvenskarna vill till 

Sverige, men de är ”ännu yra” efter allt som skett. 

Tydligt är man lättad över tyskarnas ankomst och tycker sig vara väl behandlad. 

   Man saknar medel, pengar och varor. Mothander betygar sitt engagemang och dedikation 

till estlandssvenskarna i en känsloladdad utfästelse om pengar. På en fråga angående kyrkans 

situation svarar Pöhl att de nationaliserades, prästerna sågs som reaktionära. Man straffades 

ekonomiskt. 300 personer har dött i G.P.Us fängelse i Tartu. Skolorna kämpar för lärare 

saknas. Sjukstugeverksamheten ligger nere.  Pöhl får en direkt fråga: Vill de lyda under 

Tyskland eller få ett fritt Estland? Svaret blir: ”Vi vill vara svenskar!” 

Avslutningsvis kommer ett av de gamla hjärtebarnen: Vad har hänt med biblioteken? Man har 

räddat dem genom att låntagare gömt böcker i hemmen och nu upprättas de på nytt. 

   

Vi har sett ovan att när tyskarna ockuperat Estland är St. Mikael församling och hela 

svenskbygden svårt härjat. Byggnader nationaliserades, medlemsavgifter och utländskt stöd 

förbjöds, vilket innebar att församlingens samtliga inkomster försvann samtidigt som 

driftskostnader för kyrkan sköt i höjden. Byggnaderna är skadade, arbetat raserat, personalen 

borta, kyrkorådsmedlemmar försvunna eller skjutna m.m. Ivar kommer tillbaka den 18 januari 

1942 och meddelar Eidem den 24 mars att Köpp och konsistoriet nu förordnat honom till 

kyrkoherde i St. Mikaels församling.
116

Det gör att han nu är St. Mikael församlingens siste 

kyrkoherde, (undantaget så klart att församlingen återuppstod efter Estlands självständighet 

från Sovjet 1991.) 1943 återinsätts Hjalmar Pöhl i sin tjänst på Ormsö och som prost 1 dec 

1942. 

   Vilken verksamhet kommer nu bedrivas i St. Mikaels församling? Vi ska se att frågan om 

överflyttningen av hela folkgruppen till Sverige förmodligen var mycket central, men en 
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årsberättelse av Hjalmar Pöhl till SKM för 1942 står att återfinna i Riksarkivet, (här bilagd 

som bilaga 15.)
117

 Det är den absolut sista.  

  Rubrik ett, Kyrkor och fastigheter avslöjar att i princip alla kyrkor och flera fastigheter är i 

behov av reparation, någon totalförstörd av ryssarna. 

  Rubrik två, Församlingens tjänstemän, visar att två präster finns kvar. Ivar och Hjalmar Pöhl. 

Den förste är kyrkoherde i Tallinn, den andre t.f. kontraktsprost. 

   Rubrik tre och fyra, anger att EELK förordat att kyrkoråd samt kyrkostämma tills vidare 

helts inte bör hållas. 

  Rubrik fem, Statistiska uppgifter, visar att man hållit 135 gudstjänster, 17 nattvardsgångar 

med 571 deltagare. Gudstjänstdeltagandet är 40% i snitt i församlingen. 78 barn är döpta, 96 

konfirmander, 17 vigda, 45 begravningar. Ungdomsarbetet ligger nere, sånär som på 

sångövningar och fattigvårdsarbete samt söndagsskola.  

  Rubrik sex, Det ekonomiska livet, visar att prästerna alltjämt avlönas från Svenska kyrkans 

sjömansvårdsutskott. Mycket av de övriga lönerna betalas i natura. Det framgår också att 

ekonomin är helt utslagen. Det estländska konsistoriet har i en rundskrivelse till alla 

församlingar meddelat att ”det svenska kontraktet mest utsatts för kommunismens 

förstörelselusta och att Tallinns svenska församling varit den mest beprövade av landets alla 

församlingar.” 

  Rubrik sju, Det kyrkliga livet, visar att kyrkligheten, besökare på gudstjänster ökat. 

Kyrkokörer finns i alla församlingar. Omsorg och vård om fattiga, särskilt där anhöriga 

deporterats, är god. Dryckenskapen har gått ned, fast som ett resultat av att dryckesvaror 

saknas. Lusten att höra Guds ord har intensifierats. De frikyrkliga har tappar mark, 

pingstförsamlingen är borta. Tydligt har det framgått under den svåra tiden att kyrkan utgör 

bygdernas centrala punkter. Oavsett samfund har man sökt sig till prästen för olika spörsmål – 

kyrkans betydelse har alltså ökat.  

  Man lider av brev och tidningsspärr mot utlandet, men det ”tjyvlyssnas” i stugorna på svensk 

radio. Bibeln läses av många, Hjalmar Pöhl har även med Danellfamiljens hjälp sett till att 

3000 Biblar nått församlingen.  

  Rubriken Särskilda händelser. Ivar Pöhl är tillbaka. Hjalmar har visiterat alla svenska 

församlingar för att förstå deras behov och situation. En särskild högtidspunkt var den 

rikssvenska delegationen som kom i februari och hjälpsändningen i Juni. Ordförande i 

mottagningskommittén var kontraktsprosten – Hjalmar. Man har fört runt delegationen i alla 

församlingar och firat gudstjänst tillsammans. Resan tycks ske i kyrkans ”hjulspår.” 

Notera att detta är de två första aktioner som företogs från svenskt håll för att undsätta 

estlandssvenskarna och som blev upptakten till hela överflyttningen, mer om detta längre ned.  

   Vidare har Hjalmar grundat EELKs första diasporaförsamling – i Stockholm. Ärkebiskop 

Eidem och Biskop Köpp har välsignat företaget. Detta kommer att bli en ny bas för EELK 

under de kommande åren av sovjetisk ockupation, särskilt när biskop Köpp flyr till Sverige 

1944. Enligt detta dokument är alltså Hjalmar dess initiativtagare. Årsberättelsen avslutas med 

en förhoppning att kyrkan skall bli en förenande och försonande faktor mellan nationerna. 

   Förutom de aktiviteter som beskrivs ovan har vi inte mycket att gå på gällande dessa år som 

rör den kyrkliga aktiviteten. Man bedriver kyrkliga förrättningar, konfirmation och 
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söndagsskola i till synes oförminskad skala. Det diakonala arbetet tycks ha varit viktigt, men 

vi vet inte hur och med vilka resurser. Vi vet nu att ekonomi, byggnader, verksamheter, 

kyrkoråd m.m. till stora delar var ödelagda. Två präster tjänstgjorde, klockare och 

vaktmästare, EELK vill helst inte se kyrkoråd och kyrkostämma. Är man osäker på de nya 

ockupanterna, tyskarna? Eller fruktar man Sovjets återkomst och har i färskt minne vad som 

drabbat kyrkan? 

 Det som framförallt kommer att uppta de två prästernas tid, bröderna Pöhl, är frågan om 

estlandssvenskarnas överflyttning – mer om detta längre ner. 

 

6.3 Kontakter med Sverige 1939 – 1944. 

Väldigt lite information återfinns i Riksarkivet i denna fråga. Ytterst lite kommunikation har 

kommit in. Vi kan se att bröderna Pöhl informerar SKM om situationen i Estland. 

Vi vet också att SKM fortsätter att betala deras lön. Uppgifterna går isär gällande Hjalmar, 

Alvin Isberg gör gällande att SKM drog in hans lön 1943. Det finns ett irriterat brev från 

Erling Eidem av den 18/5 1943
118

där han hört att Hjalmar inte är på plats i sin församling på 

Vormsö. Fortsätter det så dras lönen in. Det kan tyckas väldigt naivt av Eidem att kräva det 

under rådande omständigheter. Han torde ha varit väl informerad om vad Hjalmar gjorde - for 

mellan Berlin, Stockholm och Tallinn, för att förhandla om en överflyttning. I polisförhören 

av Hjalmar 1946, som vi skall titta närmare på längre ned, framgår det dock att SKM löpande 

betalat ut lön till hans syster i Sverige tills denne kom över för gott 1944.  

   Tyvärr medger inte detta arbete plats för att närmare granska vad Svenska kyrkan visste om 

bröderna Pöhls arbete och dess eventuella medverkan – så när som på lönen. 

 

6.4 Den estlandssvenska evakueringen till Sverige och St. Mikaels församlings 

medverkan. 

I mitt arbete med att skildra St. Mikaels församlings historia och analysera deras ecklesiologi, 

är det nödvändigt att förstå de sista åren samt den stora överflyttningen av den 

estlandssvenska befolkningen till Sverige. Jag vill poängtera att siffror angående flyktingar 

eller kvarlämnade individer efter evakueringen, antal räddade ester m.m. går isär och det har 

inte varit möjligt för mig att fastställa dem med exakthet. 

 

Den officiella versionen av evakueringen av den estlandssvenska befolkningen från Estland 

till Sverige beskrivs ofta, b.la. i Estlandssvenskarnas flykt över Österjön, (2014 Svenska 

Odlingens Vänners förlag), som får sägas vara estlandssvenskarnas egen version, så här: 

Officeraren Carl Mothander, gift med den balttyska baronessan Wrangel, startade en särskild 

hjälpkommitté, Kommittén för Rågösvenskarna, för att avhjälpa den stora nöden i Estland 

1941 och då framförallt de estlandssvenskar som Sovjet vräkt från sina hem redan 1939. Man 

ville även försöka få till en överflyttning av estlandssvenskarna, i första hand Rågöborna. 

Det var Stockholmsavdelningen till RFSBU och Mothander som först tog initiativet. 

   Med i sällskapet fanns idel prominenta herrar utsedda av Sveriges utrikesminister, 

kammarherre Dickson, fil. lic G. Hafström – i bakgrund fanns riksantikvarien Sigurd Curman. 

De far över vintern 1942 och inser vilket hårt öde som drabbat den nu nästan apatiska 
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estlandssvenska befolkningen. Det framgick då att man inte ville något hellre än att få flytta 

till Sverige. Kommittén organiserar hjälpsändningar, (b.la. med båtmotorer) som i juni far 

över med Röda korset tillsammans med Mothander.  

  Mindre grupper av estlandssvenskar börja fly över Östersjön, men den tyska hållningen är 

mycket negativ till att tillåta någon emigration. Det skulle te sig mycket demoraliserande – 

samtidigt ömmade man för dessa estlandssvenskar som tycktes bestå av urgermanskt ariskt 

blod och hade stora planer för dem. Mothander far då fram och tillbaka till Berlin för att 

försöka förmå myndigheterna att tillåta en evakuering. Tyskland säger nej, men inofficiellt 

kan man tänka sig att sjuka estlandssvenskar tillåts åka till Sverige för konvalescens. Alltså 

börjar nu Mothander, finansierad av svenska staten att organisera sjuktransporter mot att 

illegal flykt upphör. En mängd fingerade sjukintyg skapades av Mothander och medhjälpare 

för de transporter som så satte igång under hösten 1943 – totalt 782 ”sjuklingar” förs så till 

Sverige. Vintern 1943/44 hårdnar Tysklands attityd till företaget, varför de privata båtresorna 

tilltar. Tyskarna svarar med att såga itu båtar och beslagta båtmotorer. Leningradfronten bröt 

samman vintern 1944 och läget började bli akut. I maj 1944 hade 2746 estlandssvenskar tagit 

sig till Sverige, majoriteten var kvar.  

Behjälplig så här långt i arbetet var estlandssvenskarnas självutnämnde ”fuhrer”, SS-officeren 

Dr Lienhard som fattat särskilt tycke för folkgruppen och drev en rad projekt för att inlemma 

dem i Tredje riket. 

   Mothander tycks till slut bli satt åt sidan av sin egen kommitté för man tar direkt kontakt 

med Lienhard som erbjuds ca.15 000 SEK, (250 000 i 2014 års värde) för varje större skepp 

med estlandssvenskar som han får ut. Varje båt skulle ta 300 personer med minst 85% 

svenskar.   

Lienhard skaffar ett skepp, ”Juhan” och transporterna går igång. Listor med äkta 

estlandssvenskar skall produceras som Lienhard och SD godkänner. Man bör ha svenskt 

påbrå, ett medlemskort i det återupplivade S.O.V. hjälper. 

   Den 22 september faller Tallinn för Röda armén, dagar innan, med mullrande kanoner i 

bakgrunden går den sista skutan, ”Triina” iväg. Förutom estlandssvenskar räddades också 

ester, intellektuella och andra möjliga offer för Sovjet, bland dem biskop Köpp. 1281 

estlandssvenskar blir kvar men den stora delen har räddats till ett nytt liv i Sverige. Lienhard 

själv följer med en av de sista båtarna för att förenas med sin familj i Stockholm. 

   Mothander, Lienhard och hjälpsamma svenska myndigheter samt eldsjälar – förutom stort 

mod hos de som seglade själva över Östersjön – räddade den estlandssvenska folkgruppen till 

ett bättre liv i Sverige. Kort nämns på en rad att prosten Hjalmar Pöhl kom med SS-Waffen 

officeraren Lienhard till Sverige 1944 för att erbjuda hjälp. 

 

Bröderna Pöhl tycks helt utraderade ur de flesta historieskrivningar, likaså St. Mikaels 

församling. I några artiklar i Kustbon, som återberättar historier från den här tiden, nämns de 

kort. Ibland med kommentaren att de uträttade mycket gott men även beskyllts för att ha tagit 

mutor – detta gäller i regel Ivar Pöhl – Hjalmar tycks försvunnen. Johan Chrispinsson tecknar 

ett vedervärdigt porträtt av brödraduon i sin bok Den glömda historien – men han tar i alla fall 

med dem i historien om evakueringen av den estlandssvenska befolkningen. 

    De är alkoholiserade, fega, korrupta, kommunister och nazister – allmänt odugliga. Hjalmar 

beskrivs som en ryggradslös ”sol och vårare.” Han sjunger först Internationalen och 
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samverkar sedan med Lienhard och skriver kampsånger i tysk anda för sin folkgrupp. 

Lienhard tecknas så klart mycket negativt och Mothander får en släng av sleven också. I 

Chrispinssons beskrivning finns de alltså med som mutkolvar och han kan tillerkänna dem en 

roll som medlare mellan SS och svenska staten – fast med ytterst själviska intressen. 

 

Professorn i historia vid Uppsala universitet, Carl-Göran Andræ, har i sitt arbete skrivit en 

uppsats 2001 med titeln ”Hur estlandssvenskarna kom till Sverige” som ger flera intressanta 

vinklar på vad som hänt. Den finns sammanfattad i Rickul/Nuckös hembygdsförenings 

medlemsblad av den 3/9 2002.
119

 Det bekräftas att när Sovjet utrymde Rågö började den 

svenska regeringen reagera för den estlandssvenska befolkningens situation. Kommittén för 

Rågö-svenskarna bildades b.la. med Sigurd Curman som drivande kraft. Man lyckades 

förhandla fram den första överflyttningen om 110 Rågöbor med Sovjet 1940. Andræ bekräftar 

den gängse beskrivningen att nästa initiativ togs av Mothander för att organisera 

hjälpsändningar.  

  Han har problem med att stånga sig igenom den snåriga tyska förvaltningen på plats och 

någon, oklart vem, ger honom rådet att arbeta med Lienhard. När det väl börjar rullar arbetet 

på, från tyska sidan väljer man att skicka fram Lienhard när den svenska delegationen besöker 

Estland 1942. Mothander far sedan mellan Berlin, Estland och Sverige för att förhandla fram 

en större evakuering. Tyska myndigheter är ovilliga till dylika demoraliserande företag, men i 

Berlin får han 1943 fatt i en hög SS-officer, Peter Kleist, som b.la. suttit i de centrala 

förhandlingarna runt Molotov-Ribbentrop pakten. Denne är även stor Sverigevän. Möte 

ordnas med högste ansvarige på plats i Estland, Litzmann. Denne godkänner Mothanders idé 

om sjuktransporter av sjukliga estlandssvenskar. Förhandlingar påbörjas mellan svenska 

regeringen och tyska myndigheter – från tyska sida kommer Lienhard samt Hjalmar Pöhl som 

ombud för den estlandssvenska gruppen. Sjuktransporterna pågår fram till januari 1944, när 

situationen för tyskarna på östfronten börjar se desperat ut. Då vill den svenska regeringen 

begära en allmän överflyttning av hela gruppen. Andræ menar att man nu från tyskt håll 

tröttnat på Mothanders hårdhänta och buffliga förhandlande – Hjalmar Pöhl skall nu ha vänt 

sig direkt till Lienhard för att lösa en total förflyttning. Han menar också att Pöhl förmått 

Sigurd Curman m.fl. att överge Mothander och satsa direkt på Lienhard – som vid denna tid 

även var en del av det mäktiga SS. Lienhard blir nu officiell delegat för den svenska sidan.  

  

Lienhard var redan engagerad i den estlandssvenska saken. 1942 fick han Himmler att 

erkänna dem som germanska stamfränder. Han grundade även kåren ”Odalvärnet”, ett slags 

nazistiskt estlandssvenskt hemvärn. Tankar om visst självstyre för gruppen förekom. Hans 

engagemang för folkgruppen gör att han under en kort tid hamnar i onåd inför tyska 

myndigheter och sänds till östfronten. Återkommen därifrån tar han över Mothanders roll. 

 

Lienhard utlovas nu betalning för varje båt som kommer över. I maj 1944 lyckas man utverka 

tillstånd för en evakuering av maktkretsarna inom SS precis under Himmler. 

Lienhard hade ett kontor där de som ville överflyttas, samt kunde stärka sitt svenska påbrå, 

skulle anmäla sig. Ansvariga enligt Andræ från den estlandssvenska sidan är Estlandssvenska 
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kommittén för överflyttning ledda av bröderna Hjalmar och Ivar Pöhl, kontraktsprosten i det 

svenska kontraktet och kyrkoherden i St. Mikaels församling. En kommitté bestående av b.la. 

Ivar Pöhl och representanter för SS och SD godkände listorna. Mycket konflikter lär ha 

uppstått runt ester, främst politiker och intellektuella, som önskade överflyttas och på något 

sätt ”försvenskades.” Andræ menar också att Lienhard samverkat med rena estniska 

frihetsstyrkor, som alltså önskade bort även tyskarna, för att få iväg deras ledande män när 

den sovjetiska armén närmade sig. Kontakten med denna ”hemliga armé” skall ha varit 

Hjalmar Pöhl. 3 335 estlandssvenskar ska ha räddats över till Sverige av Lienhard och över  

3 000 ester. Anklagelser har sedan haglat över trion, Lienhard, Ivar och Hjalmar, för att ha 

sålt medlemskort i S.O.V., överfartstillstånd, stöld etc.  

   Det är tydligt i denna framställning att författaren haft tillgång till goda arkivkällor och 

grundligt satt sig in i historien. De verkliga aktörerna framstår alltjämt Mothander, svenska 

myndigheter och eldsjälar, samt Lienhard. Överflyttningen har skett i nära samarbetet med 

tyska myndigheter och kontakter högt uppe i SS. 

 

Så långt alltså tre beskrivningar av hur överflyttningen gick till. Den egna estlandssvenska, 

Chripinssons direkta svartmålning, samt Andræs mer nyanserade, där Pöhl brödernas 

medverkan inte sopas undan. Där framgår även att man varit tvungen att samarbeta med 

högsta ledningen inom SS för att få till aktionen. Det är dock intressant att notera att Andræ 

arbete kom 2001, men i 2014 års skildring syns inga spår av den. 

 

Jag vill nu problematisera detta. Jag kan inte inom ramen för detta arbete, med de källor jag 

haft tillgång till i Riksarkivet, med säkerhet säga vad som skett under krigsåren. Det är inte 

min sak eller avsikt att försvara någon, men jag anser att jag har tillräckligt material för att 

nyansera bilden av bröderna Pöhl och belysa olika delar av skeendet. Jag vill göra det genom 

att dela in mina dokument i följande rubriker; Informatörer, Diplomater, Aktörer. Notera att 

rollerna gärna flyter samman. 

    

Informatörer.  

I Riksarkivet, Hans Pöhls arkiv och Elmar Nygrens arkiv flödar det över av olika 

informationssammanställningar som bröderna Pöhl sänt utlandet – jag får välja de axplock 

som tydligast klargör dels fakta och brödernas inblandning – en del är redan nämnt ovan. Allt 

detta skedde i en tid utan internet, sociala medier osv. så information av detta slag var enormt 

värdefull. 

När Sovjet går in i Estland 1939 blir det tyst i kommunikationsflödena, en tystnad som tilltar 

allt mer. När sedan tyskarna kommer lättar det, men fortfarande finns starka begränsningar.  

På svensk sida finns Carl Mothander som larmar om situationen i Estland.  

   Vart vänder han sig för att få mer information?  

Vi har redan sett att han omedelbart efter Sovjets reträtt får över Hjalmar Pöhl för en 

presentation av situationen inför Utlandssvenskarnas förening.  

Att det fanns ett band mellan familjen Pöhl och Mothander tycks uppenbart. Denne hade 

säkert många kontakter i Estland, men han väljer Hjalmar när engagemang skall piskas upp i 

Sverige. 
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  Vi har även sett av dialog mellan Hjalmar och SKM att information sipprat ut – med tanke 

på hur nära SKM, GA-föreningarna och RFSBU verkat i Estland, där de senare medverkade 

till skapandet av räddningsaktionen, är det sannolikt att Hjalmars information nått dem. Vi vet 

också så här långt, från bråket runt kyrkoherdebefattningen i Tallinn, att Hjalmar stod på 

mycket förtrolig fot med ledande personer inom RFSBU. Alltså menar jag att det är ytterst 

sannolikt att han var en av den ”svenska sidans” primära informatörer. 

 

I ett dokument kallat Informationer från Estland, tidigare hemligstämplat, skrivet av Hjalmar 

Pöhl från 1943, månad osäker, framgår det att Lienhard hamnat i onåd och sänts österut.
120

 

Istället har det kommit en svensk officer och nazist, Sven Rydén och agerat som representant 

för den tyska sidan i förhandlingarna om överflyttningen. Denne påstår att det är 100% säkert 

att ingen överflyttning blir av. Istället försöker denne värva frivilliga till SS. Rydén ska ha 

försökt få med Ivar Pöhl, men denne har vägrat och menat att ingen från tysk sida vill arbeta 

med honom. Det har varit konflikter mellan Ivar och Lienhard. Hjalmar rapporterar sedan hur 

många som flytt, båtmotorer tyskarna tagit, flyktingar de häktat samt var de finns. Vidare att 

folk vill fly, inte av rädsla för Sovjet just nu, utan för att tyskarna hotat med tvångs-

mobilisering.  

  Det kyrkliga livet löper fint. Ivar sköter det i princip själv – 96 konfirmander i Rikull och 20 

på Rågö. Sen följer ren militär information, vilka olika etniska grupper som slåss för tyskarna, 

samt var s.k. ”frigrupper” finns, dvs. motståndsrörelse. Vem rapporten är avsedd för framgår 

inte. 

 

Ivar Pöhl har författat ett flertal PM, inte alltid med tydlig mottagare, men det framgår att det 

är till den svenska beskickningen i Berlin. Vi bör hålla i minnet att Ivar uppehållit sig där en 

kort period under den sovjetiska ockupationen och jobbat i Svenska kyrkan. Förmodligen 

hade han byggt upp kontakter. Det första är daterat den 25/8 1943, (här bilagd som bilaga 

16)
121

 Det är i korthet en redogörelse för den estlandssvenska folkgruppens historia under 30 

och 40-tal. Den redogör om problemen med estniska nationalister under 30-talet, sovjetiska 

lidande och den nuvarande tyska situationen. Man har fått det bättre under tyskarna, men när 

”det totala kriget” deklarerats av Tyskland, har situationen hårdnat. Alla fruktar mobilisering. 

Han redogör detaljerat för båtflyktingar och den irritation det skapat med tyska myndigheter. 

Vidare om skol och lärarsituationen. Sjuktransporternas förberedelse. Det är en mycket 

välinformerad representant för ett folk som vädjar till Sverige att göra en officiell framställan 

till Tyskland om en allmän överflyttning. Allt undertecknat som: kyrkoherden i St. Mikaels 

Svensk-finska församling Ivar Pöhl. 

   

   Aktörer. 

Igen, Riksarkivet är fullt av dokument som vittnar om hur bröderna Pöhl arbetat i 

överflyttningen. Det var knappast några passiva observatörer.  
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   Den 27/9 1943 skriver Ivar Pöhl ett PM, ovisst till vem.
122

 St. Mikaels församling har fått ta 

emot en större summa pengar som man önskar få överfört till Sverige. Vidare har pengar 

lämnats till församlingen för ”sjuka” som farit över till Sverige. En lista med namn och 

summor bifogas, samt en upplysning att brodern Hjalmar tar med pengar, kvitton samt 

redovisning till Svenska beskickningen i Berlin. S.O.V. har återupplivats. Ivar har informerat 

tyska myndigheter att syftet är att samla svenska element i Estland – det är nödvändigt för en 

ev. överflyttning.  Tyskarna vill skapa ett kontor, förbindelseställe, där arbetet med 

sjuktransporter skall ske. S.O.V. skall vara delaktiga. Fiskebåtar har beslagtagits av tyskarna, 

det finns ingen utsikt att få tillbaka dem. Dessutom har tyskarna hotat med att ta gisslan om 

flykt per båt fortsätter. En rad oroande tecken rapporteras som förmodas tala för allmän 

mobilisering; Tyskarna diskuterar att införa ren militärförvaltning av landet, höga tyskar har 

varit i landet, Himmler m.fl., planer finns för att evakuera alla skolor i Tallinn, östliga 

områden i Estland evakueras helt, tyska skolor stängs och flyttas till Tyskland, alla civila 

tyskar ska fara till Tyskland senast 31/10. 

PM:et avslutas: ”De anförda omständigheterna utgöra ytterligare skäl för att man på 

rikssvenskt håll med om möjligt större uppmärksamhet följer händelseutvecklingen… för att 

kunna vidtaga de åtgärder… för säkerställandet av den i Estland bosatta befolkningens 

fortsatta existens.” Allt signerat, Ivar Pöhl, kyrkoherde i Tallinns Svensk-finska St. Mikaels. 

församlingen. 

  Ytterligare ett PM följer kort efter, denna gång ställt till Kungliga Svenska beskickningen i 

Berlin. Det är daterat till den 25/11 1943  och refererar till det förra, varför det är rimligt att 

anta att Ivar kommunicerade direkt med den svenska beskickningen i Berlin.
123

 

Sjuktransporterna är inledda, noggrant rapporteras datum och antal personer. Ivar rapporterar 

om hur många mer ”sjuka” tyskarna kan tänkas släppa. Fiskebåtar som var i förvar har börjat 

lämnas tillbaka. Han redovisar flyktingar som tyskarna satt i förvar. Flaggar för att unga män 

börjar mobiliseras. S.O.V. är aktivt och jobbar hårt med att skapa plats för ”sjuka.” 

Ivar är bekymrad över att kyrkan börjar ses som den enda vägen att få ut värdeföremål ur 

landet. Han ber om råd hur situationen skall hanteras. 

 

Hösten 1943 sitter Hjalmar Pöhl i Berlin och skriver till Gerhard Hafström, ledande i 

räddningskommittén i Sverige.
124

 Av breven framgår att det är uppenbart att han förhandlar 

med tyska myndigheter om en överflyttning av sitt folk till Sverige. I breven av den 1/9 

respektive 1/10 redogör Hjalmar noggrant om Ostministeriets negativa inställning till allmän 

överflyttning, det är demoraliserande, arbetskraften behövs. Hjalmar tycks ha fått en SS-

Oberfuhrer Six på sin sida och förmått denne på plats i Estland bilda sig en uppfattning om 

estlandssvenskarnas situation och behov av överflyttning. Detta har b.la. lett till att tyska 

passmyndigheter skall förhålla sig mer välvilliga till estlandssvenskar. Hjalmar har även med 

sig en lista på ”sjuklingar” till Berlin och skall göra sitt yttersta för att få in fler nyinkomna 

namn.  
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I båda brödernas privata arkiv, som sorterar under Hans Pöhls arkiv, återfinns en stor mängd 

listor. Kladdar, namn efter namn, avbockade eller strukna med ord som ”hopplös”, ”omöjlig” 

osv. Det är skillnaden mellan att få åka och bli kvar. Vidare finns en lång rad sjukintyg av 

olika slag, tbc, polio, hjärtfel. All den dokumentation som behövdes för överflyttningen. 

Från 1944 finns även stor mängd deponikvitton, främst för pengar som överlåtits. Samtidigt 

finns massor med kvitton på utlånade pengar – småsummor med titel som ”nödlån,” 

”matpengar” m.m.   

Vi ser även många kyrkoboksutdrag som syftar till att styrka ett svenskt påbrå. Brev till 

församlingen som ber om ett intyg om svenskt påbrå – de berättar om desperation, vädjande 

och bönande.  Att bägge bröderna befunnit sig mitt i verksamhetens operativa centrum står för 

mig klart utan tvekan. Av ordningen att döma, de slarvigt utskrivna kladdarna till brev och 

sammanställningar av verksamhet på baksidan av ett kvitto, framgår att man jobbat under 

press och stor stress. 

 

Att döma av Carl Mothanders brev till Sigurd Curman tycks många av överfarterna redan från 

starten varit präglade av stress. Den 14 dec 1943 beskriver han en överfart, den tredje.
125

Han 

har inte vågat skriva det förrän i Sverige, med risk för tyska myndigheter. Strykningar från 

listorna i sista minuten av SD har skapat stor oro vid lastningen. Gestapo ställer till stora 

problem. Bagage och pengar beslagtas, försvinner och blir kvar. Han är osäker på hur nästa 

lista ser ut, hur de som hållits kvar ska fås ut. Prosten Hj. Pöhl kommer informera dem snart. 

Han är på plats.  

   

Diplomater. 

Med detta menar jag att bröderna Pöhl, i mångt agerade som talesmän och förhandlare för sin 

folkgrupp, mot Mothander, Lienhard och svenska myndigheter. Det vi redan sett ovan av 

informationsförmedling är ju så klart ett av de viktigaste uppdragen som talesmän för sin 

grupp. Vi vet även att Hjalmar Pöhl och SS-officeraren Lienhard utvecklad ett allt närmare 

samarbete – så pass att han i efterhand skylls för nazistsympatisör. Vid de svenska 

kontakterna 1942, är det Pöhl och Lienhard som möter de svenska delegaterna. Det noteras ju 

även i St. Mikael församlingens årsberättelse för 1942.  

   Hjalmar far även till Berlin och på plats och ställe tycks han förhandla med representanter 

för SS och Utrikesministeriet att döma av hans brev.  

   Hjalmar Pöhl står i ständig kontakt med Gerhard Hafström som ju var del av 

räddningskommittén. Under 1943 kan vi i breven notera att man från svensk sida har besvär 

med Mothanders ibland burdusa framfart. Hjalmar rapporterar direkt till Hafström om 

situationen i Estland. Han talar om M och L. Mothander och Lienhard. I ett brevsvar av den 

16/9 1943 tycks han ha blivit rådfrågad om hur den svenska kommittén ska arbeta framåt.
126

 

L. och M. kommer inte överens. M. irriterar tyska myndigheter och tycks mena att det vore 

bättre att inte göra en stor evakuering. Bättre att ha en grupp kvar och rädda de viktigaste. L. 

verkar vilja få till en större evakuering. Vidare berättar Pöhl exakt hur många flyktingar som 
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tyskarna har tagit och satt i häkte. Han står alltså på förtrolig fot med Hafström som 

informerar om läget. 

  Vid diskussioner om sjuklistor, samt senare vid den totala överflyttningen, med tyska 

myndigheter tycks det vara båda bröderna Pöhl som för estlandssvenskarnas talan. 

Överhuvudtaget ger de skrivna skildringarna av överflyttningen samt Riksarkivets handlingar 

intrycket av att tyskarnas linje i frågan var mycket oklar, man hade att förhålla sig till en 

mängd olika instanser. I detta, inte minst med tanke på kontakten med Lienhard, tycks 

Hjalmar har varit central. Vi bör även ha i minnet att det var Ivar som först träffade Lienhard i 

Berlin och sände honom direkt till sin bror. 

 

St. Mikaels församling blev, genom bröderna Pöhl, kyrkoherden och prosten, ett centrum för 

arbetet med att rädda en folkgrupp undan krigets kaos och en kommande sovjetisk 

ockupation. Vi har sett genom hela detta arbete hur oerhört intimt förknippat det kyrkliga 

arbetet varit med den estlandssvenska folkgruppens öde och uppbyggnad. När bröderna 

informerar sina olika kontakter i överflyttningsarbetet blandar de nästan alltid samman 

information om situationen i Estland eller ren militär information, med information som gäller 

St. Mikaels församlings verksamhet. Plötsligt dyker det upp information om Ivars 

konfirmationer mellan rader som beskriver processer med tyska myndigheter. För dessa båda 

vill jag mena att arbetet med överflyttningen och St. Mikaels församlings verksamheter var 

synonymt. 

    Om vi överblickar St. Mikaels församling och Svenska kyrkans intima sammanvävning 

med allmänt uppbyggnadsarbete, Nathan Söderbloms ”kulturgärning i sin vidaste mening,” 

över hela tidsperioden för detta arbete, ter det sig självklart att St. Mikaels församling var en 

central del i arbetet med överflyttningen. 

  

När estlandssvenskarna lämnar Estland med det sista skeppet är det i St. Mikaels kyrkan i 

Tallinn man samlas för en sista ceremoni. Ivar håller en avskedsgudstjänst.  

Det i sig om något talar enligt min åsikt för hur viktig församlingen och dess präster varit och 

var för överflyttningen och estlandssvenskarna.  

Jag vågar påstå, att det är min absoluta åsikt, efter att ha gått igenom allt som står att finna i 

Riksarkivet rörande Pöhls och överflyttningen – att utan brödraduon Pöhl skulle någon 

överflyttning inte överhuvudtaget ägt rum i den omfattning som det blev. 

    

6.5 Avgörande faktorer och personer i St. Mikaels församling 1939 – 1944. 

6.5.1 Bröderna Pöhl. 

De två bröderna Pöhl, arvtagare till Hans Pöhls mantel, finns det synnerligen delade meningar 

om. Inte minst Hjalmar Pöhl. Min avsikt är nu inte att försvara bröderna, men likväl nyansera 

bilden av dem med det material jag funnit i Riksarkivet. Otvetydigt är det så att de haft ett 

avgörande inflytande på St. Mikaels församlings sista år. I senare historieskrivning om den 

estlandssvenska överflyttningen ter de sig i det närmaste utsuddade eller är i vissa fall 

svartmålade. Hjalmar kom att anklagas för att ha varit intrigant i frågan om St. Mikaels 

kyrkoherdebefattning och spelat ut sin position med Rahamägi och den allt nationalistiska 

stämningen i landet. Han skall även anklagas för att ha blivit kommunist, Sovjetisk spion, 
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tagit mot mutor vid överflyttningen, stöld, samt att vara nazist. Ivar å sin sida för att också han 

tagit mutor och sålt resetillstånd. 

   Hjalmar Pöhls, (1908-1964) relation till St. Mikaels börjar den 5/2 1930 när han väljs till 

klockare. Han var då 22 år och äldste son till Hans Pöhl. I samma kyrkorådsprotokoll
127

 

meddelas att Hans Pöhl oväntat gått bort. Hjalmar får alltså direkt överta faderns arbete. Han 

kombinerar studier i teologi i Tartu samt Uppsala. 

   I ett brev av den 24 april 1933
128

 skriver den Pöhlska familjevännen Biskop Danell i Skara 

till Hjalmar Pöhl. Denne ger en rad råd för hur Pöhl nu ska gå till väga när studierna och klara 

Danell vill viga honom i Skara Domkyrka. Det är ett mycket vänskapligt brev. I slutet 

framkommer att Danell själv är förvånad att man förordnat Bernhard Lund som pastor i St. 

Mikaels församling. Han förstår att det gör Pöhl besviken. Fröet är alltså redan sått till den 

segdragna konflikten som skall komma. Det avslutas med ”Din Tillgivne, Hj. Danell.” 

   Danell viger Hjalmar 1933 och denne jobbar b.la. i Skara stift samt Masthugget i Göteborg. 

När han så återkommer till Tallinn och 1934 års bråk om tjänsten drar igång är det en mycket 

ung och oerfaren präst som blir t.f. kyrkoherde i Tallinn. Han är även ansvarig för 

Sjömanshemmet i Tallinn och den engelska sjömansmissionen. Det sista uppdraget har han 

varit mycket uppskattad för att döma av hans brevarkiv.  

      Vi skall inte mer fördjupa oss i debaclet om kyrkoherdetjänsten i St. Mikael – den får 

anses som färdigbehandlat ovan.  

 

Under den Sovjetiska ockupationen uppkommer anklagelsen att Hjalmar ska ha avsvurit sig 

prästämbetet och blivit gymnasielärare. Själv skriver han till SKM att han är lärare. Att bli 

lärare i en sovjetisk skola innebar att man inte kunde vara präst. Återkommande i 

anklagelserna mot Hjalmar är att han undervisat elever i Sovjets författning på denna skola. 

Vi har också den besvärande notisen i den svenska socialistiska tidningen Ny Dag att den f.d. 

prosten Pöhl skall ha lett folket i Internationalen. Ny Dag för övrigt publicerade en hel serie 

1941 om den lycka det estniska folket upplevde som nya sovjetmedborgare. Med den 

information vi nu har om hur livet tedde sig i Estland kan vi dra slutsatsen att Ny Dag 

antingen ljög eller publicerade fabricerade lögner som gavs dem från Estland.  

   I ett p.m. från Kungliga utrikesdepartementet, 28/11 1942
129

 har frågan utretts – 

förmodligen för att Hjalmar uppfattas som någon slags ambassadör för estlandssvenskarna 

och arbetet för att få dem överflyttade till Sverige. PM:et tar upp att rykten går runt Hjalmar, 

att han under den sovjetiska tiden figurerat i press med sitt avhopp. Två instanser intygar nu 

att Hjalmar inte avsvurit sig prästämbetet och blivit kommunist. Dels kyrkorådsledamöter på 

Vormsö som svär på att han förblivit trogen och skött sitt jobb, bedrivit själavård m.m. men 

även Estlands biskop Köpp intygar hans trohet mot kyrkan. Vidare har det kommit fram 

uppgifter att Hjalmar nu är nazist eller gestapoagent. Författaren av PM:et, vars namn tyvärr 

fallit bort, avfärdar detta. Han har jobbat på Sveriges beskickning i Estland och ofta haft att 

göra med Hjalmar Pöhl. Omdömet är att denne är en ”smidig och klok politiker som med stor 

skicklighet skaffat sig gehör hos tyskarna och därmed söker främja den estlandssvenska 

saken.” Vidare har Hjalmar nyligen sett till att få träffa den engelske biskopen av Chichester 
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som varit på besök i Stockholm och under två timmar informerat om Estland och 

estlandssvenskarnas situation. 

   I den referenslitteratur jag hittat, b.la. Alvin Isbergs och Johan Chrispinssons, menar båda 

att Hjalmar lurat alternativt mutat kyrkorådsledamöterna på Vormsö för intyget. Vad de 

baserar detta påstående framgår inte. Ingen av dem nämner biskop Köpps uttalande. Kanske 

kan det vara möjligt att lura kyrkorådet, men jag håller det för osannolikt att Hjalmar Pöhl, 

kyrkoherde på Vormsö, skulle kunna ha lurat eller mutat Köpp, EELKS högste tjänsteman. 

  

I den polisutredning, (båda bröderna utreddes för en rad brottsmisstankar som antogs ha skett 

under krigsåren), som gjordes 1946 har frågan granskats i detalj .
130

 Man har tagit in 

vittnesmål och i den mån det gått undersökt handlingar från Estland. Han medger att han 

verkligen undervisat om den sovjetiska konstitutionen – något annat hade varit farligt. Han 

säger dock att det är gjort på ett sådant sätt att han inte ”omvände” någon till kommunism. 

Han hävdar att han verkat som präst samtidigt som lärare. En kritik är att han med ungdomar 

medverkat i kommunistiska radioutsändningar. Igen hävdar han att det var en order, många 

andra skolor var med och det var farligt att vägra. Angående kontakter med sovjetisk 

underrättelsetjänst menar han att han var förhörd flera gånger av GPU med anledning av Ivars 

flykt och brodern Olofs häktning. Han skall ha gömt sig under juni-deportationerna – där 

många prostar drabbades hårt. Bland dokumenten finns även en akt från dåvarande 

Säkerhetspolisen. Man har där hört vittnen som säger sig veta att Hjalmar var sovjetisk agent 

med namnet ”Hallon.” Han skall ha lämnat namn till NKWD på ester som ville fly  – personer 

som sedan bortförts. I inget fall kan vittnena dra sig till minnet namnet på dem som Hjalmar 

skall ha angivit.  

  Stämmer allt detta? Var han en vindflöjel eller en mycket utsatt person? 

Låt oss rekapitulera hans situation. Han var prost, en utsatt grupp, ena brodern, skollärare till 

yrket, vart bortförd och senare skjuten. Den andre hade flytt till Tyskland. Dessutom stod han 

sedan länge i god kontakt med utlandet. Dels som sjömanspräst för Storbritannien och präst 

avlönad från Sverige. I Sovjetiska ögon var Hjalmar Pöhl en mycket suspekt person. Det är 

rimligt att anta att Hjalmar var skräckslagen.  

  Vidare vet vi att han med vännerna i Danellfamiljen jobbade på att få in 3000 biblar redan 

1939, (de kommer 1942.) Han har vidare samlat en stor mängd information om de sovjetiska 

övergreppen som väller ut så fort det är möjligt. I Riksarkivet finns även ett tjockt bokmanus 

han arbetat på om sovjetiska övergrepp mot den lutherska kyrkan. Direkt när tyskarna 

kommer börjar han arbeta frenetiskt för den stora överflytten till Sverige. 

  Min egen bedömning blir att ett problem runt Hjalmar och hans prästämbetes vara eller inte 

vara, är det faktum att han blev gymnasielärare i en sovjetisk skola. Det borde ha varit mycket 

svårt att inte avsvära sig, alternativt ”mörka” prästrollen. Samtidigt, biskop Köpp går i god för 

honom vilket i mina ögon är ett starkt argument för att han ansågs som lojal av EELK. Att han 

undervisat i sovjetisk konstitution är nog självklart.  

   En man som dels arbetar med Bibelimport, samlar farlig och konfidentiell information 

under den sovjetiska ockupationen, kan knappast anses ha varit en hängiven kommunist. 

Möjligen gjorde han kompromisser av rädsla och överlevnad. Angående uppgifterna att han 
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skulle ha varit agent ”Hallon” och angett flyktingar så är min åsikt att de är omöjliga att 

vederlägga med mitt material. Det är också Säkerhetspolisens bedömning. Vittnesmålens 

natur ter sig diffusa och liknar mer rykten. Det känns för mig tveksamt att en man som senare 

ska jobba febrilt för en överflyttning till Sverige skulle ha angett flyktingar – men jag saknar 

bevis för att döda rykten. 

    Nästa stora kritik mot Hjalmar är att han sen blev nazist. Nära vän med Lienhard, planerade 

för en liten estlandssvensk nationalsocialistisk idealstat. Jag anser av den information som jag 

redovisar här, att det är en helt falsk anklagelse att Hjalmar var nazist. Hjalmar redovisar för 

sina svenska kontakter, gång på gång, konfidentiell information om tyskarna och tycks inte ha 

hyst någon speciell värme för dem. De facto fick alla det bättre under tyskarna vilket 

avspeglas i materialet.  

   I polisförhöret intar han en mycket distanserad hållning till Lienhard. Han uppger sig inte ha 

haft någon nära kontakt. Vid tiden för förhören var Lienhard det stora målet för 

undersökningen och misstankar om att ha berikat sig på flyktingsituationen. Här måste man 

nog påstå att han far med osanning och medvetet distanserar sig för att slippa dela den andres 

öde – utvisning. 

  Den 14/3 1946
131

 skriver Lienhard till Hjalmar. De har båda problem med svenska 

myndigheter. Han inleder med orden: ”Käre broder!” Lienhard hotas av utvisning och vill att 

Hjalmar skall vittna till hans fördel på ett par punkter, nämligen: 1. Att Lienhard förhindrat 

Gestapo att avrätta 20 socialdemokrater och kommunister i Hapsal som inte gjort annat än att 

sköta sina jobb från tiden innan sovjetisk ockupation och därmed varit tvungna att bli 

kommunister. 2. Att han även räddat Hjalmar från avrättning av precis samma anledning. 3. 

Att de två tillsammans sett till att allmänna kommunalval hölls i de estlandssvenska områdena 

i god parlamentarisk ordning trots hinder och risk från de tyska myndigheterna. 4. Att de 

tillsammans redan 1942 börjat med hjälpa estlandssvenskar att fly och låg i krig med tyska 

myndigheter. 5. Att Lienhard tagit så stora risker i arbetet med överflyttningen att tyska 

myndigheter hade både häktnings och avrättningsbeslut hängande över honom. 6. Att Hjalmar 

skall vittna att tyska myndigheter utförde ett omfattande intrigspel mot hans person. 7. Att de 

båda var tvungna att jobba med SD för att få transporter godkända.  

”Du vet ju hurdan vi hela tiden så att säga fick bära vårt huvud under armen, eftersom det var 

vi personligen, som fick bära all ansvar för estlandssvenskarnas evakuering till Sverige, som 

tyska regeringen officiellt sagt nej till … vill man bara låta fakta gälla, så tycker jag… att vi 

har bragt över 6500 personer hit till landet och bragt dem undan krigets kaos.” Det avslutas 

med: ”Din tillgivne, Lienhard.” Hjalmar svarar och intygar i stort vad Lienhard ber om, med 

undantaget för att hans eget hot om avrättning inte nämns och att ordet vi, d.v.s. de två 

tillsammans är borta. Det är Lienhard själv som agerat. Dock medger han att Lienhard 

uppsökt honom redan 1941 och att de då börjat planera för en evakuering. Han har även varit 

förbindelselänken mellan Mothander och Lienhard – som inte drog jämt. 

   Min slutsats av dokument, polisrapport m.m. är att det var Hjalmar Pöhl och Lienhard som i 

nära samarbete skötte överflyttningen, särskilt under 1944 även om han själv vill göra 

gällande att han inte stod så nära överflyttningsarbetet. 
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  Slutligen anklagas Hjalmar Pöhl för att ha tagit mutor, stulit m.m. för att hjälpa människor 

till Sverige. Det är en av de punkter som kommer att få Lienhard utvisad. I polisutredningen 

finns en lång rad vittnesmål som talar om att värdesaker, tavlor, mattor, kostymtyg, pengar 

m.m. deponerats alternativt getts hos/till Hjalmar. Det var ett mycket begränsat bagage som 

fick utföras och inga kontanta medel. Bagage som skulle lämna Estland märktes också inte 

sällan med namnen Pöhl eller Lienhard. Hjalmar menar att tanken var att de lättare skulle 

passera SDs kontroller, men att han inte uppmuntrat till det. Han nekar bestämt till alla 

anklagelser. I polisakten finns även en rad vittnesmål som höjer honom till skyarna och tackar 

honom för sina liv.  

   Polisen tar upp att ett medlemskort i S.O.V. var ett sätt att skaffa sig en möjlighet till resa. 

Dessa utgavs av båda bröderna, det skulle inte kosta något, men en frivillig gåva anbefalldes 

varmt för projektets räkning. Har han sålt dessa? Svaret blir nej. 

   Lienhard basade för ett kontor som godkände de listor som bröderna Pöhl arbetade fram – 

de kunde inte påverka dennes beslut. 

  Stor oreda rådde vid lastningarna – inte minst vid ”Triina”, den sista båtens avfärd 22 

september 1944. Krigshandlingar rådde vid båtens närhet uppger förhören. Bagage blev kvar, 

panikslagna trängde sig på och personer på avfärdslistan blev kvar. Mycket av vittnesmålen 

mot Hjalmar här hör från denna lastning. Vid andra lastningar ser vi att SD och estnisk 

gränspolis tagit bagage. 

    Polisen påpekar att han ska ha tagit mutor för ester som ville ”få bli” estlandssvenskar -

Lienhard/Pöhls båttransporter räddade ungefär lika många ester som estlandssvenskar. Till 

detta nekar Hjalmar. 

    Till polisutredningen finns ett brev från utredande kommissarie ställt till Sigurd Curman, 

som utövat betydande påtryckningar för Hjalmar. Polisen finner det inte troligt att Hjalmar i 

stor utsträckning berikat sig på situationen. Anklagelser om kommunism och nazism är 

omöjliga att bevisa. Mer troligt är att Hjalmar har varit en ”slug och hal politiker” som agerat 

för sitt folk och kanske i viss mån för sitt eget bästa. Det hedrar honom att han och brodern 

var siste man att lämna skutan i en privat motorbåt efter ”Triinas” avfärd. Man har noterat att 

när de båda kom till Sverige hade de med litet bagage och att Hjalmars tillgångar tycktes 

utgöras av ett lönekonto där Svenska kyrkan regelbundet betalat ut lön – inget annat. 

 

I övrigt finner vi i Hjalmars privata arkiv från den här tiden flera brev där Hjalmar vädjar till 

b.la. Curman att barn till estniska flyktingar borde medtagas, andra gånger för estniska 

intellektuella. Här finns också flera stämningsansökningar från personer som vill få tillbaka 

objekt/pengar som han anförtrotts i Estland. 

 

Hjalmar Pöhl hade en mycket stark maktposition inom den estlandssvenska folkgruppen, 

kanske den högsta efter att Blees och Westerblom försvunnit. Jag anser, efter att ha granskat 

de dokument som står att återfinna, att det är rimligt att anta att Hjalmar Pöhl faktiskt i viss 

mån berikat sig på situationen. Hans envetna nekande till att ha varit delaktig i operationen 

talar inte till hans fördel och hans version går ”inte ihop.” Men, jag anser vidare att många av 

de anklagelser som uppstår också här hör från rent ”strul” eller orealistiska förväntningar från 

de som deponerat gods. Mattor, kostymtyg och tavlor torde varit svårt att få med. Den 

kaotiska situationen som sådan 1944, när östfronten vittrade samman, konstanta bråk med SD 
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om listorna, panik vid lastningar osv. kan knappast lastas någon av bröderna Pöhl. Vidare är 

det ytterst sannolikt att Lienhard verkligen ”skummade grädden” i den situation som rådde. 

Om han var den väg som stod till buds för att få överflyttningen till stånd är det oundvikligen 

så att Hjalmar får bära ett hundhuvud för hans skull. 

. 

Ivar Pöhl, (1913-1984) var Hjalmars yngre bror. Han gjorde först en blygsam militär karriär, 

han blev fänrik 1934, för att sedan läsa teologi i Tartu och tog examen 1937. Han läste efter 

det etik i Lund för att sedan prästvigas i Estland 1938 då 25 år gammal. Vi har redan sett att 

han tillträdde som t.f. kyrkoherde för St. Mikael 1939. Under en kort tid flydde han till 

Tyskland och återkom så 1942, tycks ha blivit ordinerad till kyrkoherde och stannade till 

slutet. Ivar kommer efter överflyttningen framför allt att anklagas för att ha tagit mutor och 

sålt medlemskort i S.O.V.  

 

I hans polisutredning, som återfinns tillsammans med Hjalmars i Riksarkivet, framstår han 

som mer uppriktig i vad som de facto hänt. 

Han förklarar att han 1 april 1941 flydde till Tyskland. I Berlin får han jobb i svenska 

Viktoriaförsamlingen som präst. Han får även ett jobb på tyska radion, han hade 

överinseendet att program sändes i rätt tid m.m. Jobbet skall han ha fått av en dr. Lienhard.  

Ivar överlämnade ett brev avsett för sin mor till Lienhard, som var på väg till Estland, samt 

rekommenderade honom att uppsöka brodern Hjalmar.  

   Han berättar vidare att de första planerna att göra en organiserade överflyttning av 

estlandssvenskarna uppstod 1939 när öar utrymdes för sovjetiska baser. Det var han, 

riksdagmanen Westerblom och minoritetssekreteraren Blees som drog igång projektet och 

började förhandla med den estniska regeringen i frågan,(de senare två försvann båda två i det 

Sovjetiska rättssystemet.) Den svenska beskickningen i Tallinn skall ha varit behjälpliga och 

ett preliminärt godkännande var färdigt när krigshandlingar avbröt arbetet. Dock lyckas de tre 

få till ett tillstånd med sovjetiska myndigheter att släppa iväg 110 Rågöbor. När tyskarna kom 

var Ivar Pöhl den ende som var kvar i den tidigare gruppen. Vid sin återkomst så organiserar 

S.O.V. en kommitté som skall förhandla med tyska myndigheter – här ingår Ivar. Tyskarna 

vill att estlandssvenskarna skall organisera sig efter ”tyskt mönster”, vilket man motsätter sig 

från S.O.Vs sida. 1943 godkänner tyskarna sjuktransporter. Ivar Pöhl m.fl. skapar då listor 

som översändes till tyska myndigheter och den svenska kommittén för överflyttningen. Nu 

kommer Mothander och tre sjuktransporter organiseras, där även yngre medsänds i s.k. 

studiesyfte, för att undvika att inkallas. Listorna skapades så att kommunalordföranden och 

distriktsläkaren i varje församling skapade listorna, som granskades av Ivar, Mothander, en 

läkare Lindeberg och en man vid namn Herman Markus, studiekamrat till Ivar. Listorna 

godkändes slutgiltigt av SD. Ivars roll var administrativ.  De fördelade procenttalet rättvist 

mellan församlingarna, listan skulle styrkas med personbevis och utdrag ur kyrkböckerna. 

Lienhard var, efter 1943, den som alltid hade sista ordet i hur listorna skulle utformas. 

   Vintern 1944 kärvar det med tyska myndigheter och först sommaren 1944 kunde en större 

överflyttning ske med skeppet ”Juhan.” Totalt gick 10 transporter, den sista med ”Triina.”  

De första fem gick att sköta någorlunda organiserat, medan de senare präglas av ett allt mer 

tilltagande kaos. I synnerhet den sista lastningen präglades av panik eftersom krigshandlingar 

pågick i närheten. På frågan om han sålt medlemskort i S.O.V. eller tagit mutor nekar han. 
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Däremot blev han många gånger erbjuden mutor. Hans uppfattning är, att om det framförts 

klagomål mot honom, så här hör det från ”Triinas” avfärd.  

   Polisen har sedan förhört några prominenta, trovärdiga estlandssvenska vittnen, advokaten 

Otto Pukk och advokaten Arnold Aspe. Båda framhåller att det rått en mycket ”nervös 

stämning” bland estlandssvenskarna. Det är Hjalmar Pöhl de hört anklagelser om, inte Ivar. 

De kan heller inte minnas något namn på personer som menar sig ha lurats av bröderna Pöhl, 

utan det är som sagt ”vaga rykten i svang.” Pukk menar att de flesta nog kommer sig av att 

stort kaos rådde vid ”Triinas” avgång.  

   Slutsatsen hos polisen blir att det inte går att styrka Ivars skuld eller klandra hans vandel. 

 

Personligen anser jag, med utgång från det material jag har, att det i Ivars fall faktiskt inte går 

att göra några antaganden att han tagit mutor. Det kan ha hänt, men hela utredningen ter sig 

som en visklek – någon har hört att någon sagt något – men ingen minns vem. Allmänt tycks 

hans redogörelse saklig, och i jämförelse med de dokument och beskrivningar som återfinns, 

stämma med sanningen om hur åren på 1940-talet i Tallinn gestaltade sig. I övrig 

dokumentation framstår Ivar som både modig och rakryggad. Han stannar i Tallinn under 

sovjetockupationen så länge han förmår – vilket måste ha varit förenat med stor risk med 

tanke på hur det gick för Westerblom och Blees samt hans egen bror Olof. Återvänder snarast 

möjligast. Han stöter sig flera gånger med Lienhard och tyska myndigheter och är inte deras 

gunstling.  

 I Kustbon och andra minnesskrifter bland estlandssvenskar skildras vid flera tillfällen hur 

man samlas i St. Mikaelskyrkan för en sista bön, ledd av Ivar, innan man samfällt tågar ned 

till ”Triina” med kanoner mullrande i bakgrunden. Personligen är han för mig ett utmärkt 

exempel på en mycket modig människa. 

 

Varför har de försvunnit ur historiebeskrivningen? Här kan jag bara spekulera och tolka det 

material jag tagit del av. Först och främst är det kanske så att Hjalmar faktiskt i viss mån 

berikade sig på situationen. Vidare har man tydligen haft ett stort förtroende för båda bröderna 

eftersom man deponerat värdesaker och kontanter hos dem – med tanke på det kaos som 

rådde kan dessa helt enkelt försvunnit av misstag.  

   Hjalmars påstådda avfall till kommunismen är en nagel i öga på många av dem som berättar 

historien om den estlandssvenska evakueringen.  

   Uppenbarligen har Hjalmar lierat sig med de som styr landet, främst tyskarna, med avsikten 

att hjälpa sin folkgrupp. Det bör ha ”stuckit i ögonen” på många. Vi kan se att han stod 

mycket nära Lienhard. Det nära samarbete som man var tvungen att bedriva, inte minst med 

SS, (det gjorde även svenska myndigheter i detta fall) kan te sig som en ”surdeg” man inte 

gärna vill undersöka närmare av rädsla för den information som kan komma fram. Lienhard 

blev en mycket problematisk ”het potatis” efter sin ankomst till Sverige. Det är ställt bortom 

allt tvivel att han berikade sig i stor grad på situationen. Han var ingen obetydlig nazist, 

amerikanarna, ville ha honom utlämnad – men Sverige nöjer sig med utvisning.   

   Båda bröderna var ansvariga för listornas sammanställning. Det är tydligt att man gjorde 

svåra prioriteringar. Befolkningen själva levde i skräck både för Sovjet och tvångsinkallande 

till tyska armén. Brev vittnar dels om desperata vädjanden och ilska över avslag. Detta i sig 

torde ha väckt frustration och ”ont blod” hos vissa. 
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   Historiebeskrivningen har i mycket gjorts från svensk mark. Det är tydligt att man där 

berättat Sveriges version av det skedda. Mothander, Curman m.fl. är det verkliga hjältarna.  

 

Slutligen, det står klart för mig att när man i efterhand, både från svenskt och estlandssvenskt 

håll, ville skildra krigsåren, så önskade man ge hela räddningsprojektet ett ”ärofyllt” skimmer.  

Det var en av mycket få riktigt modiga saker som den svenska regeringen sanktionerade under 

kriget. 

Det skulle skildras som en hjältemodig räddningsaktion som krävde fläckfria, modiga 

individer! Frågetecknen runt bröderna Pöhl, de obekräftade och outredda påståendena, gjorde 

att de fullt ut inte platsade i sammanhanget. 

 

Vi kan med ett långt och tryggt historiskt avstånd ha åsikter om bröderna Pöhl. Om de tog 

mutor, på vilket sätt man kohandlat med SS, om Hjalmar var kommunist, nazist eller agent 

”Hallon” – men fakta kvarstår att de under synnerligen farliga omständigheter, har agerat med 

alla tillgängliga medel, för att få sin folkgrupp till ett bättre land. Jag upprepar att från min 

horisont ter det sig självklart att utan dem skulle man inte ha lyckats i den omfattning som 

skedde. 

    Till deras kritiker skulle jag vilja rikta en fråga. Om du bestämde dig för att evakuera drygt 

8 000 människor från ett land ockuperat av korrupta nazister, med Röda armén i antågande – 

hur skulle du gjort? Är du säker på att du ens skulle ha vågat försöka? 

 

6.5.2 Carl Mothander. 

Carl Mothander (1886-1965) föddes i Stockholm som son till rådmannen Axel Mothander och 

Beda Lagerholm. Efter studier i juridik i Uppsala ansluter han som officer i Finlands 

frihetskrig 1918 i den Svenska brigaden och slåss för de Vitas sida.  Därifrån far han över till 

Estland och slåss för den nya staten i den Svenska kåren. Efter kriget kommer han belönas 

med majors grad i den estniska armén. Till detta får han landområden i den stora reduktionen i 

Estland som tack.
132

 

Samtidigt sker en del tveksamheter, avrättningar inom den Svenska kåren, som gör att 

svenska myndigheter får en avog inställning till Mothander. Han gör sig även känd för ett 

tämligen burdust sätt och extravaganta vanor. 1928 gifter hans sig med den balttyska 

baronessan Benita von Wrangel och kommer att tillhöra Estlands överklass. När Sovjet 1939 

återkommer till Estland är det med knapp nöd som denne bekämpare av bolsjeviker i två 

frihetskrig klarar sig undan. Samtidigt mister han i princip all den förmögenhet och position 

som han byggt upp i Estland. Mothander kom att bli en person som på svensk mark gjorde  

mycket för att föra över den estlandssvenska folkgruppen.  

   I sig själv förtjänar denne äventyrare, vivör och legoknekt ett helt eget arbete – hans liv var 

extraordinärt – tyvärr är inte detta tillfället.  

   Kort är det värt att beröra hans anknytning till den Pöhlska klanen. På flera ställen i Hans 

Pöhls arkiv framgår det att han är god vän med Hans Pöhl. Vi bör hålla i minnet att Hans Pöhl 

sändes till Sverige av den estländska regeringen för att rekrytera frivilliga militärer – mycket 

på grund av sina språkkunskaper. Att de i dessa militära sammanhang möts ter sig sannolikt. 

                                                           
132 Baroner, bönder och bolsjeviker i Estland, Carl Mothander, Lars Hökebergs förlag 1943, Andra upplagan tryckt av St. Mikaelsförsamlingen 
i Tallinn 2013, s9. 
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En kort notis i Elmar Nygrens arkiv vid Riksarkivet gör även gällande att Mothander lyckats 

förlora över en halv miljon svenska kronor, i dåtidens värde, för den estländska staten .
133

 

Vad som skett är inte tydligt, det rör sig om militära händelser, men Hans Pöhl löser på något 

vis situationen åt Mothander.  

 

6.5.3 Ludwig Lienhard. 

Ludwig Lienhard (1910-1980) föddes i Flensburg i Tyskland nära den danska gränsen. Han 

vurmade tidigt för skandinavisk kultur och studerade ”nordistik” i Berlin. Han hade även 

arbetat i Malung en kort tid och rest i Sverige samt behärskade svenska. 1930 går han med 

nazistpartiet och blir filosofie doktor. Vid krigsutbrottet kallas han in till Auswärtiges Amt, 

utrikesministeriet, till en mindre avdelning som lydde under Himmler och sysslade med 

radiopropaganda för Skandinavien.
134

Han är med och stormar Ormsö 1941. 1943 får han 

kaptens grad inom waffen-SS. Han samröre med estlandssvenskarna och Sverige ses som 

misstänkt av vissa grupper inom tyska militären, varför han under en period sänds till 

östfronten. Väl återkommen därifrån blir han direkt anställd av svenska regeringen för 

överflyttningen av estlandssvenskarna och kom att bli betydelsefull. 

  I Sverige blir han häktad 1946 för oegentligheter i Estland samt utvisad. Han far som många 

nazister till Argentina där han förblir i 20 år. Dock dör Lienhard hemma i Flensburg 1980 och 

var till slutet mycket bitter på Sverige. 

 

 

6.6 St. Mikaels församlings stängande. 

I Estland blev ca.1281 estlandssvenskar kvar.
135

Dessa försökte få en luthersk församling 

registrerad efter Sovjets återkomst 1944. Sovjetiska myndigheter avslog och kyrkan 

förvandlades till sportlokal. 

 

7 Sammanfattning av St. Mikaels församlings historia under den granskade perioden. 

7.1 Historisk sammanfattning. 

För att återknyta till mina frågeställningar inför historieskildringen: Finns det några avgörande 

händelser som formade deras historia? Hur stor och i vilken form var kontakten med Svenska 

Kyrkan? Hur såg församlingens konstitutionella grund ut? Hur styrdes församlingen, 

beslutsfattning och arbetsfördelning? 

    St. Mikaels församling har ett långt historiskt förflutet och har under sin existens varit 

församling för estlandssvenskarna i Estland. Under 1800-talets sista kvartal och det tidiga 

1900-talet, började församlingens kyrkoherdar, inte minst Mozelli och J.W. Gustafsson, verka 

för att kyrkan också fungerade som en uppbyggande faktor för hela folkgruppen som vid 

denna tid var eftersatt och fattig i jämförelse med övrig befolkning. De första insatserna var 

Mozellis bibliotek, satsningar med EFS för att skapa en folkskollärarutbildning samt J.W. 

Gustafssons medverkan att skapa S.O.V.  

                                                           
133 Riksarkivet, Elmar Nygrens arkiv, volym 16:12. 
134http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CFgQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.rnhf.se%2Fdokume
nt%2Fmedlemsbladet%2Fmedlemsblad_3_2002.pdf&ei=r7q-VIzrM-vXygPA_oGwBw&usg=AFQjCNGtrSSlWYUIU4xyH77bpO0IZsGRaA 
135 Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön, 2014 Svenska Odlingens Vänners förlag. 
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  Snart anslöt andra rikssvenska krafter, GAF, Wilhelm Lundström med RFSBU, 

språkforskaren Gideon Danell samt på sikt hela Danell-familjen och inte minst Sveriges 

ärkebiskop Nathan Söderblom. 

Mitt arbete har tyvärr inte lyckats etablera exakt när kontakt slöts med GAF och Söderblom. 

Skall jag gissa rörande Söderblom så är det genom GAF samt familjen Danell som denne 

intresseras för den estlandssvenska frågan och Estland i stort. 

  Dessa svenska krafter samverkade med lokala initiativtagare, inte minst Hans Pöhl.  

Efter mycket svåra år under första världskriget så etablerades kontakt mellan Pöhl och 

Söderblom direkt. Den nya estniska staten intog först en negativ hållning till religion, varför 

betydande ekonomiska resurser konfiskerades – det skapade en mycket svår situation för 

församlingen som primärt skulle leva av medlemsavgifter. 

  EELK samlades första gången 1917, sedan 1919, för att skapa nya staturer för en fri, estnisk 

folkkyrka som bröt med den gamla tyska Herrenkirche. Det innebar att St. Mikaels 

församling för första gången behövde skapa kyrkoråd, församlingsledning etc. 1919. 

  Den första rikssvenska kyrkoherden var Nils Linderstam som anlände 1919. Rent tekniskt så 

anställde Sjömansutskottet inom SKM en sjömanspräst. Söderblom letade upp kandidaten och 

föreslog den till sin kollega biskop Kukk som med konsistoriet godkände kandidaten. Genom 

en överenskommelse mellan Söderblom och Kukk, så tog den förre ansvaret för det svenska 

kontraktet, utförde visitation 1922 m.m. Kyrkoherden i St. Mikaels församling kom även att 

bli prost för det svenska kontraktet som täckte in stora delar av den estlandssvenska 

befolkningen. 

  Arbetet i Estland var en mycket bred satsning som täckte in betydligt mer än rent kyrkligt 

arbete. I kyrkans lokaler samlades i princip allt viktigt estlandssvenskt arbete och dess 

kyrkoråd bestod också av folkgruppens främsta representanter. 

 

EELK var en fri evangelisk-luthersk folkkyrka, vars stadgar St. Mikaels församling antog och 

anslöt sig till. Friheten från staten var ambivalent, först under dess första år, men även under 

Konstantin Päts styre. Man valde sitt första kyrkoråd 1919, som var beslutsorganet i 

församlingen, men ur det formades en församlingsledning, som plockades ur kyrkoråd och 

inkluderade även kyrkoherden. Det är tydligt att denna ledningsgrupp hade omfattande 

befogenheter visavi omvärlden, juridiskt, kontaktmässigt och beslutsmässigt. Man beredde 

och framlade även frågor till kyrkorådet att behandla. Kyrkorådets ordförande hade en stark 

ställning, han var även ordförande i ledningsgruppen. Kyrkoherdens uppgift tycks framförallt 

ha avsetts vara inriktad på det andliga livet i församlingen samt administrativa uppgifter. 

Förutom kyrkoherden hade klockaren en stark ställning i arbetet, han assisterade kyrkoherden, 

undervisade, höll ordning och utförde även s.k. ”klockarpredikningar.” I St. Mikaels 

församlings fall var klockaren även kyrkorådets ordförande under en lång period. 

  Medlemmarna var först knutna till församlingen genom dop, men vid sitt 16:e levnadsår 

förväntades den enskilde ta ställning om sitt fortsatta medlemskap. För de som blev kvar 

gällde att sköta betalningen av medlemsavgiften. I det fall den missköttes drogs 

medlemskortet in och man saknade rätt att kräva något av församlingen samt miste sin rösträtt 

vid kyrkostämman. Långvarig betalningsunderlåtelse ledde till uteslutning. 
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Efter Linderstam kom Erik Petzäll 1924 och blev kvar till 1929. Tiden var turbulent i landet, 

inom EELK samt St. Mikael församling. Rutiner, regler och staturer skulle sättas och fås att 

fungera, ett arbete där Petzäll måste sägas ha gjort en stor insats. Relationen till Hans Pöhl 

och delar av kyrkorådet var konfliktfylld. Det är sannolikt att Hans Pöhl ville att församlingen 

skulle utträda ur EELK och bilda eget samfund – något som aldrig blev av.  

Det var också en tid av betydande fysiska investeringar i byggnader och kyrkogårdar inom 

kontraktet – man byggde kyrka på flera sätt med andra ord, fysiskt, administrativt och 

verksamhetsmässigt. I detta var alla krafter engagerade, kyrkoherdar, kyrkoråd samt också 

övriga organ inom hela folkgruppen. Kyrkan och dess verksamhet var tätt sammanflätade med 

hela uppbyggelsearbetet bland estlandssvenskarna. 

 

1929 – 1931 var Harald Engström kyrkoherde, slutet av 1931 – till början av 1933 Bernhard 

Lund. 1933 i sig var ett år när församlingen saknade kyrkoherde, men 1934 är unge Hjalmar 

Pöhl klar och prästvigd och blir t.f. kyrkoherde i St. Mikaels församling. Det blir dock 

kortlivat, den äldre och mer erfarne Karl Nilsson som fått arbeta på Ormsö, får jobbet hösten 

1934 och Hjalmar Pöhl tar över hans tjänst. Detta är inledningen till en mycket segsliten 

konflikt i församlingen, som förmodligen också inverkade menligt på arbetet på flera plan. 

   Nilsson och Pöhl kommer att bråka om tjänsten. Pöhl anklagas för att konspirera med 

Estlands biskop Rahamägi och de allt mer nationalistiska krafterna för att få bort Nilsson. 

Nilsson å sin sida engagerar den gamla företrädaren Landerstam och måste sägas ”konspirera” 

med Sveriges ärkebiskop Eidem för att blockera Pöhl och behålla en rikssvensk präst på 

posten. 

 

Under denna tid, från Konstantin Päts statskupp 1934, ökar de nationalistiska stämningarna i 

Estland – något som pressar den estlandssvenska folkgruppen allt mer. Nya lagar gör det 

succesivt omöjligt för Karl Nilsson att fortsätta – kyrkliga ämbetsmän skulle vara estniska 

medborgare. 1937 skapar Rahamägi posten vice-kontraktsprost för Hjalmar – vilket i 

praktiken, med de begränsningar de nya regelverken föreskrev – gjorde Hjalmar Pöhl till 

prost. 

  Förutom dessa bråk och intriger rullade arbetet vidare på bred front med det estlandssvenska 

uppbyggelsearbetet. I början av 30-talet har Svenska Kyrkan format en ny instans, Balticum-

utskottet, BU, som handhade allt arbete i Estland i samverkan med alla krafter på plats. Erling 

Eidem var dess ordförande. Stora projekt var uppbyggnad av skolarbete, bibliotek, sjukstugan 

på Vormsö/Ormsö samt inte minst kapellet på Nargö. 

 

1939 tvingas Karl Nilsson åka hem. Samma höst drar Sovjet in och besätter b.la. Rågö och 

Nargö för militära ändamål. Juni 1940 tar en bolsjevikisk regering över och situationen för 

kyrkor i Estland kommer succesivt bli allt hårdare. Egendom nationaliseras, man straffas 

ekonomiskt med höga kostnader, det drabbar även personal. Under våren och juni 1941 

genomför Sovjet stora utrensningar i Estland och kyrkan drabbas hårt. Människor avrättas, 

förs bort och tvångsenrolleras. Under denna tid är Ivar Pöhl och en pastor Isaksson 

verksamma. Ivar flyr april 1941 till Tyskland. Innan det har han enligt egen uppgift 1939 med 

Magnus Westerblom och Nikolas Blees arrangerat en första transport av 110 Rågöbor till 

Sverige. Det förefaller sannolikt att de tre borde ha varit ansvariga – eftersom St. Mikaels 
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församlings kyrkoråd och dess kyrkoherde intill dess alltid varit synonyma med allt arbete 

bland estlandssvenskar. Konfirmationer och gudstjänster tycks ha fortsatt under denna tid. 

   Hjalmar Pöhl uppges ha blivit gymnasielärare och kommunist – ett påstående jag i detta 

arbete vare sig kan dementera eller bekräfta. Vi kan med säkerhet dock säga att han genom 

tidigare arbete, släktband och position var ett tydligt mål för de sovjetiska utrensningarna.  

   Sommaren 1941 kommer tyskarna och tar över styret i Estland. Ivar återkommer januari 

1942 och Hjalmar återinsätts i sitt ämbete som prost 1942 och kyrkoherde på Vormsö 1943. 

Bland tyskarna kommer även dr Lienhard. Denne vurmar för Sverige och estlandssvenskarna 

och påbörjar ett arbete för att förbättra deras situation och skapa en liten idealstat i övärlden. I 

Sverige har Carl Mothander, officer, gift med balttysk adel och äventyrare i stort, påbörjat ett 

arbete för att undsätta estlandssvenskarna. Han har själv flytt undan Sovjet och är väl 

införstådd i de lidanden som hela landet fått utstå. Hösten 1941 tar han över Hjalmar Pöhl 

som håller en information om situationen. Från svensk sida företas en resa till Estland vintern 

1942 och en hjälpsändning juni1942. Med Mothanders hjälp anordnas sedan sjuktransporter 

för att komma runt tyska myndigheter. Det är ytterst sannolikt att ansvariga för arbetet i 

Estland med att skapa dessa listor var bröderna Pöhl och i synnerhet Ivar. Båda bröderna 

ängar sig åt ett intensivt spridande av information, inte minst Hjalmar. I viss 

brevdokumentation med Gerard Hafström, del av räddningskommittén, ter det sig som om 

han på plats i Berlin förhandlar om listorna.  

   Samtidigt tycks Ivar under 1942 upprätthållit normal kyrklig verksamhet. 

I takt med att situationen hårdnar i Estland och den tyska fronten börjar rasa, ökar stressen att 

få till en allmän överflyttning. Under 1943 utmanövreras Mothander av Lienhard. I viss 

litteratur anses det att det var Hjalmar Pöhl som stod för detta. Jag kan vare sig styrka eller 

dementera detta – dock står han i direkt förbindelse med räddningskommittén och rapporterar 

om Mothander och Lienhards konflikter. 

  Under 1944, främst sommaren, kan så en större allmän överflyttning påbörjas. Listor skapas 

med personer som skall med. För de resande skall svenskt ursprung bevisas, i St. Mikaels 

församling ser vi spår av detta genom utdrag ur kyrkoböckerna. Listor, sjukintyg m.m. talar 

för församlingen och brödernas engagemang i arbetet. Ett medlemskort i S.O.V. hjälper även 

till, även här är bröderna Pöhl ansvariga. I Tallinn har Lienhard ett kontor där listor som en 

lokal räddningskommitté skapats. 

  Jag finner det ytterst sannolikt att bröderna Pöhl, särskilt Ivar, var en ledande del av detta 

arbete. Hjalmar tycks har varit mer förhandlare och informatör i stort. 

  Den sista båten avgår i september 1944, dagar innan fronten rasar.  

Väl i Sverige får bröderna problem med myndigheterna och anklagelser om mutor, stöld m.m. 

Straffet hade förmodligen resulterat i utvisning. 

Detta kan inte vederläggas och utredningarna läggs ned.  

  Efter Sovjets ankomst försvinner församlingen och kyrkan blir sportklubb. 

   

7.2 St. Mikaels församlings huvudsakliga verksamheter och funktioner. 

Vilka var de huvudsakliga verksamheterna? 

    Tittar vi på årsberättelsernas rubriker till SKM, t.ex. 1939, får vi en bra bild av vad man 

sysslade med och ansåg väsentligt, nämligen;  
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1. Medlemsantalet. Man samlade alltså sina medlemmar till en församling av 

evangeliskt-lutherskt troende. Basen för detta tycks ha varit att man var döpt, 

konfirmerad, samt mycket viktigt, erlagt medlemsavgift. 

2. Gudstjänster. Här tycks gudstjänst ha varit mest förekommande, nattvard i mindre 

utsträckning. Kravet var att medlemmarna tog nattvard en gång om året. 

3. Kyrkliga förrättningar. Dop, vigsel, konfirmation och begravning.  

4. Läs och biblioteksverksamhet. Undervisning och böcker har varit en central 

funktion för församlingen. 

5. Ungdomsarbete och söndagsskoleverksamhet. Under denna rubrik ryms även körer 

samt viss diakonal verksamhet. Ett karaktärsfostrande drag i verksamheten 

skymtar inte sällan fram. 

6. Troslivet. Här skymtar det karaktärsdanande och bildande draget fram tydligt. Det 

rör dels arbete mot ”sekterister,” gärna genom föredrag, men även superi och 

annan osedlighet. Man önskar gärna fromhet i hemmen, böneliv, biktcirklar m.m. 

Inte sällan konstaterar man att medlemmarna kan Dekalogen, katekesen samt 

håller husandakt. 

7. Särskilda iakttagelser kan variera beroende på vad som hänt under året. 

Förutom detta rapporteras ofta i andra årsberättelser, kyrkorådsprotokoll samt prosteriets  

protokoll att man ägnar sig åt byggnationer av olika slag. Just i detta protokoll saknas den 

annars återkommande punkten Diakonien, som innefattar socialt hjälparbete bland 

församlingens fattiga och gärna inrymmer lotterirapporter. 

 

Förutom denna kanske traditionella beskrivning av en kyrka döljer sig flera saker i 

verksamheten som var annorlunda mot hur t.ex. en svensk församling såg ut.  

- Dels bygger man kyrka på alla plan, det är ett pionjär arbete – varför rena 

byggnadsplaner tar stor plats. 

- Vidare är de pedagogiska funktionerna i församling mycket stark utvecklade, 

vilket delvis går in i min punkt nedan. 

- Bakom det som kan se ut som ett danande av moralisk karaktär ligger något 

betydligt större. Redan från sent 1800-tal ville man på alla plan verka för att den 

estlandssvenska minoritetens byggdes upp och utvecklades. Härav arbetet med 

biblioteket och en oändlig rad brev där man ber om böcker och tidningar. 

Kyrkoråd och kyrkoherdar arbetade på bredast möjliga front med en enorm mängd 

projekt. Härav Petzälls bokföring av vaxdukar på Birkas och planer på en 

damunderklädesfabrik, liksom Karl Nilsson tänkta turistbyrå. Det framgår med 

total tydlighet i församlingskrönikan att det allra första kyrkorådet såg ingen 

skillnad mellan kyrkans verksamhet och det svenska odlingsarbetet – det var 

synonymt med varandra. Kyrkan, med ett svenskt språk, var en central del i hur 

man uppfattade sig själva – där av den enorma betydelse som Nargökapellet tycks 

ha.  

 

 

7.3. De centrala personerna. 

Vilka personer ägde avgörande betydelse för församlingen? 
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    Kort vill jag sammanfatta de personer som betytt mycket för St. Mikaels församling. 

Jag anser faktiskt att man bör börja med Mozelli och J.W. Gustafsson. 

  Hans Pöhl och Nathan Söderblom är sedan två personer som haft stor  betydelse för 

församlingen och även det allmänna arbetet bland estlandssvenskar. 

  Erik Petzäll har fyllt en viktig funktion under de röriga år när rutiner, administration och 

staturer skulle implementeras. Otvetydigt har han också samlat in och hantera en väldig 

mängd medel på ett oklanderligt sätt för arbetets räkning. 

  Wilhelm Lundström, Gideon Danell och hela Danell-familjen har uträttat mycket för 

folkgruppen som helhet, men också församlingen. 

  Erling Eidem lade stor energi på församlingen och arbetet på plats, även på kontakter med 

EELK i stort, även om de relationerna ter sig frostigare än Nathan Söderbloms. 

  Karl Nilsson har liksom Petzäll varit aktiv i en stor mängd projekt, inte minst sjukstugan och 

Nargö. Han har förvaltat ekonomiska medel åt en rad svenska hjälporganisationer och uträttat 

mycket gott. 

  Hjalmar Pöhls betydelse för St. Mikaels församling är dubbel. De många konflikterna med 

Karl Nilsson har verkat tämligen skadligt. Samtidigt vittnar Hjalmars brevarkiv att han arbetat 

frenetiskt för den estlandssvenska saken, samlat in pengar och spridit information. För 

sjukstugan på Ormsö och Nuckökapellet har han bidragit med mycket. I egenskap av 

kontraktsprost har hans influens på gott och ont påverkat församlingens utveckling. 

  Ivar Pöhl så, St. Mikaels församlings siste kyrkoherde enligt min definition, hade stor 

betydelse under de sista svåra åren. Under betydande prövningar har han fortsatt att bedriva 

kyrklig verksamhet intill slutet och samlat sin församling. 

    

Vad gäller den estlandssvenska överflyttningen är det min absoluta åsikt att båda bröderna 

Pöhl, med eventuella fel och brister, i egenskap av präster i församlingen, (så är breven 

undertecknade) har varit avgörande för att en stor mängd människor slapp mer krig och kunde 

börja ett nytt liv i trygghet från Sovjet. 

 

7.4 Etnicitet och kyrklighet. 

På vilket sätt yttrade sig begreppet etnicitet, d.v.s. det ”svenska” kulturarv som församlingens 

medlemmar ägde, i dess verksamhet? 

    Redan Mozelli skriver i församlingskrönikan att han grundat ett bibliotek i Tallinn så det 

svenska språket inte ska dö ut. Var det som intresserad lingvist han gjorde detta? Var han en 

särdeles litterärt intresserad person? Vilhelm Lundström blir sedan gripen när han får höra 

Guds Ord på svenska. Vi vet att han de facto var professor i språk. Kanske är det en orgastisk 

upplevelse hos en hängiven språkvetare vi bevittnar? Han skall ju starta RFSBU som har som 

mål att skydda det svenska språket ute i världen. När unge Hans Pöhl far utomlands är det 

bildning och böcker han ber om. Vilka var de, prästerna och kyrkorådsledamöterna? En 

samling fanatiska bibliotekarier och lingvister? 

   Det står för mig alldeles klart att man i begreppet ”svenska språket” lägger en vida djupare 

betydelse än bara grammatik eller skrivförmåga. Det är synonymt med det antropologiska 

kulturbegreppet som Keesing beskrivit ovan. Om språket lever så lever kulturen – den 

svenska lilla folkspillran på andra sidan Östersjön, som estlandssvenskarna har beskrivits 
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som. Vi kan alltså ringa in att det första man ser av vikt att vårda för att rädda sin grupp är sitt 

språk och till det följer bildning i en relativt fattig och eftersatt folkgrupp. 

   Vad mer anser man kan rädda den estlandssvenska kulturen? 

Gideon Danell har sammanfattat det efter sina resor i Estland under ett tidigt 1900-tal; 

Svensk gudstjänst, svensk själavård och svensk folkskola. 

  Pöhl m.fl. runt honom tycks ha precis samma åsikt. Förutom språket är alltså svensk 

gudstjänst och själavård jämte folkskola centrala delar både i deras kultur och i räddningen av 

densamma. Att vara svensk var alltså att tala svenska och tillhöra den evangelisk-lutherska 

kyrkan samt få en svensk grundutbildning. 

   Språk och skola låter rimligt för en svensk som lever år 2015 – men att svensk gudstjänst 

och själavård skall vara så centrala delar i en egen självuppfattning är i det närmaste absurt. 

Det blir sedan ett återkommande tema i all dokumentation från Riksarkivet. Folkgruppen är 

hotade av estnifieringen, sin egen fattigdom och underutveckling, frikyrkliga separatister, 

sovjetiska trupper – räddningen mot att alldeles vittra bort är ”svenskt evangeliskt-lutherskt 

kyrkoliv” med Petzälls ord.  

  Jag slogs först av tanken i arbetet att Hans Pöhl m.fl. betedde sig som goda lutheraner för att 

komma i åtnjutande av ekonomiska medel från Svenska kyrkan – liknande antydningar finns 

faktiskt hos Petzäll och Landerstam. Det dementerar jag fullständigt nu. 

  Redan under tidigt 1900-tal är det tydligt att den lutherska kyrkan och den estlandssvenska 

gruppens kultur och allmänna strävan är tätt sammanvävda med varandra och hela 

bildningsprojektet. Hans Pöhl får sin första utbildning genom kyrkan. Vi ser att när S.O.V. 

bildas så är det kyrkoherde J.W. Gustafsson och Hans Pöhl som sitter vid rodret. 

   När han sedan skriver i Församlingskrönikan under första världskriget är det tydligt att 

kyrkan för honom m.fl. är själva bastionen för deras kultur. Här rapporteras de framsteg som 

folkgruppen gjort, alla ledande personer bland dem sitter också i kyrkorådet.  

   Hade man vidare bara varit ute efter pengar är det min övertygelse att man i betydligt större 

mån strukit de rikssvenska kyrkoherdarna medhårs – vilket verkligen inte varit fallet. Man har 

tjafsat och bråkat över den kurs man anser att deras egen kyrka bör ta.  

   Under hela den undersökta perioden står det för mig klart bortom allt tvivel att kyrkan och 

den estlandssvenska kulturen samt uppbyggelsearbetet i stort var mycket tätt sammanflätat – 

symbiotiskt. Både för estlandssvenskarna men även för de rikssvenska kyrkoherdarna. 

   Därför drar jag slutsatsen att när så hela folkgruppen skulle räddas till Sverige var St. 

Mikaels församling, med personal och strukturer, en intim del av projektet. När sista båten går 

är det i St. Mikaels huvudkyrka I Tallinn man avslutar en månghundraårig kulturs närvaro på 

estnisk mark. 

 

7.5 Centrala problem 1919 – 1944. 

Vilka var de huvudsakliga utmaningarna för församlingen? 

     Ekonomin utgjorde förmodligen hela tiden en av de största utmaningarna, inte minst 

eftersom man hade ambitiösa byggnadsplaner. Vittnesmålen är många att utan svenskt stöd 

skulle församlingen inte ha fungerat utan inlemmats i en estnisk församling. 

    Etnicitet och spänningar inom församlingen mellan olika grupper är en annan faktor som 

orsakat problem i arbetet. Man var som jag redan påstått en central del av hela det 
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estlandssvenska uppbyggelsearbetet – men inrymde även andra grupper. I viss mån tycks 

dessa grupper ha spelats ut mot varandra när bråk uppstått i kyrkoråd och med kyrkoherdar. 

Vidare fick man under 30-talet en allt mer trängd situation visavi estnisk nationalism. 

   Interna konflikter mellan rikssvenska präster och personer ur kyrkoråd respektive Hjalmar 

Pöhl har ”hemsökt” arbetet. 

   EELKs något röriga och konfliktfyllda födelse är ett annat problem som stör arbetet under 

20-talet. 

  Politiska oroligheter samt rent krig har egentligen följt St. Mikaels församling under hela 

perioden, även om 20-talet och början av 30-talet var något lugnare.  

 

8. Ecklesiologisk analys av insamlat material. 

Jag har här att förhålla mig till direkta utfästelser om min sociala kropps, St. Mikaels 

församlings, ecklesiologi – samt indirekt hur ecklesialiteten kan avslöja de strukturer som 

verkligen kan tänkas utgöra den samma. 

 

8.1. Den sociala kroppen. 

Jag utgår alltså från termen social kropp. Detta är en kropp med lösa gränser som i olika grad 

är integrerad med sin historia och omgivande kontext. I detta fall är min primära sociala kropp 

St. Mikaels församling. Denna är som vi sett i det närmaste synonym med en betydligt större 

kropp, den estlandssvenska folkgruppen. Denna i sin tur är en mindre kropp/kultur inom 

Estland, eftersatt i jämförelse med sin omgivning. St. Mikaels yttringar, ecklesialitet, är det 

som jag vill analysera samt jämföra med Luthers kyrkosyn. Vi har tydligt sett hur St. Mikaels 

församlings gränser sammanflyter med hela den estlandssvenska kulturen, det var helt enkelt 

två kroppar som samexisterade, men av pressen från den tredje, dvs. antingen estnisk 

nationalism, sovjetisk militär eller nazister, formades och drevs på i sina egna mål.  

  Samtidigt fanns delar i denna symbios som också orsakade friktion. Vi har sett att 

församlingen även bestod av andra etniska grupper vilket orsakade konflikt. Vi anar ibland i 

årsberättelser till SKM att svenska kyrkoherdar ansåg församlingen ”estnifierad”, inte minst 

tycks detta ha berört blandäktenskap. Bland den estlandssvenska befolkningen fanns också en 

betydande del medlemmar som tillhörde andra samfund, inte minst baptister och 

pingstvänner. I det centrala arbetet för folkgruppen, inte minst skolväsende, intog dock 

församlingen en central position. Eftersom församlingens ledande individer också var 

folkgruppens ledande politiska aktörer, kom St. Mikaels församling även här hamna i mitten 

av hela folkgruppens strävan och kultur. 

 

8.2. Direkta ecklesiologiska utfästelser. 

Det framgår på flera ställen, dels i staturer från EELK och ekonomiska rapporter att man äger 

direkta utfästelser om kyrkosyn. I Petzälls översättning: 

”Paragraf 1 definierar NN som en trosförening av evangeliskt-lutherskt troende som vill 

arbeta för ordets förkunnelse, gudstjänst, befordran av tros och livskraft till medlemmarna, 

samt uppfyllande av krav inom tro, moral, uppfostran och välgörenhet.” 

   Man är alltså en trosförening. Vi läser vidare att medlemmar är de som döpta och 

konfirmerade väljer att stanna och erlägga medlemsavgift. Alltså ligger vi nära det som 
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Radler ovan definierat som en Schleiemarschersk kyrkosyn med pietistiska inslag snarare än 

Brodds kristikroppsanalogier. 

  Att döma av bråk i kyrkorådet i mitten av 20-talet förefaller det också som att flera hade en 

mer ”reformert” kyrkosyn, detta enligt Petzälls beskrivning. 

    I EELKs staturer anges:” Paragraf 3 anger att grunden för läran är Bibeln, de symboliska 

böckerna, den apostoliska, nicenska, athanasianska samt augsburgska trosbekännelsen jämte 

skrifter i konkordieboken.” Vidare anges också i Petzälls översättning av bestämmelser att: 

” Ungdom mellan 15-18 år måste konfirmeras. Kunskap om tron kontrolleras av kyrkoherden 

innan konfirmation som sedan utföres av densamme. Odöpta konfirmeras ej. Konfirmanden 

måste kunna redogöra för katekesens fem huvudstycken för att bli fullberättigad medlem.” 

  Av samma dokument framgår att medlemmar skall ta nattvard en gång om året, bikta sig 

innan, barn skall döpas, par vara gifta, föräldrar fostra sina barn i evangelisk-luthersk tro. Alla 

skall betala medlemsavgift. 

Vi såg ovan att 1923 säger man i protokoll: ”vill hålla fast vid fädernes kristne tro såsom den 

är oss given i Bibeln, tolkad i vår urgamla apostoliska trosbekännelse och av Luther förklarad 

i hans Lilla katekes.” 

   Handlingarna i Riksarkivet är fulla med uttalanden om att man ser evangelisk-luthersk tro 

som ytterst väsentlig. Flera referenser finns också till utbildningar i katekesen osv. 

Att man direkt alltså sade sig vara en evangelisk-luthersk kyrka torde vara ställt utom allt 

tvivel. Under de prövningar som folkgruppen genomgick under min undersökta period, där 

flera olika grupper sökte att omforma dem – till ryssar, ester, kommunister eller nazister – har 

faktumet att man som medlem i församlingen samt utövande av ”evangeliskt-lutherskt 

kyrkoliv ”– bedrev en egen ”protest.” Det var identitetsmarkörer som försvarade och bevarade 

den egna gruppen, en slags motkultur. 

 

8.3. Ecklesialitet och ett försök till en beskrivning av en implicit ecklesiologi. 

Under min rubrik 7.2. ovan har jag sammanfattat de yttringar av ecklesialitet som St. Mikaels 

församling åstadkom, nämligen: Man samlade en skara medlemmar av samma tro, ”ett folk”, 

man höll gudstjänst, man byggde kyrka, man döpte och tog nattvard, begravde och vigde, 

förrättade bikt, undervisade och bedrev bibliotek, konfirmerade, fostrade och arbetade på 

moralens uppbyggnad, uppmuntrade föräldrar att bedja och läsa Bibeln hemma, bedrev 

söndagsskola och ungdomsverksamhet samt diakoni. Vi kan heller inte någonstans finna 

några typiska icke-lutherska bruk. 

  Förutom detta var församlingens tätt länkad till en bred och stor satsning för allmän 

uppbyggnad av den estlandssvenska folkgruppen. Folkbildning, diakoni och all sorts 

byggnadsverksamhet var viktig. Dess kyrkoråd och präster var engagerade inte bara i kyrkliga 

sammanhang utan lika gärna politiska, gränsen mellan dessa sfärer var synnerligen flytande. 

Begreppet ”svenskhet” och dess bevarande låg under ytan och var i princip liktydigt med 

”evangelisk-lutherskt kyrkoliv.” 

   Det mesta i ecklesialiteten talar för att man på det hela taget var en mycket luthersk ”liten 

hop.” 

   Jag vill försöka sammanfatta St. Mikaels implicita ecklesiologi som den framträder för mig 

under åren 1918 – 1944. Om man i St. Mikael skulle ha skrivit en kyrkopresentation 1938 

kunde den kanske ha sett ut så här: 
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St. Mikaels församling är en församling som bygger ny kyrka, både fysiskt och andligen 

bland våra medlemmar. Vi vill under våra vingar samla de evangeliskt-lutherskt troende bland 

estlandssvenskarna, med dem fira gudstjänst och höra Guds Ord på modersmålet, svenska. Vi 

vill ta del av sakramenten dop och nattvard, samt i kyrkans famn få rama in och välsigna 

viktiga händelser i livet som vigsel och begravning. 

Vidare vill vi bygga upp samt dana våra medlemmar andligen, moraliskt och 

bildningsmässigt, så de blir goda samhällsmedborgare och hela människor. Detta sker genom 

konfirmation, bikt, föredrag, läsaftnar, söndagsskola, ungdomsverksamhet, våra omfattande 

bibliotek, radiostugor och läsrum. St. Mikael önskar för sina medlemmar, samt i samhället, 

var en moder som samlar alla estlandssvenskar i famnen och med dem skapar en god tillvaro i 

framtiden. 

   

 

8.4 Den St. Mikaeliska ecklesiologins likheter/olikheter med Luthers ecklesiologi. 

 Låt mig nu repetera min tidigare sammanfattning av Luthers kyrkosyn och kommentera den 

mot St. Mikaels församlings implicita ecklesiologi: 

   ”Anden kallar en samling människor, genom Ordet, till tro. Dessa helgas löpande och får 

sina synder förlåtna genom dop och nattvard. Detta är kyrkan – så basalt att en sjuåring kan 

begripa det.” Här vittnar allt om att Ordet kom först i församlingens gudstjänst och tänkande. 

Dop och nattvard praktiseras, även om nattvard inte tycks lika prioriterad som för Luther. Vi 

såg ovan ett föreläsningsprogram om Anden som såg nog så Lutherskt ut. Luthers generella 

motvilja mot att bygga samfund, utnämna biskopar osv. leder till en gemenskap av troende, 

(för Luther är de dragna dit av Anden), varför St. Mikaels församlingsuppbyggnad som 

trosgemenskap får anses mycket luthersk.  

    ”Dessa troende är syndare och rättfärdiga, alltså blir deras sammanslutning sammalunda. I 

denna värld är de Andens redskap, till den ytterstesta dagen strävar de under Anden för att 

föröka helgelsen i världen.” Bikt, undervisning, ungdomsgrupper, söndagsskola, omsorgen 

om förhållanden i hemmen – allt vittnar om att man arbetar för att föröka helgelsen i världen 

och göra den till en bättre plats. Vi har ovan noterat att helgelsearbetet i församlingen också 

var ett led i hela folkgruppens strävan mot att höja sin livsstandard. 

    ”De är präster och konungar under ett huvud, Kristus – men kittet och bränslet är Anden. 

Skaran av heliga löper genom olika samfund och begränsas egentligen inte av enskilda 

traditioner eller konfessioner.” Här var St. Mikaels församling mer strikta än Luther. Man har 

en relativt oförsonlig attityd till andra samfund i övärlden som ju hotar själva svenskheten. 

Samtidigt tycks samarbetet med baptisterna i Tallinn löpt på bra, men det var också 

ekonomiskt nödvändigt. Möjligen är det så att de rikssvenska kyrkoherdarna har en hårdare 

attityd än de infödda. Hans Pöhl tycks ha verkat mycket brett mot andra samfund att döma av 

hans brevarkiv, i hans söners årsberättelser så framgår att samfund samverkat under olika 

prövningar. 

    ”Den sanna ”lilla hopen”, kyrkan, är osynlig, utåt emellertid uppvisar kyrkan en rad tecken 

som gör att den kan kännas igen. Ordet, Dopet, Nattvarden, Löse/bindenycklar, Avskilda 

tjänare, Bön/lovsång samt Korsets tecken. Ordet är det mest absoluta och väsentliga tecknet.” 

Alla dessa kyrkans tecken uppvisar St. Mikaels församling – dock vill jag utreda korsets 

tecken separat. Den ”lilla hopen”, per Luthers definition troende, är heller inte samma hop 
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som avses i St. Mikaels församling. De var troende absolut, men också framförallt 

estlandssvenskar. Att de dessutom följde Luthers övriga tecken från Mot Hans Wurst, 

nämligen; De använder den apostoliska trosbekännelsen, de hyser respekt för överheten, de 

ärar äktenskapet, de använder inte våld – är alldeles tydligt. 

    ”Denna kyrka är de troendes mor, som när och sörjer för sina barn.” Detta måste St. Mikael 

utan något som helst tvivel anses vara. 

    ”Mer indirekt kan man anta att Luthers lära borde leda till en kyrkosyn med stor förtröstan 

på Guds vishet och godhet.” Det mesta i St. Mikaels församling tyder på en mycket trygg 

gudsförsyn. Protokoll, brev, predikningar m.m. visar på en stor förtröstan på Guds försyn. Om 

det verkligen förhöll sig så, är omöjligt att veta – men tankesättet var väl implementerat att 

döma av arkivhandlingarna. Hjalmar Pöhl avslutar sina årsrapporter till SKM under de värsta 

åren med stor tillförsikt på Guds godhet. 

   ”En stark utbildningslinje i församlingarna.” Tveklöst ja. 

”En självmedvetenhet och värdighet hos den enskilde. Ett engagerat och samhällstillvänt 

förhållningssätt mot världen utanför den ”lilla hopen.” Utan tvekan är det så att St. Mikael 

bemyndigade och gav folk stor inspiration och värdighet. Det är en remarkabel förändring 

som sker från 1900-1944. Man var också öppna och samhällstillvända, många av 

församlingens medlemmar verkade för Estlands fromma i stort – samtidigt var arbetet i 

församlingarna riktat mycket mot den egna gruppen. 

   ”En god och inför överhet lydig samhällsmedborgare.” Det finns inget som tyder på att man 

inte skapade sådana medlemmar. Man tycks ha fungerat väl med myndigheter etc. även om 

St. Mikaels församling främst nog verkade som en sporrande faktor i estlandssvenskarnas 

uppbyggnad och fick dem att flytta fram sina positioner mot omgivningen. 

 

8.5 Specifika eller från Luther avvikande ecklesiologiska element hos St. Mikaels 

församling. 

I viss mån är frågan besvarad ovan, men där är några drag i St. Mikaels församlings 

ecklesialitet/ecklesiologi som antingen avviker från Luthers kyrkosyn eller är specifikt deras. 

    Etnicitet har vi redan diskuterat, men detta är det inslag som tydligast avviker från Luthers 

kyrkosyn. Luther ser en liten helig skara med troende. I St. Mikaels församling kan man 

möjligen säga att den första definitionen var estlandssvensk och den andra troende – samtidigt 

är det omöjligt idag att avgöra vilket som kom först – men den etniska tillhörigheten var 

ytterst viktig. 

    Det är min åsikt att Luther främst tänker sig en skara heliga som kyrkan, medan världen 

skall sköta av dess härskare. Det är inte kyrkans sak. Samtidigt manar han till att alla skall 

verka i sitt kall och föröka helgelsen i världen – en viss motstridighet råder här i mitt tycke 

hos Luther. Det sätt som St. Mikaels församlings kyrkoherdar och kyrkoråd arbetat politiskt, 

både utanför gruppen, men även inom – där politiska mål för gruppen blivit synonyma med 

kyrkliga – anser jag inte rimmar med Luthers kyrkosyn. 

   St. Mikael församling verkade på mycket bred front för hela den estlandssvenska gruppens 

utveckling – som vi sett spänner verksamheterna långt utanför Luthers tämligen 

komprimerade kyrkosyn på vad en kyrka skall göra. 

   Att Luther skulle ha tänkt att hans kyrkosyn eller lära i själva verket var det som kunde 

rädda en kultur och ett språk är uteslutet. Hans fokus är tydligt – frälsning för syndare. 
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Samtidigt är Luther en språket man, hans arbete med Bibeln kans sägas ha skapat en enhetlig 

tyska – implicit blir alltså även han en språkets försvarare. 

   Medlemskapets grund i dop och konfirmation är lutherska, men dess starka anknytning till 

medlemsavgifter får anses som mycket icke-lutherska. 

 

 

8.6 Att leva under korset och kyrkan som moder. 

Det Luther avser med detta är att bli förföljd för sin tro eller brottas med den rent 

intellektuellt. St. Mikaels församling får anses ha levt under korset, under slutet av 1800-talet 

med russifieringskampanjerna samt under Sovjets första ockupation. Vi har redan konstaterat 

att den evangelisk-lutherska kyrkan för dem var en central del av deras kulturella identitet – 

själavård och gudstjänst på svenska var medicin mot undergång. Russifieringskampanjerna 

utlöser arbetet för den egna gruppen. När nu deras identitet är så tätt förknippad med den 

lutherska kyrkan att tro och etnisk identitet inte går att skilja åt, gruppen rent allmänt är 

marginaliserad och pressad, är det svårt att skilja åt vad som är förföljelse för tro eller för 

etnicitet. I båda fallen så lever man under korset enligt min mening. 

   Den estlandssvenska befolkningens strävan, tätt länkad till kyrkan, att bygga en bättre 

framtid, är i sig en reaktion på att leva under korset. Dess kamp för att få använda svenska, 

dess envetna samlande av böcker, läsaftnar, folkskolor och byggande av kapell, är alla utslag 

av att leva under korset. 

 

Luther beskriver kyrkan som en mor som när sina barn. Efter att ha gått igenom hela 

Riksarkivets material angående St. Mikaels församling, Pöhlarnas, Petzälls m.fl. ställer jag 

mig frågan: Vad om inte detta var St. Mikaels församling?  

 

Med dessa två punkter vill jag problematisera mina påstående ovan i punkt 8.4. Jag menar där 

att församlingens breda arbete för hela folkgruppen, ekonomiskt och politiskt, med långt fler 

kyrkliga aktiviteter än Luthers ”kärnverksamheter, dess betoning på ett den ”lilla hopen” var 

estlandssvenskar och troende osv. inte är direkt i paritet med Luthers kyrkosyn. Kanske är just 

den täta sammanvävningen med det estlandssvenska ödet i stort och kyrkan, tecken på två av 

Luthers definitioner på kyrkan – att leva under korset och vara en mor för sina barn. 

 

9. Avslutande sammanfattning med reflektion. 

Vi har nu i detta arbete följt St. Mikaels församling från ett tidigt 1900-tal till 1944. Vi kan se 

att man byggde kyrka på flera plan, under betydande motgångar, ekonomiska, etniska och 

politiska. Utan Svenska kyrkan, samt andra svenska organisationer, GA-föreningarna och 

RFSBU, är det sannolikt att St. Mikaels församling hade gått upp i en ”vanlig” estnisk 

församling. Därmed hade en vital bastion för skyddet och uppbyggnaden av deras egen grupp 

gått om intet. Det är också så att utan Hans Pöhl, men även personer som Nikolas Blees och 

Mathias Westerblom, hade aldrig kontakter fullt ut upprättats mot Sverige. Utan Nathan 

Söderblom som svarade på den svenska sidan hade kanske aldrig samarbetet blivit så stort 

som det blev.  

   Vi har sett på ett plan en ganska så traditionell luthersk kyrklig verksamhet – på ett annat en 

bred och djup satsning på uppbyggnaden av en hel folkgrupp. De kyrkliga aktiviteterna har 
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växt långt utanför ”traditionell” kyrklig verksamhet, både på estlandssvensk samt svensk sida. 

Vare sig Erik Petzälls damunderklädestillverkning eller Karl Nilsson resebyrå platsar inom ett 

lutherskt kyrkobegrepp. När de verkligt svåra tiderna kommer 1939 ligger en kyrklig struktur 

på plats tätt sammanflätad med det estlandssvenska samhället. När man från svensk sida 

under kriget börjar planera för en allmän räddningsaktion för estlandssvenskarna finns en 

naturlig väg på plats för arbetet. Resultatet blir att de största delarna av folkgruppen räddas till 

Sverige. 

   Hur sker flykt undan krig? Jag skall inte skapa en teori över detta, men om vi studerar vår 

omvärld av idag så ter det sig som om de flesta flyr på eget initiativ, en och en, familj för 

familj. Det skedde även här, med stora risker och drunkningsoffer som resultat. Dock var det 

så att en betydande del av folkgruppen, (förutom ca. 3000 ester) kunde på ett relativt 

organiserat och säkert sätt komma över till Sverige ur ett land ockuperat av nazister. För att 

detta skulle kunna ske behövde den svenska sidan någon form av nätverk att samarbeta med, 

samt kontakt med lokala myndigheter. Bröderna Pöhl och St. Mikaels församling, blev till 

stora delar detta nätverk, eftersom det fram till 1939 var St. Mikaels församling som genom 

BU:s breda samarbete, utgjorde en kontaktpunkt för alla svenska satsningar i regionen.  

   SS-officeren Lienhards, får vi förmoda, krassa bedömning av Tysklands möjligheter att 

vinna kriget, öppnade en möjlighet med myndigheterna. Sammantaget ledde alltså åren av 

idogt arbete inom församlingen till att en massflyktssituation kunde förlöpa på ett organiserat 

vis. Mitt arbete med Riksarkivets handlingar har belyst och understrukit detta förhållande, 

samt bröderna Pöhls medverkan, i en historiebeskrivning som i övrigt delvis eller till stora 

delar, har ”glömt” både St. Mikaels församling och bröderna Pöhls del i dramat.  

 

I min inledning av detta arbete förklarar jag att målet med arbetet är att sammanfatta 

historiken, men även utföra en ecklesiologisk analys för att komma åt den självuppfattning 

som rådde i St. Mikaels församling. Metodvalet blev en s.k. teologiskt abduktivt reflekterande 

modell. Det innebär att jag ville beskriva och sammanfatta de uttryck, ecklesialitet, som 

församlingen gjort. Dessa uttryck ville jag sedan ”filtrera” genom Luthers kyrkosyn för att 

urskilja ev. avvikande drag och komma åt den implicita ecklesiologi som verkligen förelåg. 

    I min sista del, 8, har jag med utgång från fakta i den historiska redovisningen i uppsatsen, 

kommit fram till att St. Mikaels församlings egen självuppfattning, implicita ecklesiologi, i 

hur de yttrar sig i sin ecklesialitet, i stort sammanföll med Luthers kyrkosyn.  

Några direkta icke-lutherska bruk står inte att återfinna. 

   Även de direkta ecklesiologiska utsagorna vittnar om att man såg sig som en luthersk kyrka 

och att detta i sig var närmast en motkultur mot det omgivande samhället. 

   Möjligen kan vi peka ut etnicitetens betydelse, medlemsavgifterna, kyrkoherdars och 

kyrkoråds politiska arbete, samt det väldigt uttalade språk och allmänna kultursatsnings- 

profilen – som mindre lutherska. Samtidigt vill jag hävda att just dessa utslag av aktivitet – är 

tydliga tecken på andra lutherska kyrkodefinitioner – att leva under korset och kyrkan som 

mor. 

   Där är alltså egentligen inte mycket som säger att man hade en från Luther avvikande 

kyrkosyn. Istället definierar man sig med lutherskt kyrkoliv – det är en räddningsplanka.  

   Luther ville inte grunda kyrkor, han skrev inte rasande mycket i ämnet kyrkosyn och ville 

inte bli samfundsbunden. Det han skriver är kort och kärnfullt, samt möjligt att foga samman 
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med en hela rad olika sociala kroppar. Sån är Luther i mycket, låt folk tåga runt kyrkan eller 

bränna rökelse – bara inte det viktigaste skyms – Ordet och frälsningen. 

 

Varför skall man skriva ett arbete om en liten kyrka, i ett litet land, där alla är döda och allt 

som återstår är döda arkiv?  

    Låt mig utropa: Upp till försvar för svenskheten! 

Du ryggar nog tillbaka nu, precis som jag har gjort, inför alla superlativ inför svenskheten av 

välvilliga rikssvenskar, från Nathan Söderblom till Erling Eidem. Dessutom pågick i vår 

svenska riksdag en hätsk debatt om nationalism när jag plöjde igenom arkiven. 

  Det är tydligt att alla inblandade från svensk sida sätter stort värde till estlandssvenskarna 

och deras förmodade ursvenska kultur. Jag tänkte att arbetet i stort kan tänkas ha stimulerat 

deras egna nationalistiska värderingar.  

  Så var det säkert, nationalism i sig var inte lika känsligt 1920 som 2014 – fast det är min 

övertygelse att detta inte var huvudanledningen.  

   Här finns något att lära och studera djupare som svensk kyrkohistoriker. 

Faktum är att estlandssvenskarna och deras öde under 1900-talet, är ett av få exemplet på när 

en svensk kultur utgjort en etnisk minoritet. Mycket av de beskrivningar som 

främlingsfientliga krafter tillskriver etniska minoriteter idag, tillskrevs estlandssvenskarna i 

början av 1900-talet. När Gideon Danell, Petzäll, Nathan Söderblom m.fl. talar om att 

svenskheten måste räddas – så är det faktiskt en liten svensk kultur på främmande mark som 

avses. Att studera dessa människor, kulturellt sett en del av vår egen kultur, språkligt och 

historiskt, ger intressanta lärdomar på hur Sverige kan förstå och bemöta minoriteter idag. Det 

blir på ett sätt mycket emotionellt förankrat och tydligt för mig - behovet för en minoritet att 

få äga sitt språk, sin kultur, sin kultlokal – när människorna jag läser om i handlingarna ibland 

bär samma namn som jag - Johannes.  

 Allt detta vurmande för svenskhet, hur man förhöll sig till begreppet som en konstruktiv 

kraft, kan ge lärdomar om hur Svenska kyrkan kan förhålla sig till liknande begrepp, samt 

egna, mindre sympatiska nationalistiska krafter, inom sin egen struktur. 

 

Det Svenska kyrkan bedrev, biskopar och kyrkoherdar, i samarbetet med estlandssvenskarna, 

var i mitt tycke, inget mindre än en svensk, luthersk befrielseteologi. Liknande exempel torde 

inte vara så rasande många – varför denna historia i sig är mycket intressant att ta del av. 

 

Vad var det de ville estlandssvenskarna? 

Jag inleder där jag började. När Hjalmar Pöhl i Stockholm oktober 1941 får frågan av 

Mothander, (under informationen inför skapandet av räddningsaktionen) om de vill tillhöra 

Tyskland eller få en fri estnisk stat igen svarar han; ”Vi vilja vara svenskar!” Den meningen 

anser jag på ett bra sätt sammanfattar både folkgruppens, St. Mikaels församlings och hans 

personliga strävan. 
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