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Till läsaren

Åbo Akademi har format mitt liv på olika sätt i en tidvis mer 
intensiv, ibland mer distanserad men ändå kontinuerlig relation med   
början i det tidiga 1970-talet. Den har inneburit att den ort jag vistats i 
längsta tiden av mitt liv är Åbo – inledningsvis som underhyresgäst med 
dispositionsrätt till en Hetekasäng som sett sina nätter. I mitt arbete med 
det unga Åbo Akademi som förhoppning, projekt och ungt lärosäte har 
jag ändå varit tvungen att inse hur genant bristfälliga mina förkunskaper 
var. W. E. Nordströms digra halvsekelhistorik, Academia Aboensis Redi-
viva 1918–1968 har jag sedan länge stående i min bokhylla men den blev 
aldrig, för att använda ett ord som inte längre är gångbar rikssvenska, 
föremål för mer än ett kursoriskt studium från min sida. Vid det här laget 
ser boken minst lika sliten ut som sin ägare men jag hoppas att jag ändå 
kunnat närma mig fenomenet Åbo Akademi från 1918 till 1945 med ett 
rätt så intakt barnasinne. Ett sådant i behåll innebär nämligen det forsk-
ningsmässigt värdefulla att inte ta saker för givna utan ställa frågor som 
problematiserar också det som många kan glida över som en självklarhet. 

Nordströms framställning öppnar sig inte utan rätt goda förkunskaper 
om Åbo Akademis historia. Den ambition jag haft i mitt arbete är en 
annan, en som predestinerar också den ivrigt pennfäktande till ett neder-
lag. Jag har nämligen försökt skriva så att också den läsare som är nära 
nog renons på kunskaper om Finlands historia i allmänhet och det fin-
landssvenska institutionsbygget i synnerhet skall kunna ta del av fram-
ställningen utan att parallellt tvingas konsultera andra arbeten. Denna 
min strävan kan av den initierade läsaren uppfattas som irriterande yvig-
het då texten inkluderar det välkända, samtidigt som den som aldrig 
tidigare intresserat sig för det svenska inslaget i Finlands historia trots allt 
inte erbjuds en tillräckligt bred kontextualisering. 

Nordströms halvsekelhistorik är kronologiskt uppbyggd medan jag 
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valt ett mer tematiserande angreppssätt. De har bägge sina fördelar och 
nackdelar. I en kronologisk framställning kan allt som ägt rum och finns 
dokumenterat med lätthet inbegripas samtidigt som det kan ställa sig 
svårt för läsaren att varsebli de röda trådarna i textflödet. En tematisering 
innebär att risken för att också viktiga omständigheter inte uppmärk-
sammas i tillräcklig utsträckning föreligger, medan den gör det lättare att 
följa viktiga inslag inom en organisation över tid. Jag erkänner också vil-
ligt att jag velat undvika en i universitetshistoria ofta förekommande pro-
fessorsparad och gått in för att begränsa antalet personer som omnämns i 
syfte att erbjuda läsaren en mer lättsmält text. Det här betyder att Nord-
ströms verk innehåller värdefull information som inte integrerats i min 
framställning. Detsamma gäller också det arbete i fyra band som gavs ut 
1993 med anledning av att Åbo Akademi uppmärksammade sin 75-åriga 
existens och där fakulteter och ämnen med tyngdpunkten lagd på forsk-
ningen ingående men atomiserande beskrivs var för sig.

Inför Stiftelsens för Åbo Akademi och  Åbo Akademis 100-årsjubileum, 
som inföll 2017 respektive 2018, utkom konsthistorikerna Lars Berggrens 
och Annette Landens bok Väggarna talar. Åbo Akademis byggnader under 
hundra år (Åbo Akademis förlag 2017). I den rikt illustrerade volymen 
behandlas akademins byggnadsbestånd ingående och initierat, vilket på 
ett väsentligt sätt underlättat min uppgift. 

Ett värdefullt stöd i mitt arbete har varit den intellektuella gemenskap 
som det av Stiftelsen för Åbo Akademi finansierade projektet om akade-
mins sekellånga historia erbjöd. Projektet gav alla oss som deltog möjlig-
het att under ett antal år odla upp en rätt god kompetens att arbeta med 
vetenskapshistoriska och universitetshistoriska frågeställningar. Projektet 
har tidigare resulterat i volymerna Åbo Akademi och samhället och Åbo 
Akademi och kunskapen. Mitt bidrag hann på grund av den mänskliga 
existensens oförutsägbarhet inte bli klart till akademins hundraårsjubi-
leum, men det är mig en inte helt klen tröst att också året 1919 framstår 
som mycket minnesvärt i Åbo Akademis hävder. År 2019 har det näm-
ligen gått hundra år sedan undervisningen inleddes vid akademin och 
en lika lång historia har också Studentkåren vid Åbo Akademi. Jag har 
valt att avsluta min framställning vid fredsåret 1945. Under efterkrigsåren 
inleddes en ny era i akademins historia med allt fler inskrivna studenter, 
inrättandet av nya discipliner och ett inträde i statsuniversitetens krets. 
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Jag instämmer i det tack som uttalas i de två andra böckerna som pro-
jektet levererat och som riktas till en rad tjänstvilliga institutioner och 
hjälpsamma personer. Här vill jag särskilt omnämna de värdefulla kom-
mentarer jag fått av Lars Berggren, Annette Landen, Britt-Marie Vill-
strand och Johanna Wassholm som alla läst mer eller mindre otuktade 
versioner av mitt manuskript. Johanna har också förenhetligat noterna 
och uppgjort käll- och litteraturförteckningen. Margareta Södergård har 
eftertänksamt och noggrant granskat och korrigerat språkdräkten. Med 
bildredaktör Annette Landen och Anders Carpelan, som svarat för gra-
fisk form och ombrytning, har samarbetet löpt smidigt. Genom åren 
har greve Per Brahe d.y., särskilt hans gärning och eftermäle i Finland 
alltid då och då fått plats i mina texter och muntliga anföranden. Den 
framställning som nu överlåts åt den benägne läsaren är inget undantag, 
varför jag väljer att datera mitt förord på hans födelsedag. 

Vasa den 18 februari 2019

Nils Erik Villstrand

T i l l  l ä s a r e n
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Akademikvarteret mot Domkyrkotorget, i fonden akademihuset invigt  
i samband med reformationsjubileet 1817. Foto ca 1920.
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Hundra år är mycket för en människa även om firandet av den 
egna hundraårsdagen blir allt vanligare i välfärdssamhället. Omvänt är 
ett sekel en kort tid för att ett traumatiskt händelseförlopp, såsom det 
krig mellan landsmän som utkämpades i Finland 1918, skall förvandlas 
från varigt sår till påminnande ärr. För en institution är hundra år någon-
ting mittemellan, ganska lång tid men ändå inte någonting synnerligen 
anmärkningsvärt som ålder. Det är rätt många institutioner förunnat 
att blicka tillbaka på sitt första sekel och utifrån ett etablerat fundament 
med viss förtröstan se fram emot ett till. Till dem hör universitetet Åbo 
Akademi som räknar den 2 september 1918 som sin födelsedag. Om man 
upprätthåller en skillnad mellan fackhögskolor och universitet i egentlig 
mening är Åbo Akademi därmed det nästäldsta i landet. 

Universitetet är Europas kanske största gåva till mänskligheten, 
åtminstone i den meningen att idén tagits så tacksamt emot att univer-
sitet numera finns överallt i världen och en betydande del av mänsklig-
heten ser något eller några av dem inifrån under sitt liv. Universitetets 
europeiska rötter är millennielånga och själva ordet, latinets universitas,  
innehåller en utmaning för våra dagars stora kunskapskonglomerat med 
allt fler specialiseringar som gör det motiverat att överväga ett byte av 
benämningen universitet till multiversitet.1 Universitet betyder nämligen 
helhet och är en kortversion av universitas  magistrorum  et  scholarium, 
d.v.s. den inkluderande gemenskapen kring förmerandet, förvaltandet 
och förmedlandet av kunskap mellan lärare och studenter. Sitt av his-
torien betingade namn Åbo Akademi till trots är det just ett universitet 

FRÅN VISION  
till  

REALITET

Å B O  A K A D E M I  I  S I N  B Ö R J A N  1918 – 194 5
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som lärosätet i Åbo såväl till sin ambition som i sin existens är och alltid 
varit. Akademins engelskspråkiga namn Åbo Akademi University är här-
vid klarläggande.

Flit och slit, kris och nystart, men mer sällan fest utgör också det aka- 
demiska livets ofrånkomliga premisser, men i en text som har som sitt 
syfte att belysa hur Åbo Akademi kom till och lyckades etablera sig som 
ett svenskt lärosäte i Finland 1918–1945 är det ändå frestande att börja 
med att berätta om en fest som mångomvittnat blev ett memorable  

moment för dem som deltog. Också för en författare är om inte det bästa 
så åtminstone det enklaste sättet att hantera en frestelse att stryka den 
medhårs, alltså falla för den. Rent av så pladask att den internationellt 
mest kända finländarens starka emotioner och påtagliga skaparvånda får 
leda oss in i berättelsen.

Minnesvärda dagar i Åbo hösten 1919

Alla de som deltog i invigningen av Åbo Akademi lördagen den 11 och 
söndagen den 12 oktober 1919 fick ta del av en enkom komponerad 
kantat med namnet ”Jordens sång”. Initiativet hade tagits av konsistoriet 
vid Åbo Akademi.2 Jarl Hemmer skrev texten som han fritt fick välja 
motiv till och Jean Sibelius komponerade. Men det är inte lätt att avgöra 
hur Sibelius ställde sig till uppgiften. Långt senare i livet gjorde han gäl-
lande att han gjorde det ytterst motvilligt – han gillade varken Hemmers 
text eller invigningsfestligheterna – och komponerade helt enkelt för att 
han behövde pengarna.3 Måhända påverkades hans inställning till kan-
taten av att alltför få kritiker gav uttryck för någon större förtjusning. I 
sin stora biografi över Sibelius redovisar Erik Tawaststjerna ett blandat 
intryck av kantaten som musik. Hans svala karaktäristik är i kort sam-
manfattning att den efter en lovande början planar ut.4 

Sibelius brev till vännen Axel Carpelan i Åbo åren 1918–1919 och de 
anteckningar han gjorde i sin på svenska skrivna dagbok, som inte verkar 
vara skriven för att läsas av eftervärlden, ger en annan och mer positiv 
bild. Carpelan hade uppmanats att övertyga Sibelius att åta sig uppdra-
get, men redan innan Carpelans övertalande brev hann fram hade Sibe-
lius tackat ja till att ”medverka vid den för fosterlandet så utomordentligt 
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F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t

I nuet, för framtiden och i stark medvetenhet om platsens manande budskap. Hösten 
1919 stod Finland avgjort stabilare som självständig stat och demokrati än året innan. 
Sommaren 1919 hade en republikansk regeringsform antagits och i den likställdes de 
finska och svenska språken som nationalspråk. Den högtidliga invigningen av Åbo 
Akademi genomfördes den 11 och 12 oktober 1919. Akademistaten tågar i processon till 
akademihusets solennitetssal med prokansler Arthur Rindell (t.h.) och kansler Rabbe 
Axel Wrede i främsta ledet. Genast efter dem rektor Edvard Westermarck. Processionen 
anfördes av två kursorer som bar silverspiror.
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betydelsefulla invigningsfesten”. Han skrev till Carpelan att det brev som 
han hade fått från Åbo Akademi hade väckt samma känsla som då kon-
duktören i Italien första gången ropade ”Roma”. Att en akademi på nytt 
skulle verka i Åbo var enligt Sibelius en möjlighet att få kontakt ”med 
vår kultur” före den ödesdigra stadsbranden 1827. Också Axel var berörd: 
”detta är ju dock något stort och ädelt med denna akademis återuppstån-
delse efter 100 årig paus, och det på rent privat väg”. I ett senare brev bad 
han Sibelius att besinna att Åbo var en liten stad – kanske var det svårig-
heten att uppbåda sångare och orkestermedlemmar han tänkte på – och 
den dödssjuke vännen förmanade faderligt välmenande Sibelius att avstå 
från att röka tobak och dricka alkohol.5

Sibelius kommenterade diktaren Hemmer med omdömet att denne 
var ung och inte heller försökte vara någonting annat.6 Från akademins 
sida var tanken bakom valet av Hemmer att han skulle representera 

Prokansler Rindell (längst t.h.), kansler Wrede och rektor Westermarck i närbild 
under invigningsdagen. I bakgrunden delar av den talrika publik som samlats för 
att följa med begivenheterna.
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ungdomen och därmed framtiden.7 ”Få nu se hvad det skall bli av kan-
taten”, skrev Sibelius i sin dagbok den 20 december 1918.8 Han pendlade 
mellan den förtvivlan som är närvarande i varje skapande process och 
ett uppmuntrande hopp om ett gott resultat. Den 16 januari 1919 hade 
han arbetat på kantaten ”i fruktansvärd spänning” medan han arbetade 
”storartadt” en vecka senare. Att han själv skulle dirigera gjorde definitivt 
inte saken bättre, han tyckte sig inte ha nerver till det längre. Han övade 
under en vecka före uruppförandet med en blandad kör och Musikaliska 
Sällskapets i Åbo orkester.9 Allt blev åtminstone så bra som det kunde bli 
under rådande omständigheter och Sibelius kunde i dagboken för den 18 
oktober 1919 anteckna:

Kantaten gjort stor lycka i Åbo. Festen oförglömlig. De berömda  

skandinaviska vetenskapsmännen tillgängliga och angenäma. Middagar, 

luncher etc. Allt enastående.

Det destruktiva och desillusionerande första världskriget var starkt när-
varande i Hemmers tankar när han skrev ”Jordens sång”:

Och aldrig har ett släkte blött och stridit

Och sargat så sin själ och lidit

som det, som nu står ropande på ljus.

Men vid en invigningsfest kunde självfallet framtidstron inte lysa med 
sin totala frånvaro, den fanns med som ett ”trots allt”. Med Hemmers 
ord var det möjligt att forcera ”ondskans vallar av is” och det låg inom 
mänsklig räckvidd att ”här på vår egen jord plantera vårt paradis”. 
Hemmer redogjorde i ett par brev till Sibelius för hur han tänkte kring 
sitt verk. Han ville inte anknyta till historien ”och någotslags Academia 
rediviva-stämningar” utan ta avstamp i tidsstämningen. Något ”brakande 
bussigt och obetingat credo” ville han inte formulera. Också han, som 
inte var mer än 25 år gammal hade sett ”så pass bekymmersamma saker” 
att allt annat än en dämpad tro på en ljusare framtid kändes fel.10

Kantaten uppfördes också i Åbo domkyrka under invigningshögtid- 
ligheternas kyrkliga akt en dag senare.11 Akademins rektor Edvard Wester- 

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t



Å b o  A k a d e m i  i  s i n  b ö r j a n  1 9 1 8 – 1 9 4 5

·  18  ·

marck avtackade Sibelius vid middagen på hotel Hamburger Börs för 
de inbjudna gästerna och hyllade honom som ”en konung i tonernas 
rike”. Han hade förvisso lyckats förädla underbara toner ur ”det finska 
lynnet och den finska ödemarksnaturen” men i sin bildning och till sitt 
språk var han ”en av de våra, en stolthet för vår svenska stam”.12 Sibelius 
biograf Erik Tawaststjerna kommenterar den finsk- och svensknationella 
ambitionen att definiera Sibelius exklusivt som sin med att framhålla 
den uppburne kompositören som bägge språkgruppernas gemensamma 
egendom.13

Ett omfattande program med många deltagare krävde noggranna för-
beredelser som pågick under ett helt år. Det praktiska arbetet sköttes i ett 
särskilt kansli som leddes av doktorinnan Minna von Bonsdorff och ett 
antal ”unga damer”.14 Det gamla akademihusets festsal uppfattades som 
”rik på stämning och tradition” och från första början gick man in för 
att själva invigningshögtidligheten skulle äga rum där, något som också 
kunde bli verklighet.15 En begränsande faktor var att salen inte rymde 
fler än drygt 500 personer. För rektors och två kursorers (kursor eller 
pedell = universitetsvaktmästare) räkning beställdes kappor, rektors i röd 
sammet och kursorernas i ljusblått tyg. Kursorernas uppgift var att gå i 

Kantaten ”Jordens sång” med text av Jarl Hemmer och musik av Jean Sibelius 
uppfördes under invigningsakten.  
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spetsen för processionen från akademins huvudbyggnad till solennitets-
salen och bära två spiror som symboler för universitets makt och myn-
dighet. Silverspirorna efter engelsk modell beställdes i London.16 

Den 11 oktober visade sig bli en solig och varm höstdag då många i 
staden hade hissat flaggan. Klockan 12 tågade akademistaten och stu-
denterna in i solennitetssalen. Kansler friherre R[abbe] A[xel] Wrede 
inledde programmet med ett tal där han slog an flera strängar som i 
fortsättningen skulle vibrera starkt. Det universitet som nu invigdes var 
”en ljushärd för den svenska nationaliteten i Finland”. Kansler betonade 
också akademins fosterländska uppgift och att all kultur i Finland, också 
den som tog sig uttryck på finska, ”är väsentligen svensk”. Finland var i 

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t

Inträdeskort till invigningsakten.
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”Åbo stads svenska damer” överlämnade under invigningsakten till Åbo Akademi 
ett standar av vitt sidentyg som de broderat ”i guld och grönt med Åbovapnet 
i mitten och en lyra i varje hörn”. Det överlämnades av prostinnan Hortense 
Grönstrand, häradshövdingskan Olga Leopold och fröken May Lindholm.  
Åbo Underrättelser 12.10.1919. 
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sin historiska roll en utpost för västerländsk kultur och ”en förmur mot 
österns barbari” och för att klara av denna uppgift måste Finland orien-
tera sig mot Norden, i synnerhet mot Sverige, och här var det svenska 
språket den förenande och förmedlande länken. Därför var det av största 
vikt för hela Finland som ”västerländsk kulturstat” att den svenska kul-
turen bevarades. Efter kanslers tal uruppfördes ”Jordens sång”. Däref-
ter fick rektor ordet och på hans tal följde en lång rad hälsningar med 
statsminister Juho Heikki Vennola som första talare. ”Åbo stads svenska 
damer” överlämnade den fana de broderat för Åbo Akademi. Hortense 
Grönstrand som talade på damernas vägnar önskade att stygnen skulle få 

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t

Meny för och program under den middag som 
akademin stod värd för den 11 oktober på hotell 
Hamburger Börs.
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Den 12 oktober 1919 hölls en medborgarfest på Stadshuset i Åbo med 
anledning av Åbo Akademis invigning. Lotten Dahlström hörde till de 
inbjudna gästerna (se s. 71 och 191f.). På baksidan av inbjudningskortet 
fanns en placeringsplan där gästens plats vid bordet var indikerad med  
liten röd punkt.
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tala sitt tysta språk om mödrars böner, om akademiskt arbete för sanning 
och rätt, om kärlek till modersmål och fosterland och om unga män- 
niskors tro på framtiden. Invigningen avslutades med ”Vårt land” och 
till tonerna av ”Björneborgarnas marsch” lämnade akademistaten med 
den nya fanan i spetsen solennitetssalen. På kvällen bjöd akademin på 
middag på hotell Hamburger Börs för 233 gäster och med statsministern 
som hedersgäst. Festen varade till strax efter midnatt och en del sökte sig 
nu till Brandkårshuset där akademins studenter anordnade bal.17

Följande dag klockan ett stod en festgudstjänst i domkyrkan på pro-
grammet. Sammanlagt 1 800 inträdeskort hade delats ut och en del 
Åbobor hade gett utlopp för sin stora besvikelse sedan korten tagit slut 
och de blivit utan. På kvällen ordnade borgerskapet i Åbo en middag i 
Stadshusets festsal för omkring 400 personer. En lång rad av tal inter- 
folierades med musik av en orkester som bl.a. spelade Sibelius jägarmarsch 
med anledning av att den (riks)svenska brigadens insats i kriget 1918  

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t

Menyn under medborgarmiddagen i Stadshuset. 
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Invigningshögtidligheternas 
andra dag inleddes med en 
festgudstjänst i Åbo dom-
kyrka. De inbjudna gästerna 
erbjöds möjlighet att bekanta 
sig med akademins utrym-
men och stadens sevärdheter.  
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uppmärksammades som ”ursvensk handlingskraft” i ett tal av riksdags-
man Rafael Colliander. Middagen avslutades med dans.18

Gästerna visades runt i akademins utrymmen, en visning som avrun-
dades i studentföreningens lokal med kaffe och bakverk framdukat av 
damer ”ur de akademien nära stående kretsarne”. De guidades också i 
domkyrkan, Åbo slott och det nya konstmuseet. De gäster som stannade 
kvar i Åbo ännu måndag och tisdag bjöds hem till prominenta Åbobor. 
Kvällen den 14 oktober avreste de flesta skandinaviska gästerna med ordi-
narie turbåt till Stockholm. De följdes av sina värdar och Åbobor i stort 
antal. Man hurrade för gästerna, en hornseptett spelade. Då ångaren sig-
nalerade avgång sjöng man ”Vårt land” och medan fartyget ”högtidligt 
och sakta” gled i väg in i höstmörkret spelade orkestern ”Du gamla, du 
fria”.19 För en del av dem som stod kvar på kajen väntade en akademisk 
vardag i ny tappning. Vi kan inte få veta vad de tänkte just då, måhända 
någonting i stil med att det var sällsynt många som hade så här stora och 
mångskiftande förväntningar på så få.

* * *

Vilka akademiska och kulturella gemenskaper ville det nya lärosätet vid 
Aura å skriva in sig i – och vilket var gensvaret? Svaret på de här frågorna 
kan utläsas ur listorna över dem som bjöds in till festligheterna och som 
deltog, genom att närvara eller sända en hälsning, och av de många tal 
som hölls av värdar och gäster. 

Som särskilt inbjudna gäster deltog 166 personer som representerade 
republiken Finland, de nordiska staterna, högskolor och universitet, 
lärda sällskap, studentkorporationer och tidningspress i Finland och i 
de andra nordiska länderna. Sammanlagt ett femtiotal gäster kom från 
Danmark, Norge eller Sverige. Rektor Westermarck framhöll i sitt häls-
ningstal hur det var första gången efter ”Finlands skilsmässa från Sverige” 
som ett större antal gäster från Skandinavien var närvarande vid en aka-
demisk fest i Finland – nu levde man i ett fritt land och kunde välja sina 
gäster ”efter hjärtats böjelser”.20 Bland gästerna märktes utöver statsmi-
nister Vennola, utrikesminister Rudolf Holsti, tf. kansler för Helsingfors 
universitet professor Edvard Hjelt samt Norges och Sveriges ambassa-
dörer i Helsingfors. Inbjudna var också representanter för olika svenska 

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t
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institutioner och organisationer i Finland, donatorer och personer som 
på olika sätt stött projektet Åbo Akademi.21 

Republikens president Kaarlo Juho Ståhlberg uteblev med hänvisning 
till sjukdom. Han hade ursprungligen tackat ja.22 Prins Eugen finns med 
på listan över inbjudna från Sverige men han deltog inte, den mindre 
hjärtliga stämning som rådde mellan de finska och svenska regering-
arna på grund av den dragkamp om Åland som deras länder var invol-
verade i kan ha varit orsaken till detta. I ett telegram hade han tackat för 
inbjudan men svarat att han tyvärr inte kunde komma.23 General Gustaf 
Mannerheim, som lämnat sin post som riksföreståndare i Finland, vista-
des utomlands. Från festen sändes till Paris, där den vita generalen från 
kriget 1918 befann sig, ett telegram med en hälsning till ”Finlands befri-
are”. Mannerheim hade i ett telegram önskat akademin all framgång.24 
Den enda i liv varande manliga ättlingen till generalguvernör Per Brahe 
d.y. som tillskrevs äran att ha grundat ett universitet i Åbo 1640 var greve 
Magnus Per Brahe, 70 år gammal. Han hade bjudits in i just sin egen-
skap av ättling, men tackat nej.25

Från Sverige var en lång rad vetenskapsmän och kulturpersonligheter 
inbjudna, bland dem författarna Verner von Heidenstam, Ellen Key och 
Selma Lagerlöf. Ingen av dem kom till Åbo men Key sände telegram. 
Ärkebiskop Nathan Söderblom hörde till de inbjudna och gratulerade 
i ett långt telegram med förhoppningen: ”Sanningens ideal och arbets-
metodens tuktande allvar åstadkomme personlighetens adel och en hög 
mänsklighet.”26 Bland de inbjudna svenska professorerna som deltog 
märks fysikern-kemisten och nobelpristagaren Svante Arrhenius, Rudolf 
Kjellén, känd för att ha lanserat begreppet geopolitik, och Vilhelm 
Lundström, sedan 1908 sekreterare i Riksföreningen för svenskhetens 
bevarande i utlandet. 

Till feststämningen bidrog kanske de rapporter som nått Åbo om den 
vita sidans framgångar i inbördeskriget i Ryssland, bolsjevikerna såg ut 
att bli besegrade.27 Det måste ha varit general Nikolaj Judenitjs fram-
gångar i anfallet mot Petersburg som tidningarna inrapporterat.28 Eller 
så inte, ingen kunde vara säker på vad en seger för den vita sidan i kriget 
om Ryssland skulle innebära för Finlands ställning som självständig stat. 
Det fanns skäl till oro.29

Sordin på stämningen lade helt säkert en annan konflikt som berörde 
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Svenskfinland mycket nära, rent av så nära att den uppfattades vara en 
fråga om överlevnad för den svenska nationaliteten i Finland. ”Vad är Åbo 
akademi utan Åland” skall en vän av den nya högskolan ha utropat kort 
före invigningen30 och invigningsdagen skrev Helsingforstidningen Huf-
vudstadsbladet om möjligheten att Finland skulle förlora Åland till Sverige 
som ”en smärtsam stympning av den svenska nationaliteten i Finland”. 
Bankmannen Felix Heikel talade samma dag i samma tidning varmt för 
en omfattande autonomi inom Finland som den optimala lösningen för 
Åland men menade att om det var krig svenskarna ville ha så skulle de inte 
behöva bli besvikna på Finland.31 Ålänningarna hade nära nog mangrant i 
en namninsamling tagit ställning för en anslutning till Sverige och vädjat 
till segermakterna i första världskriget att deras statstillhörighet skulle 
avgöras enligt principen om nationernas självbestämmanderätt. När Åbo 
Akademi invigdes hade en av de centrala aktörerna i fredsprocessen efter 
första världskriget, konseljpresidenten Georges Clemenceau, rätt nyligen i 
den franska deputerandekammaren levererat en politisk kalldusch för Fin-
land. Han hade där argumenterat för att det var det rimligt att Sverige fick 
Åland om nu Spetsbergen blev norskt och Danmark återfick Slesvig. Några 
dagar senare skrev tidningen Åland hur ”Ålands framtid under Sveriges 
spira skall bliva ljus och trygg”. Ålands landsting hade sänt ett tacktele-
gram till Clemenceau med anledning av hans ”lysande” tal som öppnade 
upp möjligheten till ”en återförening med moderlandet Sverige” som man 
på Åland drömt om i ett drygt sekels tid. Telegrammet kommenterades i 
Hufvudstadsbladet som skrivet i ”äckligt servila” ordalag.32 

Det var således möjligt att det blev Sverige som skulle dra det längre 
strået i kampen om Åland. Sverige ställde sig inte likgiltigt till utsikterna 
att återfå åtminstone en liten del av det territorium som gick förlorat 
1809. Frågan som ansträngde de finsk-svenska relationerna engagerade 
i både Finland och Sverige vetenskapsmän som tillhandahöll argument 
som stödde det egna landets anspråk på ögruppen. Konflikten avgjordes 
1921 av Nationernas förbund till Finlands fördel. Ålänningarnas strävan 
att lösgöra sig från Finland inspirerade i sin tur de svenskspråkiga i Öster-
botten till att överväga en framtid som medborgare i kungariket Sverige. 
Nu blev det inte så, men det visste ingen 1919. Samtidigt som man lyckats 
skapa en ny gemensam kulturinstitution för de svenskspråkiga i Finland 
skulle kanske Svenskfinland upplösas i sina beståndsdelar.33 
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Nordiska hyllningar: Svenska Akademien, den svenska Ingeniörsvetenskapsakade-
mien, Föreningen för svensk kulturhistoria och Universitetet i Kristiania (Oslo). 
I Svenska Akademiens välgångsönskning, undertecknad av Oscar Montelius och 
Erik Axel Karlfeldt, gjorde sig de ansträngda relationerna mellan Sverige och 
Finland på grund av Ålandsfrågan tydligt påminda då Åbo Akademi lyftes fram 
som ”en bundsförvant i strävanden, som, utanför de politiska förhållandena, vilja 
hävda det samärvda modersmålets rätt och adel”. Universitetet i Kristiania (Oslo) 
gratulerade med anledning av ”gjenrejsningen av sösteruniversitetet i Åbo”. 
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F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t



Å b o  A k a d e m i  i  s i n  b ö r j a n  1 9 1 8 – 1 9 4 5

·  30  ·

Festdagarna i Åbo beskrevs i tacktelegram från både Stockholm och 
Helsingfors som ”oförgätliga”.34 Det övergripande intrycket är att de 
som deltog i invigningen var mycket positivt berörda. En svensk del-
tagare var nöjd med allt annat, men hade vissa svårigheter med att det 
gick så ”torrt” till vid de officiella middagarna. Förbudslagen hade trätt 
i kraft i Finland sommaren 1919. Vid middagen på Hamburger Börs  
hälsade invigningshögtidligheternas övermarskalk professor P[er] O[lof ] 
von Törne välkommen och kommenterade frånvaron av alkoholhaltiga 
drycker på bordet med att man fick ta seden dit man kommer och fort-
satte sedan fyndigt med att säga sig vara övertygad om att i en så ”lysande 
och utsökt församling” som den som nu gick till bords skulle espriten 
ändå flöda.35 

En närvarande rikssvensk journalists, sedermera diplomats, håg-
komster av middagen antyder att den ändå inte var så alkoholfri som 
man kunde förvänta sig en kväll med representanter för den högsta stats-
ledningen sittande vid honnörsbordet. Kjell Strömberg berättar i sina 
minnen om middagen den 11 oktober att de maträtter som akademin 
bjöd på var både få och enkla – de utländska gästerna hade ju kommit 
till ”ett fattigt och prövat land” – och att man i stället för vin fick ”en 
hemmagjord saftblandning av mer svårbestämd karaktär”. Men vär-
darna hade enligt Strömberg också sett till att starkare drycker som höll 
stämningen uppe tillhandahölls gästerna i smyg. Han drog sig också till 
minnes att Mannerheim som gäst ”saknades bittert” men att ”ett annat 
nationalhelgon” var närvarande, nämligen Sibelius. Tillsammans med 
några andra blev Strömberg bjuden på efterfest i Sibelius hotellsvit där 
dryckerna flödade och värden, sedan han var klar med att berätta om 
episoder ur sitt liv, hade satt sig vid flygeln för att spela och sjunga ”av 
sina lungors fulla kraft”. Den improviserade festen hade fortsatt in på 
morgontimmarna.36 

Det hör till att vara tacksamt artig mot värdar som gör sitt bästa för att 
skapa fest, och det finns i själva verket omständigheter som talar för att 
invigningsfestligheterna blev ett värdefullt minne för dem som deltog. 
Friherre Reinhold Felix von Willebrand ansåg att den 11 oktober 1919 
var värd att bli en ”red letter day” i almanackan, d.v.s. en märkesdag. 
Man hade fått njuta av höstens färgprakt i fint väder och tillkomsten av 
Åbo Akademi var en av de ”gladaste tilldragelser vi svenskar i Finland 
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upplefvat”. Färgsymboliken kunde, framhöll han i Finsk  Tidskrift, vara 
missvisande. Den röda färgen ledde tankarna till det blod som flutit på 
Europas slagfält och till ”vårt röda år 1918”. Invigningsfestligheterna i 
Åbo åstadkom en välkommen kontrast mot allt detta dystra och den 
röda färgen var också livets:37

Och ett oryggligt lifslöfte, en lifsbejakande gärning af oskattbart värde, 

har Finlands svenska folk, till hela nationens gagn, fullbordat genom de 

händelser som hugfästs den 11 och 12 oktober 1919.

På en punkt blev von Willebrand sannspådd. Han räknade med att Åbo 
Akademi skulle förbli ett litet universitet eftersom svenskarna i Fin-
land var så få. På en annan blev han med tiden närmast bönhörd. Han 
kommenterade planerna på ett finskspråkigt nytt universitet i Åbo som 
ett språkpolitiskt motdrag men menade att om planerna blev verklig-
het kunde de två aboensiska universiteten ha att vinna på att samar-
beta.38 Provinsialläkaren i Åbo Lars Ringbom, som också kommenterade 
invigningen i Finsk  Tidskrift,  upplevde att han levde i en brytningstid, 
han hoppades på en era med mindre konkurrens och hat och ville se en 
vetenskap som såg och bejakade de stora sammanhangen slå rot inom 
”den återuppståndna akademien” i Åbo. Han ville också se en samverkan 
mellan de två nationaliteterna i Finland och festligheterna i Åbo hade 
övertygat honom om att ”[d]en östsvenska stammen” hade en plats i den 
stora nordiska gemenskapen.39

Det nygrundade universitetet stod inför stora utmaningar. Man måste 
få ekonomin att gå ihop, bygga upp funktionella utrymmen för föreläs-
ningar, seminarier, laborationer, bibliotek och samlingar, rekrytera kom-
petenta lärare och attrahera studenter, m.a.o. skapa trovärdighet som härd 
för vetenskaplig forskning. Och när man på svenskt håll i Finland den 6 
november 1919 för tolfte gången samlades till svenska dagen kunde Royal 
Society i London samtidigt offentliggöra ett belägg för att relativitetsteo-
rins förutsägelser om att ljusstrålar böjdes i sin bana faktiskt gjorde just 
det då de passerade solen. Därmed var namnet Albert Einstein på allas 
läppar och det blev högsta mode att tala om hur allting var relativt. Fysi-
ker behövde i och med detta inte omfatta Einsteins svårtillgängliga teori, 
men de måste förhålla sig till den – också vid Åbo nygrundade akademi.40 

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t
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Massmedia både speglar och skapar, något som i hög grad gäller den 
process som ledde fram till grundandet av Åbo Akademi 1918. I sina häls-
ningsord i solennitetssalen den 11 oktober 1919 erkände rektor Edvard 
Westermarck den tacksamhetsskuld som den nya akademin stod i till den 
inhemska pressen som alltid hade visat projektet Åbo Akademi ett stort 
och positivt intresse.41 På medborgarmiddagen den 12 oktober hälsade 
medicine doktor Gösta Tollet som ordförande för föreningen Svenska 
Bildningens Vänner i staden gästerna välkomna, och senare under midda-
gen vände han sig i ett tal till ”tredje statsmakten”. Enligt honom känne- 
tecknades tidningspressen i Norden av rättrådighet, kärlek till fosterlan-
det och ansvarskänsla och hade nått ”den högsta höjd en press kan nå”. 
I Finland hade tidningspressen kämpat heroiskt mot förryskningen och 

Invigningen av akademin fick stor medial uppmärksamhet. Helsida ur Åbo 
Underrättelser den 11 oktober 1919.
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Tollet uppmärksammade särskilt tidningsmannen Axel Lille, som var när- 
varande i sin egenskap av ordförande för Finlands svenska publicistför-
bund, och hyllade honom som en veteran från kampen mot ryskt för-
tryck. Tollet framhöll också hur stor roll pressen hade spelat vid tillkom-
sten av Åbo Akademi – ”den seger svenskheten i dessa dagar vunnit” – och 
hänvisade med hjälp av två metaforer intrasslade i varandra till de artiklar 
som stått att läsa i Åbo Underrättelser 1907 som ”den tändande gnistan, 
som bragte hjulet i rörelse”. Lille kände sig manad att svara och hans 
tal kom att bli det sista som hölls under invigningsfestligheterna. Han 
betonade den viktiga roll tidningarna nu hade i skyddandet av ”vår unga 
frihet” och lät förstå att det var framförallt Åbo  Underrättelsers och chefre-
daktör Elias Lodenius förtjänst att man kunde inviga en högskola i Åbo.42 

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t

Tidningsmännen Axel Lille (1848–1921) och Elias Lodenius (1877–1919) uppmärk-
sammades vid Åbo Akademis invigning för sina insatser i arbetet för att göra 
akademitanken till verklighet. Lille (t.v.) hade ett förflutet som grundare av 
och huvudredaktör för Nya Pressen (från 1914 Dagens Press) samt som Svenska 
folkpartiets första ordförande, medan Lodenius (t.h.) som avlidit i augusti 1919 
var chefredaktör för Åbo Underrättelser 1909–1919. 
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Sammanlagt 21 journalister deltog i invigningen, två kom från norska 
och nio från rikssvenska tidningar.43 Två finskspråkiga tidningar som 
utkom i Åbo var representerade och de finlandssvenska tidningarna 
som bevakade evenemanget var så många som sju.44 En chefredaktör 
vars tidning utkom inte så långt från Åbo deltog inte i festen, nämligen 
”Ålandskungen” Julius Sundblom. Han var aldrig bjuden, men kom med 
på ett litet hörn eftersom han var en av dem som undertecknade Marie-
hamns stads gratulationstelegram.45 Till Åbo kom han något senare, nu 
mot sin vilja. Han fördes nämligen sommaren 1920 häktad och anklagad 
för högförräderi till länsfängelset i Åbo på en ångare med det för trans-
porten betecknande namnet Suomi.46 

Ett nytt lärosäte i Finland

I en ”executive summary” skall innehållet i en rapport presenteras så 
koncist och träffande att jäktade beslutsfattare får veta vad de behöver 
känna till utan att ägna timmar åt annan textläsning än obligatorierna 
börskurser och bokslut. Samtidigt kan sammandraget, om det är väl- 
skrivet, locka också upptagna personer på ansvarsfulla poster att läsa mer 
än vad de egentligen tror sig ha tid med. Hur skulle ett sådant samman-
drag ha sett ut om det hade skrivits om Åbo Akademis första decen-
nier? Kanske så här: Åbo Akademi grundades kort efter att Finland blivit 
självständigt i ett land som nyss utkämpat ett inbördeskrig. Akademins 
konsistorium sammankom till sitt första möte den 2 september 1918 och 
undervisningen inleddes i januari 1919. Åbo Akademi var Finlands andra 
universitet och grundades med tanke på den svenskspråkiga befolk-
ningens behov av högre utbildning och var som sådant det enda i sitt 
slag utanför Sveriges gränser. Det nya universitetet var privat finansierat 
genom donationer som förvaltades av en stiftelse med en delegation och 
en styrelse, grundad 1917. År 1923 förvaltade stiftelsen tack vare generösa 
donatorer en förmögenhet som i sitt slag var den största på svenskt håll 
i Finland. Vid högskolan verkade fem fakulteter och från 1927 knöts 
en handelshögskola till lärosätet. Akademin som inledde sin verksamhet 
med sex professorer och lika många andra lärare som undervisade 49 
studenter, förblev liten. Siffrorna för våren 1919 kan jämföras med ett 
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femtiotal lärare och drygt 300 studenter ett par decennier senare. Majo-
riteten av de omkring 1 800 svenskspråkiga studenterna i Finland stude-
rade vid andra högskolor än Åbo Akademi. 

Forskningsmässigt bildade kemiämnena och ”de nationella vetenska-
perna” två större kluster inom akademin. Skogsindustrin fick via Åbo 
Akademi tillgång till just sådana diplomingenjörer som man önskat, 
Svenskfinlands behov av ämneslärare inom humanistiska ämnen och 
naturvetenskaper blev bättre tillgodosett, och den teologiska fakulteten, 
grundad 1924, utexaminerade teologer som kunde eliminera prästbristen 
i de svenskspråkiga församlingarna. Det lokala näringslivet fick bättre 
möjligheter att anställa hemortens begåvningar som nu kunde få sin eko-
nomexamen i sin hemstad. 

Därmed var ändå inte allt bra och alla nöjda. Grundandet av en stats-
vetenskaplig fakultet var ett innovativt inslag men den förblev i prakti-
ken inte mer än en halvmesyr. Den hade endast begränsade möjligheter 
att utbilda statsvetare med tanke på anställning inom stat och kommun 
eller som journalister. Ännu 25 år efter grundandet var luckorna i den 
uppsättning av ämnen som upplevdes som viktiga besvärande många 
och uppenbara. Finland var nu involverat i ett krig med oviss utgång, 
men ett var säkert. När kriget var över väntade en ny finansiell kris för 
den privata högskolan. En kris, som man med hjälp av de lärdomar som 
framförallt inflationen efter första världskriget gett hade försökt förbe-
reda sig på, men som ändå var oundviklig. 

Men hur gick det till när Finlands andra universitet kom till i en stad 
som förlorat sin status som universitetsort 1828 och som i en parallell och 
nära nog samtidig process fick ännu ett privatfinansierat universitet, ett 
finskspråkigt sådant som en antites till det svenskspråkiga Åbo Akademi? 
Vilka var aktörerna, vad ville de åstadkomma? Varför var det så viktigt 
med just ett svenskt lärosäte i ett land där majoriteten talade finska och 
där det fanns ett stort tvåspråkigt universitet i huvudstaden? Vilken roll 
spelade historien som drivkraft för aktörerna, hur avlästes nuet och vad 
ville man göra med tanke på framtiden? De här frågorna får leda över 
från ett sammandrag till en mer ordinär framställning från historikerns 
sida; i fortsättningen inbjuds läsaren att ta del av en mer utförlig och 
mångdimensionell förhistoria till fenomenet Åbo Akademi 1918. 

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t
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•  Tanken  tar  form

Med en metafor värdig en musikvetare skrev professor Otto Andersson 
i ett sammanhang om hur det var omöjligt att fastställa ”när det första 
ackordet av förspelet till Åbo Akademi klingade”.47 Professor Magnus 
Gottfrid Schybergson gjorde 1919 gällande att när studenterna inom 
Västfinska avdelningen vid universitetet i Helsingfors år 1890 med en 
stor fest i Åbo firade 250-årsminnet av sitt lärosätes grundande i staden – 
en fest där Zacharias Topelius efter att ha talat vid supén i stadshuset som 
en hyllning bars runt i salen till tonerna av ”Finska rytteriets marsch” 
– var den drivande tanken återupprättandet av Åbo akademi som 1828 
med maktspråk flyttats till Helsingfors.48 

Spårandet av tanken på ett andra universitet i Finland är som intel-
lektuell gärning besläktat med att hitta urkällan till en flod, ett flöde 
som av naturliga skäl brukar rinna upp som en blygsam rännil.49 Den 
här gången för oss letandet efter urflödet till det inre av Finland. I en 
finskspråkig tidning förde år 1847 distriktsläkaren Wolmar Styrbjörn 
Schildt-Kilpinen nämligen fram tanken på en högskola i Jyväskylä, 
något som brukar uppmärksammas som ett första belägg för att tanken 
tänkts. Vi kan i själva verket simma motströms ännu en bit, till året 
1809 då biskop Magnus Jakob Alopaeus föreslog att gymnasiet i Borgå 
skulle ombildas till universitet. Den nyssnämnde Kilpinen gick från ord 
till handling 1860 då han som en symbolisk första donation skänkte 4 
mark till en fond till förmån för ett nytt universitet. Fonden kom med 
tiden att bli betydande, men frågan om ett nytt universitet i Finland 
fick aldrig under 1800-talet någon större uppmärksamhet. I det politiska 
tövädret mellan två perioder av rysk likriktningspolitik i Finland förde 
docent Yrjö Wichman 1905 fram behovet av ett nytt universitet med en 
historisk-filologisk och en juridisk fakultet i bildningens och nationsbyg-
gets tjänst. Det faktum att eleverna vid lärdomsskolorna blev allt fler, de 
växte med 175 % från 1870 till 1906 för att läsåret 1905–1906 uppgå till 
drygt 9 500 (av dem knappa 3 000 svenskspråkiga), skapade ett tryck på 
universitetet i Helsingfors och man såg ett akademisk proletariat i sin 
hotbild. Redan 1903 hade rektor för Helsingfors universitet Edvard Hjelt 
framfört tanken att den högre lantbruksundervisningen kunde förläggas 
till en ort utanför huvudstaden i syfte att slå vakt om sitt eget universitet 
som bildningsuniversitet i Humboldts anda. Och år 1911 lät rektor Ivar 
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August Heikel förstå att ett nytt universitet var en lösning på det pro-
blem som det innebar att studenterna inom vissa ämnen vid Helsingfors 
universitet var för många med tanke på undervisningens kvalitet. 

Diskussionen tog fart i Finland och under början av 1900-talet närde 
inte mindre än ett dussintal av landets städer förhoppningar om att vara 
den ort som fick hälsa ett nytt lärosäte med akademisk utbildning väl-
kommet. I Jyväskylä kunde man 1912 gå ett steg från ord till handling 
i och med att de första akademiska sommarkurserna detta år hölls på 
orten. Men det blev inte Jyväskylä som nu fick ett universitet. I stället 
hände det osannolika att Åbo inom ett par års tid fick inte bara ett utan 
två universitet, Åbo Akademi 1918 och Turun yliopisto 1920. I Tyskland 
hade det under 1800-talets senare del i takt med att industrialiseringen 
fortskred blivit aktuellt att grunda specialhögskolor, ett behov som först 
något senare gjorde sig senare gällande i Finland och som 1908 tog sig 
uttryck i ombildandet av Polytekniska institutet till en teknisk högskola 
i Helsingfors.50 

Den högre lantbruksutbildningen integrerades i Helsingfors universi-
tet, medan behovet av merkantil högskoleutbildning tillgodosågs genom 
grundandet av en finskspråkig handelshögskola i Helsingfors år 1911. År 
1920 fick den sina första professorer och uppnådde därmed universitets-
nivå. Det verkar ha varit Stockholms handelshögskola, grundad 1909, 
som utgjorde förebild. På svenskt håll i Finland inledde Högre Svenska 
Handelsläroverket i Helsingfors 1909 sin verksamhet och ett par år senare 
fick skolan också en högskoleavdelning. År 1927 omvandlades handelslä-
roverket till Svenska handelshögskolan. Gemensamt för de nya special-
högskolorna var att de var placerade i Helsingfors. Det var där statsmak-
ten ville ha dem. För såväl finsk- som svensksinnade var förhållandena 
inom Helsingfors universitet en källa till bekymmer och missnöje, på 
finskt håll på grund av att universitetet alltjämt var så svenskt, bland de 
svensksinnade för att lärosätet var på väg att förfinskas i oroväckande takt 
och grad.51

Lektor Karl Kekoni framhöll i senare skeden att det var just han som 
hållit i pennan 1906 då idén om en högskola i Åbo för första gången 
”kort och klart” uttalades i offentligheten. Kekoni publicerade i decem-
ber det här året en insändare under rubriken ”Bygg ej nu på höj-
derna!”, ett ställningstagande mot att det Eschnerska frilasarettet så som 

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t
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planerades skulle uppföras på Kvarnbacken. Staden borde i stället vara 
förutseende och reservera dylik tomtmark för institutioner som skulle 
ligga centralt och synligt i stadsbilden. De här lägena behövdes om Åbo, 
som man kunde hoppas, fick ”sin egen högskola”. Kekonis uppfattning 
om hur tanken kring en högskola i Åbo tog form var också i övrigt rätt 
självcentrerad. Han berättar om hur hans far ofta på 1890-talet återkom 
till hur mycket Åbo hade förlorat då universitetet flyttade till Helsing-
fors. Kekoni hade fram till att han 1896 flyttade från Åbo i 
”kretsen av några unga män” diskuterat situationen i hem-
staden och dess framtid. Man kom fram till att det sakna-
des ledande gestalter inom både ekonomi och kulturliv, 
vilket berodde på att förmågorna sökte sig till huvudstaden 
där universitetet verkade som motor i en positiv utveck-
ling. Det som behövdes i Åbo var en högskola som för-
vandlade ett stagnerande samhälle till ett som präglades av 
framåtskridande.52

Kekonis lilla insändare där högskoletanken lanserades i 
en bisats åstadkom inga omedelbara reaktioner. När frågan 
om en ny högskola med svenska som undervisningsspråk i 
Åbo 1907 förvandlades från en lokal dröm om ett smärre 
kulturellt mirakel till en svensk fråga på den politiska agen-
dan spelade en journalist och hans tidning en avgörande 
roll. Mannen var chefredaktör Ernst von Wendt och tid-
ningen var Åbo  Underrättelser som nyligen hade slagits sam- 
man med Åbo  Tidning. Ett faktum som inte kan ha saknat 
betydelse var att von Wendt varit elev till professor Edvard 
Westermarck, en av sin tids mest kända vetenskapsmän 
som 1918 skulle bli det nygrundade aboensiska universitetets 
första rektor. 

I fyra artiklar våren 1907 under rubriken ”Ett svenskspråkigt univer-
sitet i Finland. Kunde Åbo akademi återupprättas?” argumenterade von 
Wendt för att den fråga som rubriken ställde borde och kunde – trots att 
det var fråga om ett utmanande projekt – få ett jakande svar av alla dem 
som ville trygga svenskt språk och svensk kultur i Finland. Sin första 
artikel inledde han med att beskriva den ur ett svenskt perspektiv dystra 
situationen vid Helsingfors universitet som var utsatt för hätska angrepp 
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från fennomanerna. Universitetet var ”Åbo minnesvärda akademis arf-
tagare och uppbäraren af flertalet af de odlingens och bildningens idéer, 
som starka och rotade i ett ärorikt förflutet lefde vid Auras strand”, men 
de försök som gjorts vid lärosätet att hitta lösningar som skulle trygga 
utrymmet för det svenska språket och för ”germansk kultur” var inte 
hoppingivande. Vad än man lyckades med i huvudstaden verkade tiden 
vara mogen för kompletterande åtgärder för att garantera svensksprå-
kig högre undervisning och forskning. Den lösning som då låg närmast 
till hands var ”återupprättandet af Åbo akademi”, som skulle ligga långt 

Chefredaktör Ernst von Wendt (1877–1939) gav 1907 tanken 
om ett svenskspråkigt universitet i Åbo spridning genom fyra 
artiklar i sin tidning Åbo Underrättelser. 
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borta från huvudstadens ”oroliga lif ” och hätskhet mot det svenska språ-
ket. Själva namnet Åbo Akademi ”ljöd som en klang från längst förflutna 
tider”, men von Wendt menade att det lärosäte som en gång fanns i Åbo 
inte gick att återupprätta med sitt gamla innehåll. Målet var i stället en 
högskola som svarade mot tidens krav, vilket bland annat innebar en 
högkvalitativ undervisning i det finska språket. Han lyfte fram Göte-
borgs högskola som ett föredömligt exempel på hur man genom att börja 
i blygsam skala här byggt upp någonting stort. Göteborgs högskola invig-
des 1891 tack vare frikostiga donationer av borgare i staden. En ny hög-
skola i Åbo var förvisso ett krävande projekt men det var inte orealistiskt 
i en stad som Åbo, något som tillkomsten av Åbo historiska museum, 
konstmuseet i staden och stadsbiblioteket bar vittnesbörd om.53 

Artiklarna uppmuntrade vissa och utmanade andra, men reaktionerna 
lät vänta på sig. Det var av största betydelse hur det nygrundade Svenska 
folkpartiet skulle ställa sig till tanken på ett svenskt universitet i Åbo. 
Den 1 december 1907 diskuterade partiets centralstyrelse bildandet av 
en svensk kulturfond och från Åbo framhöll redaktör Rafael Colliander 
att en lyckad insamling av medel i hans hemregion var beroende av att 
den kunde kopplas till ett lokalt projekt som var till allmän nytta för 
den svenska befolkningen i Finland, med andra ord grundandet av en 
högskola i Åbo. Tanken omfattades allmänt också av de styrelsemedlem-
mar som kom från Österbotten. Colliander redogjorde för mötet i en 
artikel i Åbo  Underrättelser. Han var något oförsiktig med sanningen då 
han skrev om ”flere vid mötet närvarande universitetslärare”  – de hade 
nämligen inte varit fler än tre. Hans tal om Åbo Akademi som ”ett stöd 
och en fast borg för den svenska stammens bästa strävanden” kan av en 
del svenskspråkiga universitetsmän ha uppfattats som kritik riktad mot 
Helsingfors universitet.54 

Colliander lät också förstå att mycket stora donationer ”eventuellt” 
var att vänta. I den diskussion som nu tog fart blev donationerna snabbt 
till något av ett faktum, Åbo hade rykte som donatorernas stad. Tid-
ningen Helsingin  Sanomat varnade för att de svenskspråkiga isolerade 
sig om den nya högskolan blev verklighet medan Svenska folkpartiets 
organ Nya  Pressen intog en positiv attityd. Tidningen publicerade den 12 
december 1907 ett uttalande av nio universitetslärare som menade att så 
länge som det var fråga om att med hjälp av högskolan tillgodose lokala 
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och regionala bildningsbehov var allt väl. Det som undertecknarna däre-
mot inte kunde tänka sig var en högskola som axlade huvudansvaret för 
”den svenska kulturformen i Finland”. Det skulle vara att spela fenno-
manin i händerna eftersom Alexandersuniversitetet i så fall skulle förfin-
skas. Ett statsuniversitet med finska som undervisningsspråk och ett pri-
vatägt universitet på svenska skulle också, menade de, försätta de svenska 
studenterna i en sämre position då det gällde tillgången till forsknings-
infrastruktur, examensgiltigheten och de vitaliserande impulserna från 
huvudstadens offentliga liv. Som W[erner] E[dvard] Nordström insikts-
fullt noterat saknades i uttalandet alla de nyckelord som användes inom 
den svenska samlingsrörelsen, bland dem den svenska nationaliteten, 
svenskfolket, (det svenska) folkelementet och (den svenska) stammen.55

Uttalandet gav anledning till en belysande diskussion mellan docent 
Yrjö Hirn, en av undertecknarna, och Nya Pressens chefredaktör Axel 
Lille. Hirn framhöll att han inte kunde acceptera tanken att de svensk-
språkiga inte längre hade några förpliktelser mot de finsktalande eller 
ståndpunkten att det svenskspråkiga kulturlivet skulle vinna i styrka om 
det ”isolerades från allt samband med den finska odlingen”. Han mot-
satte sig totalt tanken på ”en förflyttning af den svenska odlingens med-
elpunkt” från Helsingfors till Åbo. Lille blev inte svaret skyldig. Han höll 
före att den tiden började vara förbi då de finskspråkiga kulturellt inte 
stod på egna ben. Snart behövdes inte längre tvåspråkiga personer som 
kulturella ”öfvergångsmän”. Det fanns två vägar in i framtiden för den 
svenskspråkiga eliten, antingen att man inte längre uppfattade sig som 
en del av någon nationalitet eller att man valde att verka på sitt eget språk 
svenska. För Lille var valet enkelt. Vardera nationaliteten skulle verka på 
sitt språk: ”Lyckligt eller olyckligt, hafva vi nu en gång två skilda natio-
naliteter i detta land”, och nu var situationen sådan att den ”svenska 
bildade klassen” förhoppningsvis solidariserade sig med sitt folk. Det var 
därför man grundat ett svenskt folkparti och det var därför man samlade 
in medel till en svensk kulturfond. Det var också därför som en svensk 
högskola var ett så lovvärt initiativ. Lille hoppades mycket av mecena-
terna i ”vår förra universitets- och hufvudstad”.56 

I Helsingfors var man först överraskad och sedan tveksam till ett nytt 
universitet i landsorten. Ett möte mellan ”herrar professorer och ifrarne 
i Åbo” ansågs nödvändigt.57 I januari 1908 hölls på hotell Phoenix i Åbo 
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det här mötet mellan ett antal professorer från Helsingfors (av vilka bara 
en hörde till de nio som undertecknat uppropet) och prominenta Åbobor 
som attraherades av tanken på ett universitet på orten.58 Mötet beslöt att 
grunda en kommitté för att driva saken vidare. Kommittén visade sig bli 
en papperstiger under sina första år. Situationen var komplicerad, samti-
digt som det fanns ett ”window of opportunity” var situationen låst i ett 
svensknationellt nollsummespel mellan Helsingfors och Åbo. 

•  Kulturkamper,  lärda  föredrag  och  sommarkurser

Från högskolehåll var inställningen till ett nytt universitet i eller utan-
för Helsingfors inte kategoriskt avvisande. Universitetet i Helsingfors 
som då var störst i Norden hade i det tidiga 1900-talet svårt att inom 
existerande ramar svälja ett växande antal studenter. Tillströmningen av 
studenter hade fördubblats från inemot 1 200 år 1900 till 2 300 ett decen-
nium senare. Något måste göras – men vad? Finsksinnade akademiker 
motsatte sig tanken på ett andra universitet i Finland eftersom det kunde 
få som följd att Alexandersuniversitetet blev ett fäste för svenskheten 
i Finland, och därmed ”en för landets finskspråkiga bildningsliv främ-
mande inrättning”.  Svenskt eller finskt var den stora stridsfrågan då det 
gällde universitetet i Helsingfors, men under det likritningstryck som 
riktades mot Finland under den andra stora förryskningsvågen fr.o.m. 
år 1908 i landet kunde en förryskning av statsuniversitetet inte uteslutas. 
Ett exempel fanns på nära håll, redan år 1889 hade universitetet i Dorpat/
Tartu förryskats.59 Det polska upproret i början av 1860-talet blev ett 
incitament till en omvandling av det ryska imperiet från en konglome-
rat- till en enhetsstat. Ryska nationalister samlades krig kravet ”Ryss-
land åt ryssarna” och ett förenhetligande ansågs nödvändigt med tanke 
på rikets säkerhet. Februarimanifestet 1899 som stadgade om gemensam 
rikslagstiftning kom som en chock för finländarna som byggt upp illu-
sionen om att Finland inte var en del av Ryssland utan en skild, om än 
inte suverän, stat med endast regenten gemensam med Ryssland. Mani-
festet uppfattades som ett edsbrott från kejsarens sida och gav upphov 
till såväl passivt som aktivt motstånd i Finland. Finskhetsrörelsen splitt-
rades i gammalfinnar, som valde en undfallenhetslinje inför kravet på 
likriktning av förhållandena, och ungfinnar som protesterade mot det 
man uppfattade som ett lagbrott. I och med att Rysslands krig mot Japan 
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1904–1905 slutade i ett katastrofalt nederlag för ryssarna inträdde en 
period av töväder i storfurstendömets relationer till centralmakten, och 
en radikal representationsreform kunde genomföras i Finland. Allmän 
och lika rösträtt för män och kvinnor till en enkammarlantdag infördes 
1906. Efter några år gjorde sig de ryska integrationssträvandena på nytt 
starkt gällande i Finland och åstadkom att regimen förlorade sin legiti-
mitet i finländarnas ögon.60 

Historikern Timo Soikkanen har kritiserat den förenklade bild som 
finns i historiekulturen och historieskrivningen kring Turun yliopisto 
där tillkomstprocessen framställs uteslutande som en kamp mellan 
svenskt och finskt i Åbo och i Finland.61 Enligt honom spelade förrysk-
ningshotet en avgörande roll då det alternativ som skulle bli verklighet 
1920 i form av ett finskt universitet i Åbo lanserades. På samma sätt som 
i fallet Åbo Akademi var det en tidningsman som torgförde den tanke 
som fick rotfäste. Kring årsskiftet 1913–1914 publicerade tidningsmannen 
Kaarle Nestori Rantakari i tidskriften Aika två artiklar där kärnan i argu-
mentationen var att om ett nytt finskspråkigt universitet överhuvudtaget 
skulle grundas var Åbo den enda tänkbara orten. Artiklarna publicer-
ades också i tidningen Uusi  Aura som utkom i Åbo och som Rantakari 
var framgångsrik chefredaktör för. Under hans ledning blev tidningen 
ett inflytelserikt organ för den gammalfinska rörelsen, men också Turun  

Sanomat som var språkrör för ungfennomanerna i regionen omfattade 
utan reservation Rantakaris förslag. Soikkanen har ställt den berättigade 
frågan varför det dröjde så länge innan någon förslog Åbo som place-
ringsort för ett nytt finskspråkigt lärosäte. Han förklarar det med hän-
visning till att man inte ville bidra till splittringen av den nationella kul-
turen genom att bygga upp separata finska och svenska strukturer och 
institutioner. Om man undvek en sådan dubblering skulle de existerande 
kulturinstitutionerna med tiden bli finska. 

Rantakari och kretsen kring honom förde en kulturkamp på två fron-
ter, mot den ryska kulturen i öster och den svenska i väster. Viborg var 
Finlands port mot öster och enligt Rantakari var det där som behovet av 
ett finskt universitet var större samtidigt som det var en politisk omöj-
lighet. Ett universitet placerat i Karelen skulle väcka en alltför stark 
reaktion på ryskt håll; det man kunde hoppas på för Viborgs del, som 
var ett starkt kommersiellt centrum, var en handelshögskola. Ett finskt 
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privatfinansierat universitet i Åbo, Finlands port västerut, behövdes för 
att transformera de impulser som kom västerifrån så att de passade in i 
den finska kulturen. Rantakari ansåg att en förryskning av Helsingfors 
universitet var hotande nära och just därför behövdes ett privatfinan-
sierat alternativ som en säkerhetsåtgärd. Det fick inte gå så att all högre 
undervisning och forskning på finska utraderades. Det var först i och 
med händelserna 1917 och självständigheten som situationen förändra-
des i grund, från ett kulturellt tvåfrontskrig till ett enfrontskrig. Nu blev 
motsättningen mellan svenskt och finsk den dominerande i Finland och 
det svenska projektet Åbo Akademi fick inte betyda att orten Åbo gick 
förlorad för finskheten. 

Ur ett svenskt perspektiv såg världen något annorlunda ut. Det var 
lika illa om Helsingfors universitet förfinskades som om det förryskades. 
I den svenskspråkiga offentligheten noterades förryskningshotet också 
mot universitetet62 men i diskussionerna om grundandet av ett nytt 
svenskt lärosäte var hotet från en fennomani som flyttade fram sina posi-
tioner utan respekt för svensk kultur det som dominerade. Man kunde 
inte vifta bort det akuta ryska hotet men ändå resonera sig fram till att 
förhållandena inom det ryska imperiet var så ”abnorma”, att en föränd-
ring till det bättre måste komma, och komma snart.63 

De personer i Åbo som förväntades axla rollen som mecenater till för-
mån för ett svenskt lärosäte i staden var inte ointresserade, men tiderna, 
alltså konjunkturerna, var från och med 1907 och fram till första världs-
krigets utbrott inte så goda att det skulle ha ackumulerats ett betydande 
överskott från den affärsverksamhet de bedrev. Tanken på en högskola 
hölls ändå vid liv genom artiklar i tidningspressen och småskrifter där 
bl.a. den nya högskolans profil berördes. Behovet av statsvetenskaplig 
forskning och undervisning och av ekonomiska vetenskaper framhölls. 
Studier i statsvetenskaper var nödvändiga för blivande journalister och 
de ekonomiska vetenskaperna fördes fram med den rimliga argumente-
ringen att utan en ekonomisk bas kunde inte heller ett högre kulturliv 
uppstå. Professor Edvard Westermarck förespråkade en lärd akademi i 
liten skala bestående av fem forskare som utöver sin forskning gav hand-
ledning åt yngre förmågor och tillgodosåg Åbobornas behov av akade-
miska föreläsningar.  

Den tidigare akademin i Åbo synliggjordes på olika sätt, exempelvis 
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Väninnorna Anna Bäckström (1875–1942) och Alfhild Holmberg (f. Nikander, 
1878–1960) tog initiativ till den populära akademiska föreläsningsverksamhet 
på svenska som inleddes i Åbo 1903. Fotografiet av Anna ca 1900 och av Alfhild 
och hennes man Einar Holmberg ca 1903.

i vetenskapliga alster, bland dem Magnus Gottfrid Schybergsons böcker 
om Henrik Gabriel Porthan (publicerade 1908–1911), som uppmärksam-
mades med långa recensioner i den lokala tidningspressen. Tanken på 
en permanent institution för högre undervisning på svenska i Åbo fick 
också näring på andra sätt. Det första initiativet till en verksamhet med 
akademiska förtecken i Åbo togs av en ung kvinna som enligt W. E. 
Nordström var ”av den lättantända men samtidigt uthålliga typen”. Hon 
hette Anna Bäckström och arbetade som kontorist i Åbo. Hösten 1902 
hade hon tagit del av akademiska föredrag i Helsingfors och hon fick 
idén att anordna sådana också i Åbo. Bäckström fick väninnan Alfhild 
Holmberg med sig och tillsammans besökte de redaktör Anton Karsten 
på Åbo  Underrättelser som i tidningen kunde väcka ett intresse för aka-
demiska föreläsningar.64  I Göteborg hade motsvarande verksamhet lett 
över i grundandet av en högskola. Vilka förhoppningar Bäckström närde 
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om framtiden för Åbos del var något som hon behöll för sig själv, medan 
redaktör Karsten tänkte stort och talade öppet. Under det samkväm som 
ordnades efter det första föredraget i februari 1903 – om sjöfarten i olika 
länder – talade han med en metafor hämtad ur bibeln om föredragsverk-
samheten som senapskornet, som skulle gro och med tiden växa upp till 
ett stort träd. Det som tack vare frikostiga donationer samtidigt hände i 
det lokala kulturlivet ingav hopp. 

Föredragen, som blev en publikframgång, hölls inledningsvis i fören-
ingen Arbetets Vänners regi, och 1906 tog föreningen Svenska Bildning-
ens Vänner över ansvaret. Ett par år senare trädde stadens nygrundade 
svenskspråkiga arbetarinstitut in som arrangör för de akademiska före-
läsningarna i det f.d. akademihusets solennitetssal. Också den här lös-
ningen blev kortvarig eftersom den akademikommitté som utsetts 1908 
från och med år 1911 började ordna akademiska föreläsningar samtidigt 
som institutet avvecklade sina motsvarande föreläsningar. En av de sista 
akademiska föreläsningarna i institutets regi hölls 1912 av författaren och 
nobelpristagaren Selma Lagerlöf.

I programmet det första läsåret (1911–1912) i ny regi erbjöds Åboborna 
möjligheten att lyssna på några av ”Finlands och Sveriges främsta fors-
kare och föreläsare”. Helheten bestod utöver enskilda föreläsningar av 
fyra ”serieföreläsningar”. Verksamheten inleddes med en föredragsserie 
av professor Edvard Westermarck. Tanken med föredragsserierna var att 
fokusera lyssnarna på ett mindre antal teman som kunde behandlas mer 
djupgående än under en enskild föreläsning. Föreläsningarna skulle som 
helhet ge en försmak av vad ett lärosäte kunde erbjuda staden, och Åbo  

Underrättelser såg dem som ett litet steg i rätt riktning mot en akademi. 
Åboborna avgjorde nu enligt tidningen själva om det som gick förlorat 
för mer än 80 år sedan skulle kunna återskapas ”i en ny föryngrad form”. 
Ett tjugotal föreläsningar lockade inemot 6 000 åhörare under det första 
året som de akademiska föreläsningarna ordnades av akademikommit-
tén.65 Till dragplåstren hösten 1912 hörde professor Svante Arrhenius som 
höll tre föredrag på temat planeternas uppkomst.66 Följande termin fick 
publiken möta bland annat docent Herman Lundborg som föreläste om 
rashygien och ärftlighetsforskning och konstvetaren Johan Jakob Tikka-
nen som behandlade ämnet ”pekfingrets förande till ansiktet” i konsten. 

Världskriget gjorde det svårare att få över föreläsare från Sverige. Två 
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föredragsserier kring ett givet tema läsåret 1914–1915 väckte endast ett 
svagt intresse, och följande läsår satsade akademikommittén på enskilda 
föredrag. Man insåg vad som ofrånkomligt gällde: att ge folk det de ville 
ha, i det här fallet namnkunniga vetenskapsmän som kunde ta sin publik 
och inte de ”tröttande serieföreläsningarna”. Föredragen hölls lördag 
kväll i solennitetssalen.67 När professor Waldemar Ruin inledde läsåret 
hösten 1915 med föredraget ”Vår bildnings kurs” tackades han av ivrigt 
applåderande lyssnare i en fullsatt solennitetssal.68

Vårterminen 1919 fick Åboborna bekanta sig med sex av akademins professorer 
då de föreläste för allmänheten. 
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*  *  * 

Åbo Akademi blev verklighet och har när detta skrivs existerat i ett 
sekel. Utgående från den kunskapen löper historikern risk att författa en 
framgångshistoria där en initial framgång pekar framåt mot nästa i en 
vacker rad. Den text som historikern P. O. von Törne, från 1918 profes-
sor i nordisk historia vid Åbo Akademi, 1919 skrev för rikssvenska läsare 
innehåller därför en nyttig tankeställare. Det kunde lika väl ha gått så 
att allt skulle ha återgått till att vara en lokal dröm i Åbo som långsamt 
tonade bort. von Törne skrev om hur akademitanken ”praktiskt taget” 
begravdes efter en kort offentlig diskussion 1907 och förmodade att det 
här berodde på de invändningar den mötte bland svenskspråkiga uni-
versitetslärare. Dessa framhöll att de behövliga resurserna inte fanns, att 
det var mindre klokt att grunda en ny högskola någon annanstans än 
i Helsingfors, som var den naturliga medelpunkten för svenskheten i 
landet, och att ett lärosäte i Åbo skulle äventyra de svenska positionerna 
inom universitetet i Helsingfors. Enligt von Törne hölls akademitanken 
vid liv endast inom en ”trängre krets i Åbo” som besjälades av en både 
seg och vacker lokalpatriotism. Varför allt ändå tog en annan vändning 
förklarade han med hänvisning till världspolitiken då han skrev att Åbo 
Akademi var ett ”barn af kriget”, d.v.s. första världskriget. Han hade rätt 
i sin bedömning, och till detta finns det skäl att återkomma, samtidigt 
som han tillskrev de akademiska sommarkurser som inleddes i Åbo 1913 
betydelse. Initiativtagarna syftade med dem från första början till en fast 
högskola i staden, framhöll von Törne.69 

Att sommaruniversitetet i Jyväskylä kunnat inleda sin verksamhet 1912 
kommenterades som ett välkommet initiativ av Anders Donner, rektor för 
Helsingfors universitet, i det inskriptionstal han höll på hösten samma år. 
Han uttryckte förhoppningen att sommarkurserna skulle kunna leda över 
till grundandet av en ny högskola i Jyväskylä. Han nämnde också de aka-
demiska föredragen i Åbo och ansåg det naturligt att man där hade ambi-
tioner att grunda ett universitet.70 Nya lärosäten kunde bana väg för nya 
tankar, sade rektorn, och han välkomnade en stimulerande konkurrens 
mellan olika miljöer. Att han ställde sig så här positiv bottnade i det som 
redan kort berörts, nämligen att antalet studenter vid universitetet hade 
ökat så mycket att det var svårt att ordna med god undervisning för alla. 
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Sommaruniversitetet i Jyväskylä väckte en tanke inom Åbo avdelning 
av studentkåren vid Helsingfors universitet att man skulle bygga upp 
en motsvarighet i Åbo från och med sommaren 1913. Ungdomen såg en 
möjlighet att väcka en i deras ögon slumrande akademistyrelse med en 
trumpetstöt. En viktig tanke med sommaruniversiteten var att motverka 
den ”studentlättja” som de långa sommarferierna ansågs inbjuda till. 
Den tid man levde i var präglad av skärpt konkurrens och ställde krav 
på ökade arbetsprestationer. Då gick det inte att ”dåsa bort sina somrar 
i overksam vila”.71 Genomströmningen måste bli bättre och här kunde 
sommarkurser vara till nytta.72 Ett sekel senare förs samma diskussion 
om universitetsutbildningen med likartade argument. Lika aktuellt i dag 
är också ett annat problem som sommarkurserna avsåg att lindra, näm-
ligen övergången från inrutat pluggande vid lärdomsskolorna till fria 
studier vid universitetet.73 Tanken var att lärarna vid sommarkurserna 
skulle kunna ge studenterna handledning så att den ”unga akademiska 
medborgaren” inte behövde stå ”trevande och osäker” i sitt möte med 
akademiska studier.74 Att studera i en mer forcerad takt väckte också 
kritik som gick ut på att det stred mot akademisk värdighet och att det 
var att försöka tränga sig förbi sina kamrater.75

Fil.mag. Svante Dahlström verkade som kurator inom Åbo avdelning 
och med honom som primus motor utarbetades ett förslag till kurspro-
gram av den kommitté som tillsattes för att planera verksamheten. Det 
behövdes pengar, lärare och studenter och allt gick att ordna, visade det 
sig. Åbo stad och Sparbanken i Åbo samt en del andra donatorer stödde 
arbetet 1913 och under de följande åren. Kurserna genomfördes, med 
undantag av det första året, utan statsunderstöd. Huvuddelen av lärarna 
kom från Helsingfors universitet, en av dem som deltog alla somrar som 
lärare i matematik var universitetsadjunkt Severin Johansson. Han blev 
Åbo Akademis andra rektor år 1921. 

Sommarkurserna ordnades varje år 1913–1917.76 Undervisningen som 
bestod av föreläsningar och övningar var uppdelad på tre sektioner för 
studenter: den historisk-filologiska, den fysisk-matematiska och den 
juridiska, och de kurser studenterna avlade fick de räkna till godo i sin 
examen vid Helsingfors universitet. Sommarkurserna hade ytterligare två 
sektioner, den pedagogiska och den ekonomisk-kommersiella. Kurserna 
inom den förra hade folkskollärarna som sin primära målgrupp och var 
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en fortsättning på de kurser som förekommit sedan 1893, inledningsvis 
i Svenska folkskolans vänners regi. Kurserna inom den senare sektio-
nen var tänkta för personer verksamma inom affärslivet eller sådana som 
var kommunalt anställda. Från 1914 erbjöds folkskollärarna möjligheten 
att avlägga en pedagogisk fortsättningsexamen. En motsvarande examen 
byggdes upp inom den ekonomisk-kommersiella sektionen. Åbo  Under-
rättelser menade att Åbo i praktiken hade fått en egen handelshögskola 
ifall det blev populärt att avlägga den examen som sektionen erbjöd.77 
Det blev den inte, den ekonomiska examen kom under åren 1913–1918 
att avläggas av så få som fem personer och från och med 1916 var antalet 

Historikern Svante Dahlström (1883–1965) var intensivt, långvarigt och mång-
dimensionellt engagerad i projektet Åbo Akademi. Han var en drivande kraft 
bakom de akademiska sommarkurser som arrangerades i Åbo med början 
1913, sekreterare inom Stiftelsen för Åbo Akademi 1917–1920 och 1918–1944 
sekreterare i akademins konsistorium. År 1944 erhöll han en extra ordinarie 
professur i Finlands historia vid Åbo Akademi. Han publicerade sig som 
historiker främst om sin hemstad Åbo med omnejd. År 1997 gav Stiftelsen för 
Åbo Akademi ut han kulturhistoriska essäsamlingar Promenader I–III i nytryck.   
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kursdeltagare inom sektionen strax under 30. Med början 1916 ordnades 
kurser också för lärare vid lärdomsskolorna. 

Sommarkurserna blev populära. Sammanlagt 1 233 personer deltog i 
kurserna 1913–1917. Majoriteten av eleverna var svenskspråkig, men som 
mest (1916) utgjorde de finskspråkiga inemot en tredjedel av deltagarna. 
Det var så många att ett förslag om att det borde ordnas parallella kurser 
på finska i Åbo väcktes. Idén avvisades på svenskt håll som orimlig.78

En viss besvikelse för arrangörerna var att så få nyblivna studen-
ter deltog (1913 var de 28 av 148 studenter). Antalet folkskollärare som 
kom till kurserna i Åbo sjönk från 139 år 1913 till 30 år 1917. Med Svante 

Professor Arthur Rindell, som 1918 skulle komma att bli utnämnd till prokansler 
för Åbo Akademi, föreläser i åkerbrukskemi vid de akademiska sommarkurserna 
i Åbo 1914. Platsen är Svenska samskolans lokal vid Torngatan.

Exlibris för sommarkursernas verksamhet 
skapat av konstnären Axel Haartman. Motiv-
valet på bokägarmärket, med akademihuset 
från tidigt 1800-tal och Per Brahes monu-
ment i Braheskvären, illustrerar tydligt den 
starkt närvarande tanken på en ”återupp-
väckt akademi” i Åbo.
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Program för de Akademiska sommarkurserna 
i Åbo 4 juni–28 juli 1917. Vårens studenter 
erbjöds möjlighet att avlägga provet pro 
exercitio i tyska som en rivstart inför sitt 
första läsår vid universitetet. Pärmbilden, 
med Brahestoden i Åbo, och illustrationen 
uppe på programmets inledande sida, 
som visade miljön kring domkyrkan med 
akademihuset, knöt tydligt an till staden 
Åbos akademiska traditioner. 

Deltagarna i de akademiska 
sommarkurserna bar specialgjorda 
märkesnålar formade som en lyra. 
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Dahlströms ord hade kurserna ”ådagalagt Åbo stads lämplighet såsom 
universitetsstad” och en helsingforsare på kurs i Åbo fann inte så mycket 
annat att klaga på i ett brev till Nya  Pressen 1913 än värmen. Och den 
plågan uppvägdes av att läskedryckerna var bättre än i hemstaden.79 När 
de första kurserna avslutades av professor Carl von Bonsdorff liknade 
han dem vid ett sommartempel rest åt Auras sånggudinnor som lämnat 
orten i och med att universitetet flyttades till Helsingfors. Deltagarna i 
avslutningshögtidligheten fick lyssna till sång av en dubbelkvartett som 
sjöng bl.a. ”Suomis sång”, ”Björneborgarnas marsch” och ”Hälsning från 
Sverige”.80 von Bonsdorffs tal refererades ingående och kommenterades i 
två artiklar i Finlandskaja  Gazeta. På ryskt håll noterade man med miss-
nöje professorns vision om en återuppväckt akademi i Åbo med andra 

Sommarkurserna 1913 och 1914 företog en utfärd till Pargas med ångbåt som 
gjorde skärgården enkelt nåbar från Åbo. Bilden från sommaren 1913 eller 1914.
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Undervisning i zoologi vid de akademiska sommarkurserna 1919 med Gunnar 
Ekman som lärare. Ekman var 1907–1928 assistent vid Helsingfors universitets 
zootomiska inrättning. Han utnämndes 1915 till docent i zoologi och tjänstgjorde 
efter det som extra ordinarie professor i experimentell zoologi.

Deltagare i kursen i zootomi (djuranatomi) under de akademiska sommar-
kurserna i Åbo 1917. Längst t.h. står amanuensen Karl Erik Ehrström (född 
1887), som året efter mördades under inbördeskriget, den 1 februari 1918.
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uppgifter och ”en något friare läggning” än sin föregångare. Den gamla 
ryska misstron mot Åbo, grundlagd i det tidiga 1800-talet satt djupt.81 

Kurssekreteraren Svante Dahlström såg till att kurserna fick stor och 
positiv uppmärksamhet i pressen. Redan då de första sommarkurserna 
1913 kommenterades i tidningarna uppfattades de som en inkörsport till 
en högskola.82 Den bedömning som Åbo  Underrättelser delgav sina läsare 
1916 var korrekt: de akademiska föreläsningarna och sommarkurserna 
hade väckt ett brett intresse för en permanent akademisk institution i 
Åbo.83  Gick allt så bra som man hoppades och planerade i Åbo skulle 
sommarkurserna i fortsättningen bli en tredje termin vid det nygrundade 
lärosätet.84

•  Donationsström  och  visionsvåg

Men de stora och för framtiden avgörande donationerna lät vänta på 
sig – skulle de överhuvudtaget bli verklighet? Världskriget förändrade 
allt och att, som P. O. von Törne gjorde, kalla Åbo Akademi ett barn av 
kriget är på inget sätt överdrivet.85 År 1915 fick akademikommittén en 
livgivande impuls i och med att de ledande personerna inom den akade-
miska sommarkursverksamheten invaldes. Nu kunde de första numren 
av Skrifter  utgivna  av  Åbo  akademikommitté  börja utkomma. Följande år 
började kommittén arbeta för att ge ut en årsskrift och 1917 utkom Års-
skrift  utgiven  av  Åbo  akademikommitté med en rad uppsatser kring högre 
undervisning i allmänhet och möjligheterna till en högskola i Åbo i syn-
nerhet. År 1916 byggdes kommittén ut med ett ekonomiutskott som 
inledningsvis förfogade över ytterst begränsade medel. Med världskri-
get och ryska beställningar till den lokala varvs- och metallindustrin och 
goda tider för Finlands skogsindustri kom Åbopatricierna på synnerligen 
grön kvist. År 1917 arbetade inemot 4 000 personer inom metallindustrin 
i Åbo, medan metallarbetarna år 1913 inte hade varit fler än drygt tusen 
i staden. Inflationen åt upp företagarnas skulder och tiderna hade aldrig 
varit bättre. Man gjorde profit på de ryska krigsansträngningarna samti-
digt som man hoppades på motståndarsidans, särskilt Tysklands, seger.86

Den 15 december 1916 möttes akademikommittén som fick ta del av 
en mycket god nyhet förmedlad av finansutskottets ordförande bank- 
direktör Josef Lönnblad. Ett antal personer i Åbo eller med anknytning 
till staden hade beslutat att donera inemot 3 miljoner mark till förmån 



Å b o  A k a d e m i  i  s i n  b ö r j a n  1 9 1 8 – 1 9 4 5

·  56  ·

för en högskola i Åbo. Medlen skulle stå till förfogande genast det fanns 
en juridisk person med kompetens att förvalta dem. Vilka donatorerna 
var gavs inte offentlighet men Åboborna hade inte svårt att gissa sig till 
vem det måste vara fråga om. Det var kommerserådet Ernst Dahlström 
och hans bror kommerserådet Magnus Dahlström som var de drivande 
krafterna och som fått med sig framförallt representanter för de gamla 
patriciersläkter i staden som hade förvaltat sitt pund väl under Finlands 
första industrialisering. Nu fanns både vilja och förmåga att satsa. Till 
den här donationen, som gav tanken på en svensk högskola i Åbo rea-
lism, kom andra. I samband med invigningen av Åbo Akademi 1919 
publicerades i alfabetisk ordning en lista på 56 donatorer. 

Genom en stiftelseurkund daterad den 18 juni 1917 överlämnade 35 
donatorer en förmögenhet på drygt 3 miljoner till den stiftelse för Åbo 
Akademi som skulle bildas sedan donatorerna undertecknat stiftelseur-
kunden och senaten stadfäst den.87 Avkastningen av kapitalet skulle gå 
till att grunda och upprätthålla ”en högskola i Åbo med svenskt under-
visningsspråk under namn av Åbo akademi”. En delegation som inled-
ningsvis bestod av 35 donatorer och 21 tidigare medlemmar i akade-
mikommittén skulle ansvara för förvaltningen av medlen. Donatorerna 
slog på det här sättet vakt om sitt inflytande. Delegationen skulle mötas 
minst en gång om året, medan en mindre styrelse skulle tilldelas det ope-
rativa ansvaret. 

Finlands senat stadfäste stiftelseurkunden den 24 oktober 1917 och 
redan den 27 oktober klockan 18 höll akademikommittén möte i teater-
husets foajé och fattade beslut om att upplösa sig och att överlåta kom-
mitténs egendom till stiftelsen för att som personer inträda i Stiftelsens 
för Åbo Akademi delegation. En timme senare sammanträdde donato-
rer och tidigare medlemmar av akademikommittén. Doktor Wilhelm 
Stadius läste i egenskap av mötesordförande upp senatens stadfästelse 
av stiftelseurkunden ”varpå delegationen förklarade sig konstituerad”. 
Till delegationens första ordförande utsågs Wilhelm Stadius. Till leda-
möter av stiftelsens styrelse valdes kommerseråden Ernst och Magnus 
Dahlström, konsul Conrad Spoof, bankdirektör Josef Lönnblad, direk-
tör Ernst Grönblom och bankdirektör Emil Schybergson. Delegationens 
möte ajournerades så länge som styrelsen konstituerade sig. Till sin ord-
förande utsåg styrelsen Ernst Dahlström och till skattmästare Magnus 
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Dahlström. Till sekreterare hade styrelsen kallat Svante Dahlström. Nu 
var den planerade stiftelsen verklighet och bitarna föll på plats. Dele-
gationen övertog på förslag av styrelsen de fastigheter vid Domkyrko-
torget som ett för ändamålet bildat tillfälligt konsortium hade förvär-
vat för akademins behov. En statutkommitté tillsattes för att utarbeta 
ett regelverk för såväl stiftelsen som akademin. Bankdirektör Lönnblad 
kunde meddela om en ny stordonation som mer än fördubblade stif-
telsens kapital. Donatorerna, som önskade vara anonyma, var bröderna 
Dahlström. Stiftelsen kunde också ta emot aktiemajoriteten i Åbo tea-
terhusaktiebolag på villkor att den såg till att ”den svenska scenkonsten” 
i Åbo aldrig skulle behöva sakna ett teaterhus. 

Den 27 oktober 1927 uppmärksammade stiftelsen att det gått exakt 
tio år sedan delegationen konstituerade sig ”å ett möte i teaterfoyern”. 
Som stiftelsens dåvarande ordförande professor Lennart Stråhle då fram-
höll i sitt tal kom mötet den 27 oktober 1917 att öppna upp för en tid 

Åbo akademikommitté sammanträder med Ernst Dahlström som ordförande 
i mitten. De övriga är från vänster: Ernst Grönblom, Alfred Jacobsson, August 
Jusélius, Josef Lönnblad, Lennart Kurtén (som inkallad sakkunnig) och  
Magnus Dahlström. Det är inte känt exakt när fotografiet togs. 
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Stiftelsen för Åbo Akademi 
blev till under en tid 
av stor politisk oro och 
osäkerhet. Relationerna 
mellan borgerligt sinnade 
och socialister blev allt 
mer tillspetsade i Åbo 
under år 1917. Auragatan 
och Aurabron under 
generalstrejken i Åbo i 
slutet av maj och början  
av juni 1917. Arbetar- 
milisen och ryska 
kavallerister upprätthöll 
ordningen i staden. 
Utanför stadshuset 
där medlemmarna av 
stadsfullmäktige hölls 
inspärrade har milisen 
avgränsat en arena för 
eventuella talare. 
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av ”ivrig verksamhet och ett sjudande arbete”.88 Stiftelsen grundades  i 
en tid som i och med februarirevolutionen i Ryssland 1917 var politiskt 
turbulent också i storfurstendömet Finland, och Åbo var en av de främsta 
oroshärdarna där förhållandet mellan socialister och borgerliga i snabb 
takt polariserades på ett ödesdigert sätt. Kring månadsskiftet maj-juni 1917 
lamslog en lokal generalstrejk ledd av det socialdemokratiska partiet Åbo 
och den borgerliga stadsfullmäktigeförsamlingen hölls inspärrad i stads-
huset. Spannmålsimporten från Ryssland hade upphört och Finland var 
långtifrån självförsörjande på livsmedel. Åbo stad hyrde därför i stor skala 
ut odlingslotter till dem som ville odla potatis och andra rotfrukter för att 
klara nästa vinter. Framtiden gav anledning till oro men också till ett visst 
hopp om en bättre framtid. Nu kunde man öppet både tala och skriva 
om ett Finland fritt från Ryssland. När Finland i början av december 
1917 förklarade sig självständigt var situationen i Åbo den att arbetar-
klassen sedan den storstrejk som genomfördes i november innehade den 
lokala makten. Såväl landshövdingen som stadens polischef hölls fängs-
lad och ämbetsverken, bland dem poliskammaren, var stängda. När arbe-
tarmilisen i december gick i strejk på grund av att man inte fått någon 
lön plundrades affärerna i staden. I Åbo var arbetarklassens revolution 
i praktiken sedan rätt länge ett faktum när den proklamerades i hela 
landet den 27 januari 1918.89

På finskspråkigt håll kom delade reaktioner på grundandet av ett 
svenskspråkigt universitet i Finland i allmänhet och i Åbo i synnerhet 
till uttryck. För en rättrogen finsksinnad kunde ett nytt universitet i just 
Åbo – den finska kulturens vagga – som var lika svenskt och ”främmande 
för vårt folks stora majoritet” utgöra ett rött skynke. Faran fanns att det 
inom det nya universitetet fostrades fram både svensktalande och svensk-
sinnade förmågor som blev rekryterade som lärare till universitetet i 
huvudstaden.90 Man såg ett uttryck för svensk separatism i donationerna, 
ett försök att splittra en nation som borde enas. Kravet på att universi-
tetet i Helsingfors borde förfinskas som ett motdrag till grundandet av 
en svensk högskola i Åbo framfördes. Tidningen Aamulehti som utkom 
i Tammerfors intog en extrem position och höll före att en egen svensk 
högskola var en orimlighet som stred mot de finska nationella intressena 
och som följaktligen inte ens med privata medel borde få bli verklighet. 
Dessutom var det orimligt att universitetet i Helsingfors i fortsättningen 
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skulle vara tvåspråkigt. De svenskspråkiga tidningarna reagerade reflex-
mässigt negativt på det som de såg som ett hätskt angrepp. Hufvudstads-
bladet tolkade Aamulehtis ståndpunkt som ”en till monomani utvecklad 
skelögd nationalism” medan Åbo  Underrättelser skrev om en ”råhet och 
en omdömeslöshet” som inte gick att begripa. Det som ur ett svenskt 
perspektiv framstod som ett berättigat försvar av den egna kulturen upp-
fattades på finskt håll av vissa som en ”aggressiv svenskhet” som krävde 
hårda motåtgärder såsom ekonomisk bojkott.91

Vad var då alternativet till ett svenskt universitet i Åbo – att göra ing-
enting eller bygga upp någonting annat? Magister Volter Kilpis förslag, 
publicerat i Helsingin  Sanomat den 10 mars 1917, om ett tvåspråkigt uni-
versitet i Åbo uppmärksammades och kommenterades. Han framhöll 
i ett fyrverkeri av skarpa formuleringar hur ödesdigert det var om den 

Volter Kilpi (1874–1939) hör till de mest kända skönlitterära författarna i Finland. 
Från 1921 och fram till sin död var han överbibliotekarie vid Turun yliopisto.  
I sina universitetspolitiska ställningstaganden lanserade han tvåspråkiga lösningar.
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ultrasvenska isoleringspolitiken fick prägla det som man ville bygga upp 
i Åbo. Att i Åbo, hjärtat av Finlands historia, bygga upp ett lärosäte som 
en stridsborg (”taistelulinna”) för svenskheten var gift för nationen och 
skulle komma att resultera i en svallvåg av hat från majoritetsbefolkning-
ens sida. De finskspråkiga fick inte ge upp Åbo utan kamp. Kilpi ville se 
ett tvåspråkigt universitet som ”samtidigt som det tryggade svenskheten 
också byggde upp finskheten”. Han tänkte sig två separata lärarkollegier 
men också ett gemensamt bibliotek och en gemensam uppsättning labo-
ratorier.92 Statsrådet Johan Richard Danielsson-Kalmari hörde till dem 
som intog en medlande ståndpunkt. I ett uppmärksammat tal i mars 
1917 framhöll han Åbo som den enda tänkbara orten för ett universitets- 
grundande i Finland. Ett eller två universitet – man kunde lika väl tänka 
sig ett universitet med två avdelningar på språklig grund – var en mindre 
viktig fråga så länge det skapades förutsättningar för lokalt akademiskt 
samarbete med en värdeskapande potential för hela Finland.93  I det 
nationellt polariserade Finland förblev en gemensam aboensisk satsning 
på forskning och bildning som skulle ha överbryggat konflikten mellan 
språkgrupperna inte mer än en vacker tanke och utopi. Att Kilpis vision 
rätt långt svarar mot den akademiska verksamhet som bedrivs i Åbo ett 
sekel senare, som resultatet av en lång utveckling i små steg mot en väx-
ande synergi, är däremot något som det finns all anledning att uppmärk-
samma i en berättelse om Åbo Akademi – och Turun yliopisto.

Turun  Sanomat kommenterade donationerna till förmån för ett svensk- 
språkigt universitet i Åbo ur ett lokalt Åboperspektiv, men i en kon-
struktiv anda; donationerna gav andra ett exempel värt att följa, fram-
höll tidningen. Den lokala dynamiken mellan svenskt och finskt i Åbo 
fick också den effekt tidningen hade hoppats på. Tanken på ett finsk-
språkigt universitet fanns sedan tidigare men fick nu i ett ”kan dom så 
kan vi” förnyad aktualitet i ett samhälle som upplevt den omvälvande 
februarirevolutionen 1917. Några dagar efter Stiftelsens för Åbo Akademi 
konstituerande möte, närmare bestämt den 4 november, höll Turun 
Suomalainen Yliopistoseura (Åbo finska universitetsförening) sitt mot-
svarande möte som samlade finsk- och reformsinnade i regionen kring 
ett gemensamt projekt. Vad Finlands folk främst ansågs behöva var bild-
ning, och ett finskt lärosäte skulle verka som nationens kulturella fyrbåk 
eller tempel. Föreningens uppgift var att samla in medel för grundandet 
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av ett finskspråkigt privatfinansierat universitet i Åbo, ett initiativ som 
kom att aktivera drygt 22 000 donatorer under den första tioårsperi-
oden. I det självständiga Finland fick argumentet att Åbo inte som en 
stad med enbart ett svensk universitet fick gå förlorat för finskheten en 
starkt mobiliserande effekt, och som historikern Vesa Vares framhållit 
uppfattade sig initiativtagarna till ett finskt universitet i Åbo involverade 
i en kamp underifrån för att bryta en svensk ekonomisk, kulturell och 
politisk hegemoni. De drömde ändå aldrig om ett helt finskt Finland 
eller hade som mål att sätta en nationell minoritet på plats. Tanken att 
två universitet på samma ort kunde skapa en för bägge läger hälsosam 

År 1878 tog hotell Phoenix mot sina första gäster i ett nybyggt hus vid Salutorget i 
Åbo och med den ortodoxa kyrkan som närmaste grannhus. Hotellverksamheten 
blev aldrig någon blomstrande affär. Det var i stället Hamburger Börs, beläget 
vid samma torg, som under den från Sverige inflyttade Wallina Vallins driftiga 
ledning blev stadens ledande hotell och restaurang. År 1920 köptes Phoenix-huset 
för det nygrundade Turun yliopistos behov. Det kom att fungera som lärosätets 
huvudbyggnad i 36 år och 1924 fick Ryska kyrkogatan namnet Universitetsgatan. 
Huset revs 1959.
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konkurrenssituation framfördes upprepade gånger. År 1920 fattade för-
eningen på Kalevaladagen beslut om att grunda Turun Suomalainen 
yliopisto (Åbo finska universitet, från 1927 lämnades ”Suomalainen” bort 
ur namnet) som började meddela akademisk undervisning år 1922. Uni-
versitetsföreningen överlät 1927 sin förmögenhet till en stiftelse (i dag 
Turun Yliopistosäätiö). Universitetet verkade inledningsvis i den ståtliga 
byggnad vid salutorget som tidigare hade inhyst hotell Phoenix. Den 
långa gatan nedanom huset som går från Tjärtorget vid ån mot sydväst 
och passerar salutorget heter alltjämt Yliopistonkatu/Universitetsgatan.94 

Vare sig på svenska eller finska gick det att tala för eller om en ny 
högskola i Åbo utan att beakta eventuella eller sannolika konsekvenser 
för Helsingfors universitet. I Studentbladet  publicerade i februari 1917 så 
många som 278 bekymrade nylänningar (vid Nylands nation inom Hel-
singfors universitet) ett upprop där man hoppades att den högskola som 
grundades skulle fokusera på forskning och utbildning av ”länge hunna 
studerande” särskilt inom de fält som knöt an till ”de svenska finlän-
darnas nationella livsintressen”.95 Det gällde att slå vakt om Helsingfors 
universitet som ett ”båda nationaliteterna i landet med lika rätt tillhö-
rande universitet”. Sammanlagt 74 akademiker verksamma i Helsingfors, 
bland dem universitetets rektor Waldemar Ruin och tf. kansler Anders 
Donner, undertecknade i mars 1917 ett ställningstagande som publicer-
ades i Hufvudstadsbladet. Den korta texten var något kryptiskt formule-
rad – man uttalade en förhoppning att de medel som donerats ”främst” 
skulle användas för att skapa ett ”vetenskapligt institut”. Tre av under-
tecknarna – Rolf Lagerborg, P. O. von Törne och Alma Söderhjelm – 
kommer vi senare att möta som professorer vid Åbo Akademi.96 

* * *

Donationerna den 18 juni 1917 omtalades som ”storartade” i pressen. Och 
då det visat sig att det fanns mer pengar än vad man någonsin kunnat 
föreställa sig, rådde det ingen brist på förslag och synpunkter beträffande 
det nya lärosätet. Donatorerna hade inte ställt några andra krav än att 
högskolan skulle grundas i Åbo och verka på svenska. Donationerna gav 
därför upphov till en livlig och vildvuxen debatt som är svår att över-
blicka. Med en överdrift som inte helt missade målet skrev Johan Jakob 
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Huldén 1935 om hur alla som var skrivkunniga i Finland ”framlade sina 
oförgripliga tankar om vad Åbo Akademi borde vara och uträtta” och 
om hur varje vetenskapsman argumenterade för att just hans preferenser 
var värda att beaktas.97 Till vad räckte pengarna, vilka var de behov som 
skulle tillfredsställas och på vilket sätt? Traditionerna från det universi-
tet som verkat i staden från 1640 till 1828 uppfattades vara förpliktande 
– ett återuppväckande men till vad i en ny tid med andra utmaningar? 
Att den planerade högskolan skulle ”stärka det svenska folkelementet”98 
eller ”trygga den svenska nationalitetens framtidsmöjligheter”99 är ett par 
exempel på hur målsättningen kunde formuleras. Att skapa bättre förut-
sättningar för den svenska språkgruppens fortsatta existens i Finland var 
en utgångspunkt bakom de flesta tankar och förslag som fyllde tidning-
arnas spalter – men det här kunde ske på olika sätt. Problematiken gran-
skades också ur ett klassperspektiv där det jordbrukande folkets intressen 
ställdes mot den svenskspråkiga elitens i en situation då möjligheterna 
för en svenskspråkig att göra karriär i statens tjänst minskade. Då hade, 
som Einar Holmberg formulerade saken, ”de högre klassernas ungdom 
inga andra möjligheter än de som det tekniska eller ekonomiska facket 
erbjuder”.100 

K[arl] Rob[ert] V[illehad] Wikman, sedermera lärare och professor 
vid Åbo Akademi, avfärdade både en merkantil eller teknisk högskola 
och ett vetenskapsinstitut utan rum för annat än forskning som uttryck 
för klassegoism. I det förra fallet skapades en välmående men avnationa-
liserad klass av köpmän och industriidkare medan det senare alternativet 
inte skulle bli något annat än ett ”nationellt vetenskapligt gubbhem”. 
Hans ideal var ”en nationell högskola” som kunde samla den svenska 
ungdomen kring humaniora och naturvetenskap.101 Stor uppmärksam-
het ägnades åt frågan om den nya högskolan skulle utgöra ett komple-
ment till det utbud som universitetet i Helsingfors stod för eller utfor-
mas som ett alternativ. Tanken att grundandet var en säkerhetsåtgärd 
med tanke på framtiden var närvarande. I ett skede då universitetet i 
Helsingfors kanske inte längre fungerade på svenska skulle det framstå 
som framsynt att ha lagt grunden till en högskola som gick att utveckla 
till en ersättning för det som gått förlorat i huvudstaden.102

Skulle den nya högskolan vara en renodlad forskningsinstitution eller 
ett (miniatyr)universitet där forskning och undervisning vägde lika tungt? 
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Och vilka ämnesområden skulle vara företrädda? Skulle den nya högsko-
lan byggas upp som en praktiskt orienterad fackskola, snävt inriktad på 
tekniska eller merkantila ämnen, eller ha en klassiskt teoretisk profil med 
ett bildningsansvar, en svensk bildningshärd med karaktärsdanande mål-
sättning? Var kanske den optimala designen en kombination av fackskola 
och universitet? Och om det var ett universitet som skulle skapas, vilken 
skulle ämnesinriktningen vara, humaniora eller naturvetenskap? 

Humanistisk kunskap som kommunicerades till det omgivande sam-
hället var ägnad att skapa och stärka känslan av svensk samhörighet, 
medan de naturvetenskapliga studiernas potential att ge den svensksprå-
kiga ungdomen ett yrke och en tryggad försörjning var större än huma-
nioras. Två yttranden i debatten fångar skillnaden i synsätt: ”Av allt 
vetande, som Åbo akademi kan erbjuda sina alumner, håller jag därför 
det som värdefullast, som närmast berör känslan för vår svenska stam” 
skrev Hugo Pipping, professor i nordisk filologi i Helsingfors, i Östsvensk  

tidskrift i januari 1917.103 Men kunde man leva inte bara för utan också 
av sin svenskhet? Så gott som samtidigt gjorde Karl F. Lindman, docent 
i fysik vid Helsingfors universitet, gällande att om ”den svenska befolk-
ningen i Finland” skulle ha någon framtid i en situation då den odlade 
jorden allt mer övergick i finska händer och Finland stod inför ett indu-
striellt genombrott ”måste den se till att den vinner en säker ekonomisk 
bas, ty utan en sådan är den dödsdömd, huru rik dess litteratur och dess 
historia än må vara”.104

•  En ”ömtålig planta” i en bräcklig kruka

Inom Åbo akademikommitté diskuterades självfallet hur det nya läro-
sätet skulle utformas för att de disponibla medlen skulle utnyttjas klo-
kast möjligt. En beredningskommitté uppdelad på tre utskott kom med 
sitt betänkande den 1 juni 1917. Åbo Akademi skulle ”för all framtid” 
skapa möjligheter för forskning på svenska och tillgodose ”den svenska 
ungdomens” behov av ”högre undervisning i vetenskaplig anda till 
medborgerlig gärning i fosterlandets tjänst”. Den anmärkningsvärt låg-
mälda retoriken gav således stort utrymme åt de svenskspråkigas upp-
drag att som goda medborgare verka till förmån för det gemensamma 
fosterlandet. Akademin skulle inleda sin verksamhet som en filosofisk 
fakultet med tre sektioner: en humanistisk, en matematisk-fysisk och 
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en statsvetenskaplig. Den sistnämnda fanns inte på något annat håll i 
Norden men de ämnen som den skulle bestå av var inte nya som aka-
demiska discipliner. Den här sektionen skulle till en början omfatta tre 
professurer, nämligen i nationalekonomi och statistik, statskunskap och 
finanslära samt förvaltningsrätt, som lämpade sig för blivande politiker, 
kommunalt anställda, företagare och journalister. De första humanis-
terna skulle företräda ämnena svenska språket, nordisk historia, svensk 
litteraturhistoria och filosofi. Den humanistiska sektionen svarade mot 
donatorernas aldrig tydligt uttalade önskemål om ett bildningsuniversi-
tet. Den matematisk-fysiska sektionen skulle inleda sitt arbete med pro-
fessorer i matematik, fysik, kemi samt geologi och mineralogi. 105 

Kommittén antecknade lärostolar i rättshistoria, arkeologi och peda-
gogik som önskemål för framtiden. Andra önskvärda kompletteringar 
var biologiska vetenskaper och med de existerande ämnena som grund 
hägrade en ”fackskola i teknisk kemi”. En medicinsk fakultet uppfat-
tades inte som ointressan men som dyr och därmed omöjlig att för-
verkliga under rådande förhållanden. En juridisk fakultet ansågs vara 
av underordnad betydelse för den svenska ungdomen i ett Finland där 
det finska språket var på frammarsch inom statsförvaltningen. En sådan 
fakultet ansågs också förhållandevis enkel att bygga upp i framtiden om 
det visade sig uppstå ett behov. Tanken på en teologisk fakultet var inte 
helt frånvarande i diskussionerna men fick ingen genomslagskraft. Det 
ansågs vara statsmaktens skyldighet att förse också svenskspråkiga för-
samlingar med präster.106

Den 18 juli 1917 diskuterade akademikommittén ingående förslaget 
med donatorerna. Det antogs som sådant och i och med detta hade den 
nya högskolan fått sin form och arbetet på att göra den till verklighet 
inleddes. Sektionerna började på förslag av kommittén benämnas fakul-
teter. En provisorisk akademistyrelse fick i uppdrag att rekrytera profes-
sorer. I styrelsen var den akademiska sakkunskapen representerad genom 
tre professorer vid universitetet i Helsingfors, Arthur Rindell professor 
i agrikulturkemi och -fysik (ordf.), historikern Carl von Bonsdorff och 
professorn i processrätt Otto Hjalmar Granfelt. Tor Carpelan, univer-
sitetssekreterare i Helsingfors stod för den administrativa kompetensen 
medan bankdirektör Josef Lönnblad i sin egenskap av viceordförande 
ingick såväl i akademistiftelsens delegation som i styrelsen.107  
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Det faktum att pengarna snabbt förlorade sitt värde betydde att ambi-
tionerna måste sänkas. De första professorernas antal sänktes till åtta 
från statutkommitténs förslag om elva. Lägre än så behövde man inte 
sänka målet tack vare ännu en betydande donation. Tanken var att Åbo 
Akademi skulle kunna öppna sina dörrar till hösten 1918. Men inbör-
deskriget i Finland 1918 medförde att arbetet fördröjdes. Medan stiftel-
sens delegation höll sitt möte den 13 januari 1918 tog det röda gardet 
i Åbo kontroll över observatoriet, en byggnad uppförd högst uppe på 
Vårdberget för den förra aboensiska akademins behov och med ett högt 
symbolvärde. Professor Rindell hann i sista stund ta sig till Sverige via 
Haparanda för att värva professorer. När delegationen nästa gång kunde 
sammanträda, det var den 25 april 1918, anhöll man av statsmakten och 
staden om att få överta observatoriet. Inom Turun Suomalainen Yliopis-
toseura ville man slå vakt om att också det kommande finska universite-
tet skulle få möjlighet att utnyttja observatoriet för forskning, men efter 
att frågan dryftats ingående beslöt man att inte uppvakta akademin i 
frågan som det låg i statsrådets händer att avgöra. Från statens sida fick 
stiftelsen klartecken medan Åbo stad inte hittade några andra utrymmen 
för navigationsinstitutet som verkade i observatoriebyggnaden. Projektet 
kunde inte förverkligas som tänkt, och det blev först 90 år senare som 
stiftelsens kansli kunde flytta in i observatoriet.108

Försöken att rekrytera framstående vetenskapsmän i Sverige gav ett 
magert resultat, vilket är lätt att förstå. Ett nygrundat lärosäte med en 
oviss framtid i en ny bräcklig stat kan inte ha varit lätt att marknadsföra 
som ett steg uppåt i karriären. Gunnar Rexius dog innan han hann ta 
emot professuren i statskunskap, och humanisten Fredrik Böök tog till-
baka sitt löfte att komma över till Åbo. Man beslöt att Åbo Akademi 
skulle inleda sitt arbete vid ingången till år 1919 men att professorerna 
skulle anställas från den 1 september 1918. De sex professorer som knöts 
till akademin då var alla, utom en, finländare med examen från Helsing-
fors universitet. Edvard Westermarck lämnade en professur vid Helsing-
fors universitet och tillträde som professor i filosofi på villkor att han fick 
hålla kvar sin professur vid School of Economics i London. Docenten i 
allmän historia vid Helsingfors universitet P. O. von Törne blev profes- 
sor i nordisk historia. Professuren var ett utslag av det nya lärosätets mål-
sättning att blicka västerut nu då detta var möjligt på ett helt annat sätt 
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än förr tack vare att Finland var självständigt. Som professorer inom den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten tillträdde matematikern Seve-
rin Johansson, fysikern Karl F. Lindman, kemisten Walter Wahl och geo-
logen Helge Götrik Backlund. Backlund som studerat i såväl S:t Peters-
burg som Wien hade gjort en internationell karriär som bl.a. statsgeolog 
i Argentina och forskningsresande i rysk tjänst.109

Den andra september 1918 kunde fyra av de nyutnämnda professo-
rerna i festdräkt och som akademins konsistorium möta den provisoriska 
akademistyrelsen för en enkel ceremoni som skapade en akademisk 
succession.110 Man kom samman i ett rum med kala väggar, och möb-
lerna i rummet var lånade. Det berodde på att det var svårt att få tag på 
möbelsnickare kort efter inbördeskriget och man hade också medvetet 
valt att låta dem som tillträdde professurerna bestämma hur akademins 
lokaliteter skulle inredas.111 Professorerna hälsades välkomna av profes-
sor Rindell som talade väl och länge. Dagens händelser utgjorde enligt 
honom ”de första takterna i förspelet till det framtidsdrama vi än så länge 
skådat endast i våra drömmar”. Akademin skulle arbeta till förmån för 
mänskligheten, ”svensk stam” i Finland och för Finlands folk. Professor 
Lindman höll som den äldsta av professorerna ett svarstal där han skru-
vade ned förväntningarna genom att tala om vetenskapen som en ”ömtå-
lig planta” som krävde stor omvårdnad för att trivas och växa. Sedan 
akademistyrelsen med undantag av professor Rindell avlägsnat sig höll 
konsistorium för Åbo Akademi sitt första möte under Lindmans ledning. 

Eftersom alla sex professorer inte var närvarande kunde konsistoriet 
konstituera sig först vid nästa möte, som hölls den 16 september 1918. 
Edvard Westermarck, som var den enda med erfarenhet av att sitta i ett 
akademiskt konsistorium, blev rektor, Severin Johansson prorektor och 
Karl F. Lindman dekanus för den matematisk-naturvetenskapliga fakul-
teten. Eftersom två av fyra planerade professorer ännu inte hade utsetts 
gavs P. O. von Törne uppdraget att som tillförordnad verka som dekanus 
för den humanistiska fakulteten. Ännu fanns den statsvetenskapliga fakul- 
teten inte till annat än på pappret, och von Törne fick därför ansvar 
också för den. Nu valdes också förvaltningspersonalen. Fil.mag. Svante 
Dahlström, som mer energiskt än kanske någon annan hade arbetat till 
förmån för Åbo Akademi, blev sekreterare, fröken Anna Bäckström, 
som den minnesgoda läsaren kommer ihåg som initiativtagare till de 
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akademiska föreläsningarna i Åbo 1903, utsågs till kamrer, och ekonom 
blev arkitekten Alexander Nyström.

Examensrätten var ett nålsöga, utan den kom man ingen vart. Akade-
min anhöll för sin humanistiska och sin matematisk-naturvetenskapliga 
fakultet av statsmakten om samma rätt som den som var gällande vid mot- 
svarande enheter vid Helsingfors universitet, och den beviljades den 16 
juli 1919. Ärendet hade handlagts ”klart och välvilligt utan byråkratisk 
formalism” kommenterade Åbo  Underrättelser.112 Helsingfors universitet 
hade förordat ett godkännande under förutsättning att akademin hade 
kompetenta lärare och i huvudsak följde universitetets examensätt och 
kursfordringar.

En annan viktig angelägenhet för konsistorium var att ordna biblio-
teksfrågan, särskilt som bokgåvorna strömmade in från donatorer både i 
Finland och utomlands. Till bibliotekarie valdes fil.mag. Allan Törnudd 

Konsistorium för Åbo Akademi i ett av sina första möten under rektor Edvard 
Westermarcks ledning. De andra professorerna kring bordet är från vänster  
Per Olof von Törne, Helge Backlund, Karl F. Lindman och Severin Johansson. 
Svante Dahlström (längst t.h.) för protokoll. På väggen hänger en reproduktion 
av Albert Edelfelts kända triptyk över invigningen av akademin i Åbo år 1640. 
Målning av Hugo Backmansson.
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och åtta rum reserverades för biblioteket i akademins huvudbyggnad. 
Redan år 1921 uppgick samlingarna till 60 000 volymer och drygt två 
tredjedelar av dem var ännu okatalogiserade. Staten beviljade från och 
med 1918 biblioteket friexemplar av trycksaker som gavs ut i Finland. Ett 
problem var de låga anslagen för inköp av litteratur.113 Akademins bib-
liotek fick redan 1919, genom att lantbruksrådet Emil af Hällström dels 
donerade, dels sålde det Gadolinska biblioteket, en av sina största och 
mest värdefulla specialsamlingar, år 2017 av Unesco upptaget på den fin-
ländska nationella förteckningen över världsminnen. Samlingen består 
av drygt 3 000 band som tillhört tre generationer av professorer i Åbo, 
nämligen Johan Browallius, Jakob Gadolin och Johan Gadolin, ett bibli-
otek som undgick att bli lågornas rov i Åbo brand 1827.114

Åbo Akademi förfogar över en rik samling fotografier. Västfinska 
studentavdelningen i Helsingfors inledde med Svante Dahlström som 
ledande kraft insamlandet av fotografier av personer, byggnader och mil-
jöer i Åbo. Nya fotografier togs och fotografier av äldre datum fick stu-
denterna tag på genom att knacka dörr och leta igenom vindar under 

Tre personer förenade kring ett projekt. Lotten Dahlström (t.v.), brodern 
Svante och Anna Bäckström i arbete på de akademiska sommarkursernas kansli 
1914. Lotten Dahlström kom att få ansvar för akademins bildsamlingar, Svante 
Dahlström blev Åbo Akademis första sekreterare och Anna Bäckström akademins 
första kamrer. 
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Historisk mark. En tidig karta över akademikvarteren med den gamla ringmuren 
och byggnaderna kring domkyrkan – bland dem det första akademihuset från 
1600-talet – antydda. Fotografiet taget från Vårdberget 1914 visar Åbo domkyrka 
och omgivningen kring den. Till höger det stora akademihuset, strax till vänster 
därom byggnaderna i det kvarter som inköptes för akademins behov 1917.
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sina ledigheter. Det man samlat in och dokumenterat överlämnades till 
Åbo Akademi vid invigningen 1919 som en födelsedagsgåva.115

Bibliotek och samlingar för över till frågan om utrymmen – var skulle 
akademins lärare, studenter och förvaltning få plats? Konsthistorikerna 
Lars Berggrens och Annette Landens bok Väggarna  talar (2017) utgör en 
grundläggande studie av och historik över akademins olika byggnader 
och deras användning under hundra år med ritningar, bilder och orien-
terande kartor. Presentationen av akademins byggnader kan därför här 
och i det fortsatta med fördel bli kortfattad.

Den förhoppning som närdes om att Akademin skulle kunna få ta 
över f.d. akademihuset grusades. Redan 1917 kunde två gårdar i det kvar-
ter som avgränsas av Nylandsgatan, Tavastgatan, Akademigatan och 
Domkyrkotorget inköpas för akademins behov av ett konsortium som 
bildats för ändamålet. De två paradbyggnaderna mot det dåvarande 
Nikolajtorget hade handlanden Nils Petter Cajander och vågmästaren 
Johan Christian Trapp låtit uppföra kort efter Åbo brand. Den förra 
anlitade Pehr Johan Gylich och den senare Carlo Bassi som arkitekt. I 
kvarteret, som hade ett i hög grad varierande byggnadsbestånd, verkade 
vid Tavastgatan en saluhall uppförd i början av 1900-talet. Det Trappska 
huset invid Nylandsgatan blev med sin konsistoriesal den nya akade-
mins huvudbyggnad. Med förvärvet av byggnaderna, som ställde krav 
på kreativ improvisation då de togs i akademiskt bruk, befann sig Åbo 
Akademi fysiskt på en central plats i det historiska Åbo. Den som ställde 
sig i ett fönster mot torget kunde med lätthet få syn på minnesstoderna 
över Henrik Gabriel Porthan och Per Brahe, domkyrkan och akademi-
byggnaden, som blivit invigd i samband med reformationsjubileet 1817. 
Läget beskrevs i Åbo  Underrättelser som det bästa tänkbara och i en pre-
sentation av Åbo Akademi 1923 som utmärkt ”invid domkyrkan och det 
forna akademihuset”.117 

Tre spisringar: det internationella, nationella 
och lokala perspektivet

Historiker blir lätt mångordiga då de målar upp en bakgrund till ett 
händelseförlopp. Också bakgrunden visar sig ha sina bakgrunder när 
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en historieforskare får ordet. Numera talar vi historiker gärna om att vi 
kontextualiserar, att vi placerar in det fenomen som intresserar oss i sam-
manhang som vi menar är relevanta. 

Åbo Akademi inledde sin verksamhet hösten 1918, men varför ansågs 
det nödvändigt med ett nytt lärosäte i Finland? Vem var av den här upp-
fattningen och varför? Vilka är de viktiga sammanhangen, hur såg det 
samhälle ut där tanken på ett svenskt universitet i Åbo tog form? Varför 
just då, och varför just i Åbo? Sedan 1640 fanns det ett universitet i Fin-
land grundat i den östra riksdelen av det svenska riket. Det flyttades 1828 
från Åbo till Helsingfors som 1812 upphöjts till huvudstad i det auto-
noma storfurstendömet Finland som var en del av det ryska imperiet 
sedan 1809. Jag kommer i det följande att aktualisera tre sammanhang, 
ett internationellt, ett nationellt och ett lokalt som alla kan bidra till att 
förklara varför landets andra universitet grundades i just Åbo år 1918. 

•  Den andra industriella revolutionen och behovet av experter

I Helsingfors verkade också Tekniska högskolan som fått universitets-
status 1908. Professorerna i kemi var inte fler än två i Finland och nivån 
på den tekniska forskningen i landet var allmänt taget blygsam i början av 
1900-talet. Undervisningen vid Tekniska högskolan var övervägande teo-
retisk och ansågs inte svara tillräckligt väl mot tidens krav. Den kemiska 
avdelningen lockade allt färre studenter, något som delvis berodde på 
att kemisten Gustaf Komppa, som verkade som professor, var synnerli-
gen finsksinnad. Svenskspråkiga studenter som ville studera kemi sökte 
sig därför till Helsingfors universitet och professor Ossian Aschan. Språ-
ket betydde mycket men inte allt. I brist på moderna laboratorier var det 
nämligen omöjligt att bedriva avancerad teknisk forskning inom Tekniska 
högskolan. Samtidigt medförde världskriget att importen av de kemikalier 
som behövdes inte minst inom träförädlingsindustrin försvårades och att 
behovet av forskning kring produkter som kunde ersätta dem växte.118

Professorerna vid Tekniska högskolan kunde välja att föreläsa enbart 
på finska eller delvis på finska och delvis på svenska, medan handled-
ningen och examinationen skulle ske på studentens språk. Majoriteten 
av eleverna var finskspråkiga.119 Från svenskt håll såg man ett hot, att 
skolan skulle förfinskas då de äldre lärarkrafterna steg åt sidan.120 Den 
högre merkantila utbildningen var däremot sedan 1911 uppdelad på 
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språklig grund och inte någonting som på samma sätt gav näring åt mot-
sättningen mellan svenskt och finskt. 

År 1916 grundade andelssmörexportaffären Valio, i syfte att höja kva-
liteten på den stora finländska exportvaran smör, ett kemisk-bakterio-
logiskt laboratorium som på kort tid etablerade sig som en ambitiös 
forskningsmiljö. Samma år grundades också A.B. Centrallaboratorium 
– Keskuslaboratorio O.Y. som ett forskningsinstitut för träförädlingsin-
dustrins och den kemiska industrins behov.121 

I nationalitetsmotsättningarnas Finland fick också kapitalet ett språk, 
även om det tog tid. Inom finskhetsrörelsen mognade en insikt långsamt 
fram om att finsk kultur och politik behövde ett ekonomiskt fundament 
som var finskt. Ett viktigt steg var grundandet av Kansallis-Osake-Pankki 
(KOP) år 1889 som kunde erbjuda ”nationellt kapital” till finsksinnade 
entreprenörer. Det ”finska” kapitalet och den likasinnade industrin på 
frammarsch utmanade den etablerade svenska finans- och industrieli-
ten som gick in i ett försvar av sina positioner. Med vissa betydelsefulla 
undantag var den för landet så viktiga träförädlingsindustrin alltjämt i 
”svenska” händer i början av 1900-talet.122

När Tekniska Föreningen 1916 höll sommarmöte i Kotka var man i 
Finland på samma sätt som i USA mitt inne i den högkonjunktur som 
kriget skapat. Sammanlagt 130 tekniker var samlade. Utöver mötesför-
handlingarna bjöd programmet på föredrag som alla handlade om skogen 
och dess förädling till produkter på en marknad. Man åt och drack sig 
genom frukostar och middagar som företagen i regionen bjöd på i ett 
umgänge som också inbegrep samtal om framtiden. Det tema som dis-
kuterades allra ivrigast var behovet av utbildning. De närvarande pap-
pers- och cellulosaingenjörerna framhöll att de alla fått sin utbildning 
utomlands, men på grund av kriget fanns inte längre den möjligheten. 
Ingenjörsbristen i landet kom sig också av att de utländska ingenjörer 
som tidigare arbetat i Finland och kom från en stat som nu var fiende till 
Ryssland hade tvingats återvända hem. Intresset för tekniska studier var 
växande men Tekniska högskolan kunde av utrymmesskäl inte ta emot 
alla sökande i en situation då många återvänt från utlandet för att slutföra 
sina studier i Helsingfors. Den svenska kulturen, inklusive den högre tek-
niska utbildningen, i Finland upplevdes vara hotad. Teknikerna noterade 
med intresse de högskoleplaner som fanns i Åbo, men menade att något 
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måste göras eftersom det planerade lärosätet tycktes vara på väg att få en 
humanistisk profil med föga rum för naturvetenskap och teknik. Under 
sommarmötet började man följaktligen samla in medel för högre teknisk 
undervisning på svenska.123

Det följande steget var att 44 svenskspråkiga industrimän, ingenjörer, 
professorer och arkitekter m.m. i november 1916 kom samman och beslöt 
att bilda en fond för högre teknisk undervisning på svenska i Finland. 
Bland dem märks verkställande direktören för Fiskars Albert Lindsay 
von Julin, bergsrådet Edvin Bergroth, ingenjör Gottfrid Strömberg, pro-
fessorn i kemi Ossian Aschan och professorn i fysik Hjalmar Tallqvist, 
bägge vid Helsingfors universitet, samt professor Carl Emil Holmberg 
vid Tekniska högskolan i Helsingfors. De förenades av sitt missnöje med 
de rådande förhållandena och såg tre alternativ: grundandet av en tek-
nisk fakultet eller professurer i tekniska ämnen inympade i en ”blivande 
svensk akademi i Finland”, en teknisk avdelning vid en eventuell mer-
kantil-teknisk högskola eller en fristående svensk teknisk högskola.124

Det första alternativet svarade mot den modell som tillämpades inom 
den anglosaxiska världen. Det som eftersträvades i det dåtida Tyskland 
var däremot en samverkan mellan universitet och tekniska högskolor som 
gjorde de förra mer praktiskt orienterade på det matematisk-fysiska fältet 
och gav det här ämnesområdet ett större utrymme inom den tekniska 
utbildningen. ”Att de matematisk-fysiska och de tekniska vetenskaperna 
komma att bo under samma tak, är utan tvivel till fromma för båda” 
skrev matematikern Severin Johansson då han 1917 skisserade sitt ideal 
för en ny högskola i Åbo med en matematisk-fysisk ”grundstomme” som 
skulle ges en teknisk ”överbyggnad” och med tiden kompletteras med 
humanistiska ämnen.125

Kunde man inte åstadkomma en svensk teknisk högskola, vilket var det 
hägrande men utopiska slutmålet för de män som arbetade för Fonden 
för högre teknisk undervisning på svenskt språk, var en teknisk fakultet 
vid ett nytt universitet bra mycket bättre än ingenting. År 1916 grunda-
des Tekniska läroverket i Helsingfors som en svenskspråkig läroanstalt 
och man planerade att inrätta en högskoleavdelning vid skolan men man 
insåg behovet av att inte splittra krafterna på konkurrerande projekt.126 
Styrelsen för fonden kom snart i kontakt med Åbo akademikommitté 
och man kunde enas om det förnuftiga i att samarbeta kring skapandet 
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av en teknisk fakultet vid den nya högskola som tog form i Åbo. I ett 
uttalande framhöll fondstyrelsen hur viktigt det var att det inrättades en 
fysisk-matematisk enhet vid den nya högskolan eftersom undervisningen 
inom den gav de nödvändiga grunderna för undervisning i teknik.127

Till skillnad från den del av industrin som var knuten till den finsknatio-
nella rörelsen hade den ”svenska” industrin både muskler och vilja att satsa 
medel på ingenjörsutbildning i form av Tekniska läroverket i Helsingfors 
och Åbo Akademi, men att som Pasi Tulkki påstå att satsningarna mer var 
uttryck för språkstriden än för ett genuint behov inom arbetslivet är ändå 
att gå för långt. Om utbudet av ingenjörer då det gällde kunskap och fär-
digheter inte svarade mot det behov man hade inom den kemiska industrin 
är det inte så förvånande att man valde att inte sitta med händerna i kors.128

Det fanns också förhoppningar om att få till stånd högre merkantil 
utbildning i Åbo som ett komplement till den naturvetenskapligt-tek-
niska inriktningen. Studier i tekniska och merkantila ämnen var en per-
fekt intellektuell kuvös för blivande fabriksingenjörer och disponenter. 
Ett välmående näringsliv framstod som ett fundament för svensk kultur i 
Finland. Vid denna tid uppfattades den folkkaraktär som hade sina rötter 
i rasen som någonting som formade individen och gav nationaliteten dess 
karaktär. De anlag som var representerade inom nationaliteten skulle inte 
lämnas outnyttjade. Finnen var, hävdades det, djupsinnigt och världs-
frånvänt grubblande till sin natur med ett outvecklat sinne för prak-
tisk handling eller statsbyggande medan svensken var motsatsen. Den 
svenska folkkaraktären predestinerade till företagsamhet, svensken ansågs 
vara som gjord för praktiskt arbete, uppfinnande och verksamhet inom 
industri och handel. Numera uppfattas alla intellektuella djupdykningar 
i folkkaraktär efter förtjänst som kvalificerat nonsens men folkkaraktärs- 
tanken saknade inte betydelse då behovet av högre teknisk utbildning 
diskuterades i det tidiga 1900-talets Finland. Karl F. Lindman framhöll 
i en uppsats 1917 hur svenskar i Sverige och Amerika hade gett prov på 
den fallenhet för tekniska uppfinningar som kännetecknade den svenska 
nationaliteten, medan inga större uppfinningar hade gjorts av finlands-
svenskar. Han avvisade tanken på att finlandssvenskarna skulle vara ”så 
vansläktade från våra stamfränder på andra sidan Bottenhavet” att de 
inte förmådde ge prov på en uppfinningsrikedom som var typisk för den 
svenska folkstammen. Skillnaden var att den finlandssvenska ungdomen 
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inte hade fått nödvändig utbildning i naturvetenskap och att den poten-
tial som fanns inte kunde komma till uttryck.129 

En naturvetenskaplig, teknisk och merkantil profilering vann både 
starkt understöd och mötte energiskt motstånd då den nya svenska hög-
skolan i Åbo diskuterades. Det var långtifrån självklart att den skulle få 
genomslag. Vad var det då som gjorde den så aktuell? Vilka processer var 
det som hade skapat ett nytt och annorlunda behov av högre teknisk och 
merkantil utbildning?

Det fanns ett uttalat missnöje med den utbildning som Tekniska hög-
skolan erbjöd som inte var enbart språkligt betingat. Den ansågs nämli-
gen inte vara tillräckligt praktiskt inriktad för att svara mot näringslivets 
behov. I två uppmärksammade artiklar i Åbo  Underrättelser 1916 lyfte 
ingenjören Berndt Grönblom, en av pionjärerna inom den moderna fin-
ländska järn- och stålindustrin och 1948 promoverad till hedersdoktor 
vid Åbo Akademi, fram behovet av en svensk teknisk högskola i Finland. 
Tillgången på välutbildad teknisk och kommersiellt-teknisk personal var 
enligt honom en flaskhals i den industriella utvecklingen. Det som var 
behovet för dagen var folk som kunde omvandla vetenskaplig kunskap 
till praktisk nytta. Utbildningen vid Tekniska högskolan svarade inte mot 
de behov som fanns i samhället.  Skolan hade inte följt med sin tid vilket 
enligt Grönblom berodde på flera faktorer i samverkan. Statens medel-
tilldelning var otillräcklig och skolan saknade följaktligen speciallabora-
torier, och de laboratorier som fanns var inriktade på vetenskaplig forsk-
ning och inte fokuserade på industrins behov. Lärarna saknade praktisk 
erfarenhet av arbetet vid industrierna och en rad ämnen som var viktiga 
inom modern industri saknades vid högskolan. Till dem hörde elektroly-
tisk kemi och metallurgi. Lärarnas löner var för dåliga för att locka de 
bästa krafterna till högskolan. Utvecklingen hölls enligt Grönblom till-
baka av ”den blinda, endast av språkfanatism dikterade förfinskningen” 
som varje år vann allt större terräng. Han betonade hur industrins behov 
av högre ”mera ändamålsenlig teknisk undervisning” på svenska överens-
stämde med ”den svenska stammens intresse” i Finland.130 

Karl F. Lindman, som blev professor i fysik vid den nyöppnade aka-
demin, hörde till dem som delade uppfattningen att naturvetenskap-
lig-teknisk högre utbildning på svenska var ett livsvillkor för svenskheten 
i Finland. Landet stod inför ett industriellt genombrott och det gällde 
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för den svenskpråkiga befolkningen att påpassligt utnyttja de möjlighe-
ter som nu öppnade sig, skrev han 1917.131

* * *

Numera ses den industriella revolutionen med början i 1700-talets Eng-
land inte som en enda utan som ett antal omvälvande processer som 
följt på varandra. I den andra industriella revolutionen från 1870-talet 
och fram till första världskriget stod på samma sätt som i den första nya 
material, nya energiformer och nya sätt att organisera produktionen i 
centrum. Stål, som var både hållbart och elastiskt, blev tack vare nya pro-
cesser billigt att framställa i stora mängder. Stålet användes till att bygga 

Spårvagnstrafiken i Åbo blev eldriven 1908. Spårvagnarna rullade på Åbos gator 
– på bilden i korsningen av Slottsgatan och Auragatan – fram till 1972 då de 
ersattes med bussar. Åbovy omkring 1910 med stadens konstmuseum och hotell 
Phoenix i fonden. 
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järnvägar och fartyg som öppnade nya möjligheter för transport av varor 
och människor, t.ex. smör från Finland till Storbritannien eller emigran-
ter från Norden till Nordamerika. Stålet kunde också användas till att 
bygga nya maskiner för jordbruket, hushållet, kontoret och slagfältet i en 
framväxande verkstadsindustri. Nya och bättre maskiner i verkstäderna 
ledde över i standardisering och massproduktion. Med stenkolet och 
stenkolstjäran som råvaror växte särskilt i Tyskland en kemisk industri 
fram som producerade bl.a. färgämnen för textilindustrin, läkemedel och 
gödningsmedel. Tack vare olika innovationer kunde man börja tillverka 

Vid Åbo järnmanufaktur som verkade vid Biskopsgatan i Åbo från 1855 till 1924 
tillverkades ”allt af jern”. Vid manufakturen konstruerades också Finlands första 
traktor som fick namnet Kullervo, här i en parad ca 1920. Numera verkar den 
humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi och Centret för livslångt lärande vid 
Åbo Akademi i samma kvarter. Byggnaderna från manufakturens tid har varit 
föremål för en genomgripande renovering och nya kompletterande hus har 
uppförts. 
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billigt papper av trämassa, vilket lade grunden till en annan blomstrande 
gren av den kemiska industrin. Det billiga pappret som användes till att 
göra tidningar, trycka (läro)böcker eller inom administrationen gjorde 
det möjligt att sprida och spara information i en helt ny skala. De två 
nya kraftkällorna el- och förbränningsmotorn revolutionerade vardagen. 
Elektriciteten gav både ljus och kraft medan förbränningsmotorn som 
drevs med bränsle gjort av olja gav upphov till en ny rörlighet. År 1908 
lanserade Henry Ford sin T-ford som med standardiserade komponenter 
sattes samman på löpande band. Den kan med all rätt uppfattas som 
både en produkt av och en symbol för den andra industriella revolutio-
nen. T-forden var i högsta potens ”den standardiserade massproduktio-
nen av en komplex produkt avsedd för masskonsumtion”.132

Den andra industriella revolutionen var kunskapsintensiv med breda 
satsningar på utbildning, från folkskolor till akademisk undervisning. 
Fysik och kemi blev viktiga ämnen vid universiteten. Med förebilder på 
tyskt språkområde grundades tekniska högskolor i industrinationerna. 

Barkers bomullsspinneri, foto från 19oo-talets början. Aktiebolaget John Barker 
Osakeyhtiö, sysselsatte många Åbobor. På 1910-talet arbetade över tusen personer 
inom företaget. 
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Vetenskaplig forskning och en förhöjd kunskapsnivå var en central förut-
sättning för det nya skedet i den industriella utvecklingen som placerade 
Tyskland och USA i centrum. Utbildning och forskning fick en större 
roll för industriproduktionen. Den nära samverkan mellan vetenskap 
och industri kring hur vetenskapliga rön kunde tillämpas och utmynna i 
produkter på en marknad som tog form utgör ett särdrag för den andra 
industriella revolutionen. Den vetenskapligt utbildade ingenjören blev 
den förmedlande länken mellan forskning och industriproduktion. 
Också ledningen av företag och produktionsprocesserna blev föremål för 
vetenskaplig forskning. I ”scientific management” som förknippas fram-
förallt med Frederik W. Taylor undersökte forskarna hur mycket tid det 
gick åt till olika arbetsmoment, kunskap som kunde utnyttjas till att göra 
produktionen effektivare. På verkstadsgolvet märktes den här vetenska-
pen i form av tidsstudiemannen utrustad med stoppur och antecknings-
block.133 Den kommitté som planerade en ny högskola i Åbo gav med 
början år 1915 ut en skriftserie. Som nummer ett utkom geologen Jakob 
Johannes Sederholms Arbetets  vetenskap som i populär form presente-
rade Taylorsystemet på svenska och visade hur det kunde tillämpas på en 
rad områden av mänsklig aktivitet, bland dem studier och vetenskaplig 
forskning. Boken gavs också samma år ut på finska. Finland nåddes – 
självfallet – av de nya idéerna men vårt lands historia som industrination 
är kort. Sekelskiftet 1900 var industriproduktionen per capita högre i 
länder som Grekland, Portugal och Serbien än i Finland.134 Men samti-
digt var det ekonomiska livet i det tidiga 1900-talets Finland ett annat än 
vad det varit på 1860-talet. 

Åbo hade traditioner som industriort och förväntades ha en strålande 
framtid som industristad och logistiskt centrum i Östersjön. Varuström-
marna från norra Ryssland och Sibirien skulle gå ut i världen över en 
ny frihamn i Åbo. Projektplanerna, som speglar en allmän uppfattning 
i världen att Rysslands enorma resurser skulle komma att spela en avgö-
rande roll efter världskriget, måste överges som ogenomförbara i början 
av 1920-talet.135 

Tack vare de donationer som gjordes 1918 kunde arbetet med att bygga 
upp en kemisk-teknisk fakultet vid Åbo Akademi inledas redan samma 
år. Bakom en av donationerna stod en rad industrialister och indu-
strier som i tio års tid förband sig att årligen ställa en större summa till 
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De byggnader som inrättades för den Kemisk-tekniska fakultetens behov låg 
i huvudkvarteret vid Tavastgatan–Akademigatan. Interiör (ovan) från det 
laboratorium som låg i trähuset närmast t.v. om hörnhuset. Foto från ca 1920. 
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förfogande. Det här betydde att ingen kunde anställas på en längre tid än 
tio år. Hösten 1918 tillsattes en kommitté bestående av matematisk-na-
turvetenskapliga fakultetens professorer och representanter för industrin 
som skulle utarbeta ett förslag till hur fakulteten skulle se ut. Med början 
läsåret 1919–1920 kunde en förberedande undervisning ordnas inom den 
matematisk-naturvetenskapliga fakultetens ram.136 Den kemisk-tekniska 
fakulteten inrättades 1920. Nu skulle industrins behov av experter till-
godoses i syfte att utnyttja landets resurser, särskilt skogarna och vatten-
kraften, mer effektivt än förr.137 Den nya fakultetens snäva inriktning 
på träförädlingsindustrins behov svarade inte helt mot de förväntningar 
som fanns inom Fonden för högre teknisk undervisning på svenskt språk. 
Bland annat lyste metallurgin med sin frånvaro. Fonden som aktivt sam-
lade in medel gick ändå in för att stöda den nya fakulteten i Åbo och 
bredda undervisningen där. Den ombildades 1921 till en vetenskapsaka-
demi, Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Den skulle bl.a. 
verka för upprättandet av en svensk teknisk högskola i Finland och i den 
mån tillgångarna gjorde det möjligt stöda den tekniska fakulteten vid 
Åbo Akademi samt annan utbildning i tekniska och ekonomiska ämnen 
på svenska.138

Språkvetaren Hugo Pippings argumentation 1917 kring hur ett nytt 
universitet i Åbo med fördel skulle börja byggas upp ger prov på ett mer 
näringslivsdistanserat sätt att prioritera inom högre utbildning och forsk-
ning. Cellulosakokande ingenjörer var inte det viktigaste. För honom var 
”[d]en svenska stammens fortbestånd och förkovran i vårt land” det cen-
trala värdet och det var i sin tur framförallt avhängigt av ”känslolivet hos 
de våra”. Det som mer än någonting annat behövdes var humanistisk 
forskning kring den egna folkgruppens språk, kultur och historia i en 
nordisk kontext eftersom:139

Ingenting är kortsyntare än tron på det ekonomiska livet som alltings 

bas. Rikedomen alstrar icke medborgarsinne, icke kärlek till anförvanter 

och språkfränder. Men väl är förhållandet omvänt. Där kärleken till 

familjen, till samhället och stamförvanterna är verkligt levande där fattas 

icke häller den energi som kräves för alstrandet av de oundgängliga eko-

nomiska värdena.
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•  Ord, jord och svensk samhörighet

Att lärosätets språk skulle vara svenska var en självklarhet för de kraf-
ter som arbetade för grundandet av ett nytt universitet i Åbo. I stiftel-
seurkunden för Stiftelsen för Åbo Akademi från 1917 fastslår som redan 
nämnts den första paragrafen att avkastningen av det donerade kapita-
let skall gå till ”grundandet och upprätthållandet av en högskola i Åbo 
med svenskt undervisningsspråk under namn av Åbo akademi”.140 Helt 
utan diskussion passerade frågan om lärosätets språk inte i ett språkfix-
erat Finland. Den för många mycket udda tanken på en tvåspråkig aka-
demi i Åbo framfördes 1917 i offentligheten från svenskt håll av doktor 
Rolf Witting som höll före att de svenskspråkiga studenterna i Finland 
– omkring tusen varje år – var för få för göra ett svenskspråkigt lärosäte 
motiverat. De skulle inte räcka till både för en ny högskola och för att 
trygga den svenska undervisningen vid universitetet i Helsingfors. Som 
motargument framhölls att den svenska befolkningen i Finland växte 
och att ingenting hindrade finskspråkiga från att söka sig till Åbo Aka-
demi för att studera på svenska. Ett lärosäte som var inriktat på att ge en 
utbildning som syftade till att ge de studerande yrkesfärdigheter kunde 
dessutom attrahera nya grupper av studerande. Och vad man än gjorde 
skulle förfinskningstrycket på universitetet inte lätta.141

Åbo Akademi kom till i en tid då finskt ställdes mot svenskt i Finland. 
Det här var ingenting nytt i ett Finland som förändrats i en sekellång 
nationsbyggnadsprocess. De tyska tänkarna Johann Gottfried Herder 
och Friedrich Hegel kom att få stor genomslagskraft i Finland under 
1800-talet. Målet inom den finskhetsrörelse som växte fram var att 
språk, nation och stat skulle sammanfalla. Många, men ändå inte alla, 
lärde sig tänka så. Två viktiga alternativ till den fennomanska rörelsen 
tog form på 1860-talet, liberalismen och svenskhetsrörelsen eller sveko-
manin. Liberalernas udd var framförallt riktad mot det konservativa 
ämbetsstyret. Ståndslantdagen i Finland möttes regelbundet från och 
med 1863 och den konstitutionella utvecklingen var tillsammans med 
Finlands autonomi centrala liberala värden. Ett självständigt Finland 
var det slutgiltiga målet. Grupperingen förespråkade reformer inom det 
ekonomiska och sociala livet. Språkförhållandena var en andra rangens 
fråga, finska språkets naturliga rättigheter skulle tryggas men språket 
och ursprunget var inte det som byggde nationen. Alla som levde och 
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verkade i storfurstendömet tillhörde enligt liberalerna samma nationalitet 
oberoende av vilket språk de talade.142

Den fennomanska synen på språket väckte en svensksinnad opposi-
tion.143 Centralgestalt var språkforskaren Axel Olof Freudenthal144 som 
aldrig tog aktiv del i det politiska livet. Freudenthal hade med början 
1860 gjort långa vandringar i Nyland och Österbotten och hade då upp-
täckt den svenska allmogebefolkningen som talade dialekt och förvaltade 
en muntlig kultur, berättelser och visor som inte fick gå förlorade utan 
måste räddas för eftervärlden genom att samlas in av forskarna. Freu-
denthal var initiativtagare till Svenska Landsmålsföreningen i Helsing-
fors, grundad 1874 i syfte att dokumentera svenska dialekter i Finland. 
Kärnan i Freudenthals tänkande, som brukar benämnas bygdesvenskhet, 
var ”ett folk – två språk” som en reaktion på fennomanins kungstanke 
ett folk och ett språk. Freudenthal utgick i sitt tänkande från ursprung 
och språk som det centrala, och enligt honom levde två nationaliteter i 
Finland. Vid sidan av den stora finska fanns också en mindre svensk som 
måste göras medveten om sin existens och sitt existensberättigande. Den 
här uppfattningen kom bl.a. Axel Lille att göra till sin.

På 1880-talet gick det liberala partiet tillbaka och splittrades. I en situ-
ation där fennomanerna ställde krav på att den bildade klassen i Finland 
måste förfinskas anslöt sig de svensksinnade nu till det svenska partiet. 
På det här sättet växte det svenska partiet fram och kunde 1881 uppträda 
med egen lista i lantdagsvalet. Partiet var från och med slutet av 1880-talet 
det dominerande i både adels- och borgarståndet. Bildning (sivistys) stod 
centralt i den fennomanska ideologin. År 1874 hade Finska folkupplys-
ningssällskapets (Kansanvalistusseura) konstituerande möte hållits i sam-
band med ett folkskollärarmöte i Jyväskylä. Åtta år senare grundades en 
svenskspråkig motsvarighet, nämligen Svenska folkskolans vänner som 
sedan dess verkat som en viktig svensk organisation i Finland.145

Man kunde vara svensksinnad men likväl ha en annan inställning till 
språk och nationalitet än det svenska partiets i 1800-talets Finland. Carl 
Gustaf Estlander, professor i estetik och modern litteratur vid universi-
tetet, förfäktade en kultursvensk syn. Estlander som från en fennomansk 
övertygelse i ungdomen via liberalismen gått över till en svensksinnad 
ståndpunkt uppfattade det svenska kulturarvet i Finland som en bärande 
bjälke i samhället med ett värde för alla i landet oberoende av språk. 
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Om svenska språket dog ut i Finland skulle det vara en förlust för hela 
nationen eftersom det förmedlade den kultur- och rättstradition som 
Finland fått från Sverige. Det avgörande för Estlander var inte Sverige i 
sig utan att Sverige var ett fönster mot Europa och Västerlandets kultur. 
Han sade sig ha svårt för allt tal om blodsband eftersom en sådan reto-
rik i förlängningen fick blodet att både koka och rinna. I ett festtal 1886 
liknade han Finland vid en farkost som styrdes av det svenska arvet. Så 
länge den gjorde det kom den inte i drift för att slås i spillror på ”en 
främmande kust”. De närvarande hade inga svårigheter att ta till sig bud-
skapet: kusten var Ryssland och den kraft som kunde få farkosten ur kurs 
var fennomanin.146

Också kultursvenskheten vann genklang bland de svensktalande. Inför 
invigningen av Åbo Akademi 1919 skrev H. J. Elm i Svenska  tidningen 
om den nya högskolan ur ett övertydligt kultursvenskt perspektiv: ”All 
högre bildning i Finland är germansk, den är skandinavisk och särskilt är 
den svensk. Den är svensk lika väl om den framträder i finsk dräkt, som 
om den möter oss i sin naturliga svenska skepnad”. När Åbo Akademi nu 
återuppstod ”ur österns dunkel” i ett Finland som på nytt kunde blicka 
västerut var det en segerdag för ”den svenska tanken”.147

Kultursvenskhet och bygdesvenskhet skall ändå inte uppfattas som 
varandra uteslutande alternativ. Om en person tänkte och argumente-
rade bygdesvenskt betydde det inte att han eller hon inte tillskrev en kul-
tursvensk uppfattning något som helst värde. Den 6 maj 1885 avtäcktes 
en staty av nationalskalden Johan Ludvig Runeberg mitt i Esplanaden i 
Helsingfors.148 En interimsstyrelse hade följande dag sänt ut en inbjudan 
till ett konstituerande möte i universitetets solennitetssal för att grunda 
Svenska litteratursällskapet i Finland. Föreningen skulle verka i Rune-
bergs anda som ett lärt sällskap med uppgift att allsidigt dokumentera 
och sprida kunskap om ”den svenska kulturens uppkomst och utveck-
ling i Finland”. Initiativtagare till sällskapet, som etablerat sig som en 
av de centrala institutionerna inom svenskt kulturliv i Finland, var Carl 
Gustaf Estlander som en januaridag 1885 tillsammans med redaktör Axel 
Lille besökte Axel Olof Freudenthal i hans bostad i Helsingfors för att 
med honom diskutera grundandet av ett litteratursällskap. Freudenthal 
var då som extra ordinarie professor i svenska språket och litteraturen 
kollega till Estlander. Vad man samtalade om hos Freudenthal vet vi inte 
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i detalj. Trängd av fennomanin gick man samman kring det som man 
ägde gemensamt. Estlander blev långvarig ordförande i litteratursällska-
pet och Freudenthal viceordförande. Den förre tog ansvar för arbetet 
med historia och litteratur medan den senare tog sig an det filologiska 
och folkloristiska fältet. Bland fennomanerna väckte sällskapet misstro. 

Resultatet av olika stipendiaters insamlingsarbete från och med 1860-
talet kunde, sedan svordomar och andra grovheter filtrerats bort, av 
Svenska litteratursällskapet ges ut som Finlands  svenska  folkdiktning som 
innehåller sagor, sägner, gåtor, ordspråk, ordstäv, visor, danser och folk-
tro. Första bandet i en omfattande bokserie utgavs 1917. På pärmen ingår 
en bild där Odins korpar Hugin (tanken) och Munin (minnet) sitter i 
världsträdet Yggdrasil. De gamla svenska landskapsvapnen för Nyland, 
Åboland (Södra Finland), Åland och Österbotten binds samman av 
havsvågor till ett gemensamt territorium ”Svenskfinland”. Svenskfinland 
var samtidigt en del av någonting större, ett fosterland – i fonden på 

Professorerna Carl Gustaf Estlander (1834–1910) och Axel Olof Freudenthal 
(1836–1911) vid universitetet i Helsingfors var bägge portalgestalter inom svensk- 
hetsrörelsen i Finland. Medan Freudenthal blev den folkliga bygdesvenskhetens 
främste banerförare appellerade Estlanders kultursvenskhet till det svensktalande 
elitskiktet i Finland. 
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pärmbilden möter betraktaren den version av Finlands vapen som för 
första gången förekommer på Gustav Vasas gravmonument i Uppsala 
domkyrka. Otto Andersson var en av de allra flitigaste i litteratursällska-
pets insamlingsarbete. Vi kommer att möta honom som professor vid 
Åbo Akademi från 1926. Hans stora intresse var också att levandegöra 
de folkliga traditionerna, något som blev Föreningen Brages uppgift. 
Andersson tog initiativ till grundandet 1906.149

Etnologen Bo Lönnqvist har lyft fram de svenska sångfesterna som 
den svenska samlingsrörelsens ”mest synliga arena”. Den omedelbara 
förebilden till de sångfester som med början 1884 ordnades av det offici-
ellt tvåspråkiga Finska folkupplysningssällskapet fanns i Estland. Svenska 
folkskolans vänner ville höja intresset för sång och musik på landsbygden 

Den sjunde finlandssvenska sångfesten hölls 1926 i Åbo och samlade inemot 
4 000 sångare som uppträdde i bygdedräkter. Sångfesten blev en mönstring 
av vad den finlandssvenska bygdedräktsrörelsen på ett par decennier hade 
åstadkommit, alla hade nu möjligheter att klä sig i sin egen hembygds färger  
och bidra till ”bygdedräkternas brokiga färgprakt”.
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och beslöt att i egen regi ordna sång- och musikfester på svenska. Den 
första av dem hölls i Ekenäs 1891 och samlade 282 sångare och spelmän. 
Detta kan jämföras med den sjunde svenska sångfesten i Åbo 1926 då 
3 528 sångare och spelmän mötte upp och då det nygrundade svenska 
universitetet i staden uppvaktades med ”Modersmålets sång”. Den här 
lystringssången skrevs 1897 i Åbo av journalisten Johan Fridolf Hagfors 
och fick sitt stora genombrott vid sångfesten i Helsingfors 1907 då den 
intonerades av en masskör inför en publik på 17 000 personer. Utöver 
sångerna med sångarna i bygdedräkter ingick festdikter och festtal i 
sångfestprogrammets grundkoncept. Talen kretsade kring allt som var 
gemensamt: sångskatt och (folk)kultur, ursprung och språk, fosterland 
och svenskbygd.150

Svenskfinland var geografiskt splittrat och resorna var långa så det 
gällde att dra maximal nytta av att man kommit samman från olika 
håll. Därför möttes olika organisationer, såsom Finlands svenska ung-
domsförbund, Finlands svenska nykterhetsförbund eller Finlands all-
männa svenska folkskollärare- och lärarinneförening kort före, under 
eller genast efter en sångfest.151 En av de aktiviteter som, alltid när det 
var möjligt, ägde rum parallellt med festerna var de svenska akademiska 
feriekurserna för lärare i Svenska folkskolans vänners regi. Kurserna hade 
med inspiration av de feriekurser som ordnades i Uppsala hållits sedan 
1893. Tanken var att de skulle ordnas vartannat år med professorer som 
lärare. Den sista kursen som Svenska folkskolans vänner svarade för hölls 
i samband med sångfesten i Helsingfors 1907 och samlade 375 deltagare. 
I fortsättningen ordnades akademiska kurser med hjälp av medel som 
lantdagen beviljat och 1913 flyttades de som redan framgått över från 
Helsingfors till Åbo.152 

* * *

Ryssland gick som förlorare ur ett krig med Japan 1904–1905. Den strikta 
ryska likriktningspolitiken gentemot Finland förbyttes i ett politiskt 
töväder med en radikal representationsreform 1906. Situationen ställde 
helt nya krav på svenskhetsrörelsen. Ståndsriksdagen där de svensksprå-
kiga hade dominerat i två stånd av fyra var plötsligt och oväntat histo-
ria. Nu behövde den del av eliten som tänkte svenskt ett folk som var 
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Svenska folkpartiet grundades 1906 i en helt ny politisk situation där utmaningen 
nu bestod av att mobilisera svensktalande från olika samhällsklasser att rösta 
svenskt i det första lantdagsvalet med allmän rösträtt för män och kvinnor. 
Valaffischen för Svenska Folkpartiet ritades 1907 av Alex Federley. ”Mannen 
med flaggan” blev en mycket slitstark symbol som användes av partiet ännu i 
riksdagsvalet 1966.
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villigt att rösta svenskt i det första valet med allmän och lika rösträtt. 
Vid ett konstituerande möte i maj 1906 grundades Svenska folkpartiet. 
Mötesdeltagarna kunde enas om ett program som tog fasta på språket.153 
I det första partiprogrammet kallades den ”nationalitet” vars intressen 
man ville värna rätt otympligt ”landets svensktalande befolkning” eller 
”landets svenska befolkning”154 men med den nya identifikationen upp-
stod ett behov av enklare benämningar som ett etablerat språkbruk. På 
1910-talet lanserades i konkurrens med andra alternativ benämningen 
”finlandssvensk” för dem som talade svenska i Finland (till skillnad från 
rikssvenskarna i Sverige) och ”finländare” som en ny samlingsbeteckning 
för alla som levde i Finland oavsett språk (och med den gamla benäm-
ningen ”finne” följaktligen reducerad och preciserad till att gälla enbart 
en finskspråkig finländare).155 

Det svenska språket, finlandssvenskan med sin palett av dialekter, för-
enade, men inte så mycket annat. Den spänning mellan regioner och 
samhällsgrupper som alltid präglat partiets verksamhet gav sig genast 
till känna. Vid ett kandidatnomineringsmöte i Nykarleby 1906 inför det 
första demokratiska lantdagsvalet i Finland ondgjorde sig nämndeman 
Bredbacka från Terjärv över ett par ”Helsingforsiska herrevalpar” som 
kommit upp till Österbotten för att delta i mötet och där behandla fria 
bönder i Österbotten som omyndiga barn. Herrar som dem valde man 
att behandla efter förtjänst och sparka dem i ändan.156

Valet 1907 blev en formidabel succé för Svenska folkpartiet bland de 
svenskspråkiga medan socialdemokraterna med 80 mandat av 200 blev 
landets största parti. År 1899 hade Finlands Arbetarparti grundats i Åbo 
för att fyra år senare byta namn till Finlands Socialdemokratiska Parti. 
Samma år som arbetarpartiet grundades också Finlands Svenska Arbetar-
förbund vars kandidater samlade omkring 9 000 röster i det första demo-
kratiska valet, vilket var rätt många men ändå en besvikelse för rörelsen. 
I valet 1907 etablerades ett bestående mönster för hur den svensksprå-
kiga befolkningen i Finland röstade politiskt. Majoriteten lade sin röst 
på Svenska folkpartiet, nationalitet har bland de svensktalande alltid vägt 
tyngre än klass vid valurnorna.157 Ur ett vänsterperspektiv var detta för-
bryllande – hade den svenskspråkiga arbetarbefolkningen inte sitt hjärta 
till vänster? Arbetarhistorikern Anna Bondestam kallade Svenska folkpar-
tiets starka grepp om de svenskspråkiga väljarna en ”psykologisk gåta”. 
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Inom partiet som ”omfattar ett helt om också litet folk” fanns självfallet 
en medvetenhet om att det var ”nationalitetskänslan” och inget annat än 
den som band samman de svenskspråkiga och gav partiet understöd.158  

Det nygrundade politiska partiet med Axel Lille som sin första ordfö-
rande samlade alla svenskspråkiga med undantag av en del kultursvenskt 
tänkande grupper och socialistiskt organiserade arbetare. Folkpartiet fick 
en central roll inom den svenska samlingsrörelsen som växte ut till ett 
vittförgrenat nät av föreningar och organisationer. En rad nya samman-
slutningar bildades, medan andra delades på språklig grund. Det som 
för en svensksinnad var framgångsrik konsolidering uppfattades av en 
finsksinnad som beklaglig ”separeringspolitik”. Också bland vetenskaps-
männen ägde en uppdelning på språklig grund rum. Finsksinnade veten-
skapsmän ansåg sig orättvist behandlade av Finska Vetenskaps-Societeten 
(grundad 1838) och bildade därför 1908 Suomalainen Tiedeakatemia.159 
Inom kommunalpolitiken, där inkomsten och den skatt personen i fråga 
betalade avgjorde röstetalet, bibehöll de svenskspråkiga en stark ställning 
fram till 1917 då allmän och lika rösträtt infördes också på den lokala 
nivån. I de större städerna utmanades fram till dess en styrande och stäl-
lande svensk affärsmannaoligarki av den fennomanska rörelsen.160

Den freudenthalska bygdesvenskheten svarade bättre mot tidens krav 
än den estlanderska kultursvenskheten. Samma år som Svenska folk-
partiet grundades bildades också Finskhetsförbundet (Suomalaisuuden 
Liitto) med lokalavdelningar. Samtidigt lanserades en stor kampanj 
för byte från svenska till finska släktnamn, och 1907 hade hundratusen 
familjer följt uppmaningen. I och med den framgångsrika finskhetsrö-
relsen kom den gamla eliten att under 1800-talet splittras i två delar, en 
större alltjämt svenskspråkig och en mindre finskspråkig som uppstod 
genom att personer bytte språk från svenska till finska. Det här frivil-
liga bytet från ett språk med högre status till ett med lägre är ett mycket 
speciellt inslag i den nationella mobiliseringens Finland.161 Det finsk-
språkiga elementet inom eliten växte också genom att allt fler ur den 
folkliga begåvningsreserven sökte sig till finskspråkiga lärdomsskolor och 
sedan vidare till universitetet. Vid tiden för representationsreformen var 
de finskspråkiga lärdomsskolorna 75 mot 45 svenskspråkiga, och eleverna 
i de finska skolorna uppgick till två tredjedelar av totalantalet.162

Svenska folkpartiets konstituerande möte 1906 ägde rum i en starkt 
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symbolladdad miljö, nämligen i det nybyggda Nylands nations hus i Hel-
singfors med en stor glasmålning i trapphuset som visade åtta vikinga- 
skepp som seglade österut på stormigt hav och med sin festsal som kall-
ades ”vikingasalen”. Här samlades också en marsdag 1922 ett för Åbo Aka-
demis framtid avgörande viktigt möte, som det finns skäl att återkomma 
till längre fram. Drakskepp, runor och vikinganamn användes flitigt i 
syfte att göra den svenska allmogebefolkningen i Finland till ättlingar 
till de driftiga och fruktade vikingarna. Svenskarna i Finland utgjorde en 
”stam” och med stöd i naturvetenskapen kunde de uppfattas som mer 
eller mindre rena representanter för den ena – den germanska – av de 
två raser som existerade parallellt i Finland och bar på egenskaper som 
skiljde dem från varandra. Den här uppfattningen förfäktades lika ivrigt 
av en del som den tonades ned eller kritiserades av andra.163Martallen 
som pinad av vinden från havet och ensam i sin klippskreva men ständigt 
grön härdade ut blev en annan stark symbol för det svenska i Finland.164

När Axel Lille år 1914 lämnade sitt bidrag ”Vår framtid” till en skrift 
med titeln Svenskt  i  Finland.  Ställning  och  strävanden, utgiven av Svenska 
studenters partidelegation, var det Svenska folkpartiets ordförande som 
höll i pennan och blickade in i framtiden. Den svenska nationaliteten 
i Finland måste äga en vilja att leva om den skulle ha en framtid, skrev 
Lille. Han var tveksam till om den viljan fanns hos alla inom den svensk-
språkiga eliten. Han såg tecken på missmod, långt driven förfining, 
andlig likgiltighet, slöhet, njutningslystnad, egoism och degeneration 
”inom vår svenska överklass”, särskilt i huvudstaden. De här reaktio-
nerna hade sina skäl, möjligheterna att skaffa sig utbildning på svenska 
var begränsade och på väg att inskränkas ännu mer eftersom de finsksin-
nade ville att all högre undervisning skulle ske på finska i framtiden. Den 
ryska likriktningspolitiken hotade att riva upp Finlands samhällsskick, 
finskhetsrörelsen arbetade för att marginalisera svenskan medan social-
demokratin stod för ”anarki och ekonomisk utplundring”.165

Den ”gubbaktiga slöhet och egoism” som Lille irriterades över fick sitt 
skönlitterära uttryck i den så kallade dagdrivarlitteraturen som var ett 
Helsingforscentrerat uttryck för den vanmakt som genererades av för-
ryskningen, allt mer antagonistiska samhällsklasser, en segrande finsk-
het och en allmän samhällsutveckling som var omtumlande snabb. För-
fattande flanörer, som inte såg något alternativ till en undergång med 
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värdighet för svensk kultur i Finland, bekymrade dem som aktivt ville 
lägga grunden för en svensk framtid. I tidningar och tidskrifter diskute-
rades den pessimism som man ansåg präglade den svenska ungdomen i 
Finland. Klyftan mellan en klenmodig kultursvenskhet och en kampbe-
redd bygdesvenskhet var vid.166

Men inte heller bland den svenskspråkiga allmogebefolkningen var atti-
tyden den rätta enligt Lille. Här väntade man inte på undergången men 
man var beredd att lämna jordbruket och flytta till städerna eller lämna 
Finland för en framtid i annat land. Och man hade ”i ett sorgligt stort antal 
fall” låtit sina barn förfinskas. Lille uppfattade på ett tidstypiskt sätt emigra-
tionen som en ”drift” och den svenska allmogen hade enligt honom tappat 
hågen för tungt jordbruksarbete – städerna lockade med arbetstillfällen 
och ett stort nöjesutbud. Från svenska Österbotten och Åland blev den 
transoceana emigrationen särskilt omfattande och en begynnande indu-
strialisering öppnade möjligheter för en bättre framtid i Finlands städer.167 

Tre av fyra personer levde vid den här tiden på landsbygden där de 
jordlösa blev allt fler. Trots att städernas och de övriga tätorternas befolk-
ning växte var Finland ett ruralt samhälle där många levde torftigt men 
ändå inte behövde svälta.168 De svenskspråkiga var under det tidiga 1900-
talet fler till antalet och utgjorde en större andel av befolkningen i Fin-
land än ett sekel senare. Den svenskspråkiga befolkningen uppgick till 
339 000 år 1910 vilket utgjorde 11,6 % av befolkningen och skall jäm-
föras med 291 000 och andelen 5,4 % drygt hundra år senare. Skillna-
den i urbaniseringsgrad mellan den svenska och den finska språkgruppen 
var betydande kring sekelskiftet 1900. År 1910 bodde en tredjedel av de 
svensktalande i Finland i en stad, en siffra som skall jämföras med att den 
andel av de finskspråkiga som levde i en stad var 12 %. Var fjärde stadsbo 
var svenskspråkig. Särskilt snabbt växte Helsingfors där majoriteten av 
befolkningen hörde till arbetarklassen. Trångboddheten var stor, arbetar-
bostäderna eländiga och spädbarnsdödligheten hög i en stad med över 
136 000 invånare 1910. Här levde den största gruppen urbana svenskta-
lande, år 1910 så många som 51 000 personer, och således mer än en tred-
jedel av befolkningen i huvudstaden.169 

Förutsättningarna för att den svenska nationaliteten skulle lyckas 
skapa sig en framtid i Finland bedömde Axel Lille i sin analys 1914 ändå 
som goda. Det fanns en oanfrätt ”kärna” inom både eliten och folket. 



Å b o  A k a d e m i  i  s i n  b ö r j a n  1 9 1 8 – 1 9 4 5

·  96  ·

Den svenska samlingsrörelsen som hade börjat ta form inom eliten hade 
vuxit till en folkrörelse, ”de djupa leden” hade väckts till insikt om sin 
nationella existens. Man deltog tack vare Svenska folkpartiet flitigt i lant-
dagsvalen, man gick med i ungdomsföreningar och andra kulturella och 
ekonomiska sammanslutningar. 

En högaktuell fråga var som Lilles ord föll 1914 att slå vakt om ”den 
svenska jordens bevarande i svenska händer”. Kort därefter gav förfat-
taren Arvid Mörne begreppet ”den svenska jorden” vingar i ett skön-
litterärt verk med just den titeln och med den unge mannen med det 
till uthållighet förpliktande namnet Faste Strandberg som huvudperson. 
I Inga medmänniskor hade författaren Ture Jansson 1911 målat upp en 
dramatisk bild av hur ”finnarnas svarta massa” drev den svenska allmo-
gen i havet, allt längre ut i skärgården, till städerna eller till Amerika. 
Exemplen på de skönlitterära undergångsprofetiorna kunde med lätthet 
mångfaldigas. Lantbruket kommersialiserades och det medförde att en 
större del av jorden än tidigare kom att ägas av finskspråkiga. En del stora 
jordägare bytte språk men framförallt var det framgångsrika finsktalande 
bönder som köpte upp herrgårdar av svenskspråkiga. Den självägande 
bonden uppfattades som kärnan inom allmogebefolkningen och fick 
följaktligen inte gå förlorad. Motåtgärden var att stöda det svenska lant-
bruket genom att bilda bolag som köpte upp jord och sålde den vidare 
till obesuttna som var svenskspråkiga.170 Talet och vaktslåendet om ”den 
svenska jorden” väckte ont blod på finskt håll och bidrog till att öka mot-
sättningarna mellan svenskt och finskt.171

Under första världskriget steg jordpriserna och för många blev det 
all mer lockande att sälja sin jord. I slutet av januari 1917 slog Svenska 
folkpartiet larm i ett upprop till ”Finlands svenska befolkning”. Det var 
en ödesfråga för svenskheten att det territorium som var svenskt förblev 
lika homogent svenskt i framtiden, men i nuläget förfinskades i rask takt 
områden som tidigare varit ”rent svenska”. Det gällde att sätta en gräns 
för inflyttningen. De som övervägde att sälja och inte förstod situatio-
nens allvar måste upplysas om vad modersmål och ”den svenska språk-
stammens framtid” krävde av dem.172 

När det nya svenska lärosätets profil diskuterades 1917 var ett av 
många förslag en lantbruksekonomisk högskola i Åbo eller i närheten 
av staden. Det lanserades under – den föga överraskande – rubriken 
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”Den svenska jorden och den nya högskolan”. Genom agrarreformer 
och en bättre utbildning skulle övergången av jorden i finska händer 
kunna bromsas upp. Sedan ett år tillbaka fanns ett svenskt lantbrukslä-
roverk i Åbo, så det som nu behövde åstadkommas var en högre agrar-
vetenskaplig utbildning på svenska.173 På sitt årsmöte 1913 hade Svenska 
Lantbrukssällskapens i Finland förbund, grundat 1910, dryftat behovet 
av en svensk lantbruksutbildning som påbyggnad på jordbruksskolorna. 
Resultatet blev tre år senare Högre svenska Lantbruksläroverket i Åbo 
som inledde sin verksamhet med 33 elever och tack vare de medel som 
samlats in av enskilda personer och olika institutioner. År 1919 beviljade 
staten för första gången medel till skolans verksamhet.174

”Den sammanhängande bygd, som nu är svensk” var en av formule-
ringarna i det upprop som Svenska folkpartiet sände ut i januari 1917. 
För finlandssvenskarna blev territoriet Svenskfinland med fyra landskap – 
Nyland, Åboland, Åland och Österbotten – viktigt som ett kulturellt rum 
i vilket livet kunde levas med svenska förtecken. Det svenska språkområdet 
avbildades första gången kartografiskt på pärmen till Svenska folkskolans 
kalender 1897. De svenskspråkiga sökte sin plats i det unga självständiga 
Finland och fann den inte utan möda och bekymmer.175 Ålänningarna 
ville frikopplas från ett Finland som framstod som hotande finskt och 
rött och många av svenskarna i Österbotten tänkte på samma sätt om sin 
framtid. Redan 1917 lanserades tanken på självstyrda svenska regioner i 
Finland. Planerna på territoriell autonomi visade sig vara ogenomförbara, 
det gick inte att dra upp en entydig geografisk gräns och genom den sepa-
rera svenskt från finskt. I regeringsformen 1919, som gav presidenten en 
stark ställning i republiken Finland, fick finlandssvenskarna statsrättsligt 
samma status som den finskspråkiga majoriteten och blev en av två stats-
bärande nationaliteter. Svenskan blev ett av landets två nationalspråk. 

Det svenska inflytandet i politiken försvagades efter 1906. En konse-
kvens av detta var att den svenska dominansen inom andra samhällssek-
torer ur en finsknationell synvinkel framstod som ännu mer oförsvarbar. 
Klyftan mellan svenskt och finskt vidgades. Behovet att gemensamt stå 
mot det politiska trycket från den ryska centralmakten och att hantera 
den sociala fråga som en växande underklass gett upphov till verkade å 
andra sidan dämpande på de nationella motsättningarna.176 

Svenska folkpartiet fattade i december 1907 beslut om att årligen fira 
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en svensk dag. Den första svenska dagen – en tradition som levt vidare 
till våra dagar – kunde firas den 6 november 1908. Dagen gav alla svensk-
talande i Finland en möjlighet att känna samhörighet och användes för 
att påminna om svensk kultur och svenskt rättsarv som ett värde för alla 
i Finland. 

Valet av Gustav II Adolfs dödsdag på slagfältet i Lützen 1632 var inte 
helt okontroversiellt, ett annat förslag som framfördes var den 15 juli, 
den dag 1640 då akademin i Åbo invigdes. Gestalten Gustav II Adolf 
hade emellertid ett stort positivt symbolvärde. Han framstod i det tidiga 

Den tredje finlandssvenska sångfesten hölls i Åbo år 1897. Då presenterades 
sången ”Modersmålets sång”, som eleverna i folkskolan i fortsättningen lärde 
sig sjunga. Den blev ett obligatoriskt inslag på de Svenska dagen-fester som 
ordnades med början år 1908. Språkgruppens geografiska rum – från 1910-talet 
benämnt Svensk-Finland eller Det svenska Finland – avbildades första gången 
1897 på pärmen till Kalender utgifven af Svenska folkskolans vänner.
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1900-talet inom den lutherska världen som en hjälte, han hade kämpat 
och gett sitt liv för sanning, rättvisa och trosfrihet. I agendan för svenska 
dagen ingick att samla in medel till den fond, Svenska kulturfonden, 
som samtidigt grundades. Alla skulle få en möjlighet att ”offra en skärv 
för tryggandet av svensk odling i Finland”. Från och med 1909 såldes 
svenska dagen-märken och inkomsterna gick till Svenska kulturfonden. 
Svenska dagen uppmuntrade till generositet till förmån för de svenska 
strävandena i Finland. Den första donationen för att möjliggöra akade-
misk utbildning i Åbo på svenska gjordes på svenska dagen 1911 av apo-
tekaren Emil Reims.177 

Svenska kulturfonden växte till sig och hade mot slutet av 1914 en för-
mögenhet på en miljon mark. Kulturfonden som förvaltades av Svenska 
litteratursällskapet kunde 1915 för första gången dela ut bidrag vilket 
ökade intresset att göra donationer. Kulturfonden var Svenska folkpar-
tiets initiativ och det var partistyrelsen som beslöt om fördelningen.178

Åbo Akademi skrevs in i en berättelse om en utsatt svenskhet i kamp 
för sin existens, som byggde försvarsanläggningar och martallsenvist väg-
rade dö. Att man från finsknationellt håll inte kunde inse att ”det svenska 
folkelementet” förde en berättigad försvarskamp, med utbyggandet av 
ett fast kulturförsvar i form av egna organisationer och institutioner, var 
svårt att förstå, det fanns ingenting expansivt i detta framhöll exempel-
vis Åbo Underrättelser i februari 1917. Ingen borde förnekas rätten att 
försvara sig då man utsattes för ”krigföring”. En inbördes tävlan mellan 
”två folkelement” var däremot en annan sak, den var välkommen och till 
nytta för bägge parter.179

Det har sitt intresse att ta del av vad de svenskspråkiga tidningarna 
skrev om det nya lärosätet i det av tidsandan väl förberedda stämnings-
läge som invigningsfestligheterna 1919 hade försatt journalisterna i. Det 
var fråga om en ”svensk vetenskaplig forskningshärd” framhöll Viborgs  
Nyheter.180 Jakobstads Tidning skrev med anledning av invigningen om 
”vårt eget svenska universitet” som ett värn och ett skydd för svenskan 
i Finland. Åbo Akademi skulle bli en ”ögonsten” och en ”medelpunkt” 
för ”de ensamma svenskarna som kämpa vår tunga kamp”.181 Åbo Aka-
demi var ett ”bålverk” (synonymer bl.a. fäste, skans (skydds)värn) för 
svensk kultur och skulle ge undervisningen ett innehåll som svarade mot 
”den svenska befolkningens verkliga behov” fastslog Åbo  Underrättelser, 
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medan Hufvudstadsbladet räknade Åbo Akademi för att vara ”den 
yppersta frukten” av den svenska nationalitetens kulturella strävanden 
och utnämnde den till ”dess skötebarn” i fortsättningen.182 

Telegram avsända från olika organisationer gav uttryck för likartade 
förhoppningar. Gratulationstelegrammen till Åbo Akademi 1919 är 
intressant läsning då de i sin sammanpressade kärnfullhet – varje ord 
kostade – speglar vad som kommunicerats och diskuterats kring pro-
jektet Åbo Akademi.  Kaskö stad liknade Åbo Akademi vid fyrbåken 
som skulle ”lysa östsvenskarnas väg genom mörkrets hot och faror”. Från 
Svenska Odlingens vänner i Kristinestad kom förhoppningen om att 
akademin skulle bli ”ett fast bålverk för den svenska stammen och väster- 
ländsk kultur i östanled”. Vasa kvinnor utbringade ett leve för ”den 
svenska ljushärden” och Svenska klubben i Borgå för ”vår nya härd för 
fri forskning och svensk kultur”. Svenska folkpartiets lokalavdelning i 
Tammerfors lyfte upp invigningsdagen som ”den betydelsefullaste dagen 
för den svenska kulturen i Finland”. Realläroverkets i Jakobstad tre korta 
ord ”[e]n vördsam lyckönskan” kan inte bland allt retoriskt fyrverkeri ha 
stannat åhörarna särskilt länge i minne då telegrammen lästes upp under 
invigningsfesten. 183

Svenskfinland var ett begrepp som avsåg att ringa in ett territorium 
och knyta samman alla svensktalande i en föreställd gemenskap. Svensk-
finland byggdes också upp som en kulturell autonomi genom grundan-
det av gemensamma enspråkigt svenska institutioner och organisatio-
ner. En del av dem har redan passerat revy. Åbo Akademi 1918 blev en 
av hörnstenarna i det institutionella Svenskfinland. Teatern och särskilt 
språket på scenen – vårdad svenska som den talades i Finland eller riks-
svenska? – ägnades stor uppmärksamhet. Den första teatern där skåde-
spelarna talade finländsk svenska var Svenska inhemska teatern, grundad 
1894 i Åbo. År 1916 tilldelades Svenska teatern i Helsingfors statusen som 
Finlands svenska nationalscen.184 År 1920 inrättades en svensk avdelning 
vid Skolstyrelsen (numera Utbildningsstyrelsen) och 1923 grundades ett 
svenskt stift med säte i Borgå helt enligt de planer som tagit form 1918. 
Det nya stiftet aktualiserade behovet av svensk prästutbildning vid en 
teologisk fakultet vid Åbo Akademi. Ett prästmöte i Mariehamn samma 
år beslöt om en medelinsamling, men det skulle visa sig att den inte 
behövdes.185
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Finskt och svenskt samexisterade i en dialektisk relation som aldrig 
lämnade några lik efter sig men producerade en strid ström av nationa-
listisk svada. Den gav också en del bestående resultat av värde för fram-
tiden. Så kan det finska universitet som 1920 inledde sitt arbete i Åbo 
till en del ses som ett resultat av det svenska ”bålverket” Åbo Akademi 
i samma stad. Det var uppenbart att det var akademin som ”varit den 
direkta orsaken till uppkomsten av det finska universitetet”, framhöll Åbo  

Underrättelser i en alltför kraftig men inte helt missledande förenkling i 
samband med invigningen av Åbo Akademi. Tidningen hoppades ändå 
att förhållandena mellan de båda högskolorna i staden – den som redan 
fanns och den som snart skulle finnas – skulle bli goda i en ädel veten-
skaplig tävlan och att de skulle leda den oundvikliga kampen mellan 
nationaliteterna in i värdiga former.186 Viborgs  Nyheter skrev samtidigt i 
formuleringar som inte brister i tydlighet att insamlandet av medel för 
ett finskt universitet i just Åbo var ett motdrag för att ”moderata finska 
element” inte skulle söka sig till Åbo Akademi.187 

Ur finsknationell synvinkel betraktat var initiativet i Åbo ett uttryck 
för de svenskspråkigas ambition att splittra Finlands folk i två fraktioner. 
Magister Volter Kilpi argumenterade som redan framgått för ett tvåsprå-
kigt och inte ett ultrasvenskt lärosäte i Åbo och betonade att finnarna 
inte utan strid fick uppge staden åt de svensksinnade.188 Omvänt häl-
sades planerna på att grunda ett finskt universitet i just Åbo inte utan 
reservationer bland dem som stödde tanken på ett svenskspråkigt univer-
sitet i samma stad. Man menade att det bakom tanken på ett finskt uni-
versitet låg en strävan att förhindra att de svenska positionerna flyttades 
fram i en så viktig ort som Åbo. Ett nytt finskt universitet kunde ur en 
svensknationell position anses nödvändigt, rentav välkommet, om det 
grundades i Viborg eller Jyväskylä, men det fick inte ske, eller var ytterst 
ovälkommet, i Åbo.189

* * *

Det nya universitetet Åbo Akademi tillskrevs också en allmän fosterländsk 
uppgift och Finland hade i sin tur sitt stora och förpliktande nationella 
uppdrag. Riksföreståndaren Gustaf Mannerheim besökte staden Åbo 
och Åbo Akademi den 11 maj 1919. Han rörde sig till fots tillsammans 
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med sin svit och blev hyllad av stadsborna. Vid akademin togs han 
emot av professor P. O. von Törne som ledsagade honom till konsis- 
toriesalen där akademistaten väntade i festdräkt, två av de närvarande 
bar skyddskårsuniform. Tf. rektor Severin Johansson framförde en häls-
ning och framhöll att man inte kunde visa upp vare sig ”storartade läro-
salar” eller ”välrustade laboratorier” men att man bar på en arbetsglädje 
som hämtade styrka ur en förhoppning; det arbete som inletts skulle 
bli till gagn för fäderneslandet. I ett annat rum väntade 30 festklädda 
studenter och studentföreningens ordförande, friherre Kenneth Wrede, 

Riksföreståndare Carl Gustaf Mannerheim besökte Åbo den 11 maj 1919. 
Omkring 7 500 skolbarn hyllade honom i Idrottsparken där han hälsades med 
ett ”ändlöst jubel”. Mannerheim bekantade sig med bl.a. Åbo Akademi och 
hälsades av prorektor Severin Johansson välkommen till ”det vetenskapliga 
arbetets hemort här i landet”. Nu blev det också kungjort att Mannerheim 
tackat ja till att bli studentkårens första hedersmedlem. Åbo Underrättelser 
12.5.1919. 
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framförde studenternas hälsning och bad riksföreståndaren bli förening-
ens första hedersledamot. Mannerheim tackade genom att betona hur 
stort värde han satte på besöket. Åbo hade under snart ett sekel varit 
berövat sitt universitet, men nu var den tiden förbi. Nu verkade igen på 
historisk grund ett universitet i ”Finlands kulturcentrum” där tidigare 
än på något annat håll i Finland ”västerländsk odling och rättsåskådning 
utgjort grunden för utvecklingen”. I Åbo ”vid det gamla templets murar” 
var det som ”de andliga vapen smiddes, vilka under gångna sekel skyd-
dat oss från att bliva intryckta under österländsk uppfattning, och vilka, 
jag är övertygad därom, i icke mindre mån hjälpte våra andra vapen att 
under det gångna året föra oss till seger över de ånyo från östern inträ-
dande samhällsomstörtande idéerna”.190 

Riksföreståndaren var mån om att knäsätta en tolkning av kriget 1918 
som ett frihetskrig, som en kulmination och slutpunkt för ett folks långa 
kamp för sin frihet. Under sitt besök i Åbo talade han också till stadens 
skolelever som var samlade på sportplanen om hur en hundraårig vinter 
var förbi och Finland nu fritt med möjlighet att forma sin egen fram-
tid.191 Då han vände sig till studenterna vid Åbo Akademi gav han prov 
på en återhållsam retorik, åtminstone om den jämförs med mycket annat 
som blev sagt vid denna tid. Han gjorde sig till tolk för den allmänt 
omfattade uppfattningen att Finland var ett gränsland mellan öst och 
väst och med uppgiften att vara en utpost för västerländsk kultur som 
hotades av barbari från öster. Utposttolkningen var gammal men fick ny 
näring ur erfarenheterna av det inbördeskrig som nyss avslutats med den 
vita sidans seger.192 När riksföreståndaren lämnade akademihuset bildade 
studenterna spaljé i korridoren på nedre våningen och på trappan. Från 
Åbo begav sig Mannerheim till Björneborg för att den 12 maj fira ett-
årsminnet av stadens befrielse från de röda, något som gav honom giltig 
orsak att inte vistas i huvudstaden under minneshögtidligheterna på ett-
årsdagen av de tyska truppernas intåg i Helsingfors.193

Åbo Akademi ville verksamt bidra till att skapa starkare band till sär-
skilt Sverige men också till de andra skandinaviska länderna. Den nya 
högskolan skulle bidra till att ”Finland alltmer ofrånkomligt räknas till 
de Skandinaviska ländernas krets” som ett naturligt fjärde land skrev 
P. O. von Törne 1919.194 Under den tid Finland var en del av det ryska 
imperiet hade kontakterna västerut inte helt saknats samtidigt som de 
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inte heller varit politiskt okomplicerade. I ett självständigt Finland fanns 
inte den bromsande faktorn längre, medan behovet av kontakter till och 
samarbete med de nordiska länderna var lika stort, rent av större än förr 
i en situation då den nya självständiga staten försökte skapa garantier för 
sin existens. 

•  Platsens manande budskap

Om man tar en karta över järnvägsförbindelserna i Finland under det 
tidiga 1900-talet och lägger den över en karta i samma skala som visar 
de områden där de svensktalande i Finland bodde vid samma tid blir 
slutresultatet inte ointressant. Det visar sig nämligen att Tammerfors var 
i stort sett lika nåbart oberoende av från vilken svenskort resan inleddes. 
Ett nytt svenskspråkigt universitet på något så när lika avstånd från olika 

Det röda Helsingfors erövrades våren 1918 av tyska trupper understödda av lokala 
skyddskårister. I den tyska segerparaden den 14 april 1918 deltog 450 man ur 
skyddskårerna, här framför universitetsbyggnaden vid Senatstorget.
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delar av Svenskfinland borde därför lämpligen ha placerats i Tammerfors, 
en dynamisk industristad i det tidiga 1900-talets Finland med ett svenskt 
inslag i befolkningen (inemot 2 300 personer 1910). Järnvägen band 
samman både Finland och svenskbygderna i landet på ett helt nytt 
sätt, men det gällde ändå att vara försedd med gott tålamod och goda 
sittmuskler. 

År 1917 kunde den som ville resa med tåg från Åbo till Helsingfors 
välja mellan två goda förbindelser, en avgång på morgonen och en på 
eftermiddagen, över Salo och Karis. Restiden var knappa sex timmar 
vilket kan jämföras med knappa två timmar ett sekel senare. Någon möj-
lighet att från Åbo besöka huvudstaden med tåg utan övernattning där 
fanns inte, vilket gjorde det tidsödande att resa mellan orterna för exem-
pelvis ett sammanträde eller ett gästspel som föreläsare. Till Ekenäs i 
Västra Nyland var restiden från Åbo omkring fyra timmar. Från Åbo 
fanns två dagliga förbindelser till Toijala med möjlighet att fortsätta 
norrut längs Österbottenbanan. Restiden mellan Åbo och Tammerfors 
var omkring fem timmar. Från Åbo till Vasa gav den snabbare förbin-
delsen en restid på 13 ½ timme medan den långsammare genom natten 
räckte dryga 18 timmar. Den som ville besöka Tammerfors från en ort 
vid järnvägen i Svenska Österbotten fick räkna med en restid ena vägen 
på minst nio eller tio timmar, en lång resa men ändå fem timmar kortare 
restid än till Åbo.195 Ingen verkar ha framfört tanken på ett svenskt läro-
säte i Tammerfors, något som till en del får sin förklaring av att ett nytt 
lärosäte i Åbo i hög grad var ett lokalt projekt på en ort där traditionen 
vägde tungt.

När de första akademiska sommarkurserna inleddes 1913 avrundade 
professor M.  G. Schybergson sitt festtal med att som lösen för lärare och 
elever föreslå: Pro  Aura  rediviva,  Pro  rediviva  Fennia, alltså för ett nytt 
liv för såväl staden vid Aura å som för Finland.196 Många av de närva-
rande förstod garanterat att han knöt an till orden ”Framåt för Aura redi-
viva, för rediviva Fennia” som avslutar ”Åbo marsch”, skriven av Zacha-
rias Topelius och som han inför jublande studenter hade läst upp på 
Västfinska avdelningens första årsfest 1868.197 Topelius gjorde sig aldrig 
tankar om ett återskapat akademiskt lärosäte i Åbo men från Aura  redi-
viva bildades på ett sätt som här inte kan klarläggas slagordet Academia  

Aboensis  rediviva. När sommarkurserna inledde sin verksamhet var det 
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så etablerat att det användes av vicekansler för Helsingfors universitet 
Edvard Hjelt i ett telegram där han tillönskade det ”akademiska företaget 
i den gamla universitetsstaden” framgång.198 Det gjorde också Hufvud-
stadsbladet ett år senare med anledning av att de andra akademiska som-
markurserna inledde sin verksamhet. Tidningen önskade kurserna fram-
gång fram till ”det stora målet” som var Academia  aboensis  rediviva.199

Devisen var i flitigt bruk under akademins tillkomstprocess. Academia  

aboensis  rediviva användes exempelvis i oktober 1919 av Dagens  Press 
som också skrev om den ”minnesrika, historiska marken i Åbo”.200 Den 
svenska odlingen hade en gång fått sitt första fotfäste i Åbo och nu skulle 
den ”underbara sannsagan” åstadkomma att det var från Åbo som ”den 
svenska kulturens kamp för sin tillvaro” skulle få sina starkaste impulser. 
Åbo Akademi anknöt till en ”avbruten historisk tradition”. Det var fråga 

Efter Åbo brand 1827 skapades en öppen plats med torg och parkanläggningar 
kring domkyrkan. Vy med domkyrkan och intilliggande byggnader: Spoofska 
huset och Biskopsgatan till vänster, före detta akademihuset till höger.  
Johan Jakob Reinberg (1823–1896), kolorerad litografi från 1850-talet.
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om ”Per Brahes skapelse i ny gestalt” med uppgift att överta den gamlas 
arv och ”förmedla västerländsk, i synnerhet skandinavisk odling” skrev 
Västra  Nyland en dag senare.201 

I de telegram som lästes upp vid invigningen av akademin var Acade-
mia  aboensis  rediviva i flitig användning och andra motsvarande begrepp 
som användes var uppståndelse eller återuppståndelse. Från Helsingfors 
kom ett kollektivt tack från 43 personer, och med M.  G. Schybergson 
som första undertecknare, för att de fått delta i invigningsfestligheterna. 
De uppmärksammade i sitt tack de män och kvinnor som låtit Åbo Aka-
demi ”åter uppstå ur askan”. Helsingfors universitet hade aldrig lyckats 
ersätta den förlust för Finland som Åbo brand och flyttningen av univer-
sitetet åstadkom, men nu fanns åter en institution som kunde bilda en 
brygga mellan ”moderlandets svenskar” och finlandssvenskarna.202 Men 
varför gavs historien en så viktig roll, varför beslöt man sig inte bara för 
att grunda ett nytt universitet i en situation då det omgivande samhället 
så tydligt tillhandahöll en social beställning på ett sådant?

För historikerna har begreppen historiemedvetande, historiekultur 
och historiebruk visat sig vara värdefulla då de vill förstå hur människ-
orna uppfattar och förhåller sig till det förflutna.203 Det första begrep-
pet tar fasta på att vi som människor, tack vare vår utvecklade förmåga 
att minnas, har en uppfattning om någonting som förflutet, om ett nu 
och om en framtid, medan historiekultur handlar om vad vi gör av det 
förflutna, hur vi ger det mening. Historiebruk är det enligt historikern 
Klas-Göran Karlsson fråga om då ”människor individuellt eller i kollek-
tiv aktiverar delar av historiekulturen för att tillgodose bestämda behov 
och nå bestämda mål”. Historiebruket, som sker medvetet och aktivt, 
ingår i historiekulturen. 

Såväl begreppet historiekultur som historiebruk hjälper oss att förstå 
varför det blev just i Åbo som Finlands andra universitet grundades 1918. 
Historia äger alltid rum, och minnesplats är på grund av den sanningen 
ännu ett begrepp som är i flitig användning bland historikerna i vår tid. 
Också det är till nytta då vi vill nå fördjupad insikt om de processer som 
ledde fram till Åbo Akademi 1918.204 En minnesplats kan uppfattas som 
någonting mycket konkret men också som någonting mer abstrakt. Jag 
väljer det förra alternativet som begränsar begreppet till att gälla en av 
historia genomdränkt plats som kan inringas geografiskt. En minnesplats 
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skall fylla vissa krav, den skall ha potential, det skall ha ägt rum någon-
ting på den som kan uppfattas som betydelsefullt av eftervärlden. Det 
är just denna meningsgivande process som skapar en minnesplats med 
olika förtecken, den kan vara en lokal, nationell eller internationell min-
nesplats och den kan vara en minnesplats för exempelvis en folkrörelse. 
Det gemensamma för minnesplatser är att det var just här som någon-
ting för oss viktigt ägde rum. Platsen överbryggar klyftan mellan nu och 
då. ”Ett förflutet skeende blir genom att det var här det hände då till en 
upplevelse nu” skriver professor Peter Aronsson.205 Tack vare platsen blir 
historien särskilt starkt närvarande och platsens budskap innehåller upp-
maningar till handling. Den franske historikern Pierre Nora, som i sin 
forskning uppmärksammat hur minnet förankras vid platsen, framhåller 
att minnesplatserna blir särskilt viktiga i samhällen som uppfattar att det 
skett ett brott i historien, att skillnaden mellan då och nu är mycket stor. 
Det var just så som den lokala historien lästes i Åbo, det fanns ett då som 
representerade någonting bättre än de villkor som man levde under. När-
historien bestod i en aboensisk optik av förluster, rent av ”hemsökelser”. 

Rikssprängningen och bytet från svensk till rysk överhet 1809 gav 
inledningsvis Åbo fördelar. Riksdelens största stad blev nu huvudstad 
i storfurstendömet Finland. Åbo som förvaltningsstad med domkapi-
tel, hovrätt och länsstyrelse fick ett tillskott genom den nya centralför-
valtning som byggdes upp för Finland. I augusti 1812 kunde Åboborna 
bevittna ett storpolitiskt viktigt möte mellan den ryska kejsaren Alex-
ander I och den svenska kronprinsen Karl Johan. Men redan då var det 
känt att Alexander hade beslutat att Helsingfors skulle bli ny huvudstad 
i storfurstendömet, ett beslut som blev verklighet 1819 då centralförvalt-
ningen lämnade Åbo. Med de bortflyttade ämbetsmännen och deras 
familjer blev Åbo en tusen personer mindre stad, men större betydelse 
hade den symboliska degraderingen.206 Nu var Åbo en marginaliserad 
periferi i storfurstendömet. Detta var i bankdirektör Emil Schybergsons 
tolkning 1913 – och han var en utmärkt uttolkare av den lokala historie-
kulturen – den första av de tre hemsökelser som skulle drabba Åbo. Man 
hade ännu kvar universitetet som var ”det andliga lifvets huvudkälla i 
vårt land” och hade gett Åbo rätten att vara ”bildningens sakförare i Fin-
land”.207 Men så kom den förödande branden 1827 som lade staden i aska 
och som en konsekvens av branden flyttades också universitetet i staden 
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österut, det lärosäte som hade grundats 1640 och som var så viktigt i den 
lokala självförståelsen. Flyttningen karaktäriserades av en samtida som 
ett ”dunderslag” mot Åbo. Svante Dahlström gjorde 1919 gällande att 
Åbo led ”under en anhopning av olyckor, som få städer fått uthärda”. 
Han kom senare i livet att disputera i historia vid Åbo Akademi på temat 
Åbo brand 1827 och det efterföljande återuppbyggnadsarbetet.208

Henrik Gabriel Porthan (1739–1804), namnkunnig professor vid aka-
demin i Åbo, uppmärksammades med ett monument som avtäcktes 1864 
i domkyrkans närhet och därmed också nära den plats där han verkat 
som professor. Förverkligandet av statyprojektet föregicks 1861 av en dis-
kussion om var statyn skulle placeras, i Åbo eller i Helsingfors. Redaktio-
nen för Åbo Underrättelser tog med anledning av meningsutbytet emot 
ett antal indignerade skrivelser. Enligt en av dem ville Helsingfors nu 
beröva Åbo ”dess nära nog enda stolthet – dess historiska minnen”. I 
omedelbar närhet till domkyrkan uppfördes under tidigt 1800-tal ett 
stort akademihus som invigdes år 1817 och i vilket Åbo hovrätt numera 
arbetar. Att också dörrarna till solennitetssalen togs med på flyttlasset till 
Helsingfors tycks ha irriterat Åboborna särskilt mycket. Det uppfattades 
som ett damnatio  memoriae, ett medvetet utplånande av historien.209

Åbos två främsta minnesplatser var från medeltiden, slottet från 1200-
talet och domkyrkan, invigd år 1300. ”Åbos båda märkligaste byggna-
der”210 synliggjorde den världsliga respektive den andliga makten i Fin-
land. Under 1800-talet användes slottet bl.a. som magasin och fängelse 
men uppmärksammades också som ett viktigt arv från den svenska tiden 
och kopplades samman med det första korståget till Finland på 1150-
talet.211 År 1881 grundades i kommunal regi Åbo stads museum som 
bereddes rum i slottet. Med förebild i Artur Hazelius’ Skansen i Stock-
holm började man i Åbo under 1900-talets första år flytta gamla bygg-
nader och bygga upp ett friluftsmuseum i omedelbar närhet till slottet. 
Den som besökte slottsmiljön någon gång under det tidiga 1900-talet 
kunde besöka bl.a. Fänrik Ståls stuga. Museisamlingarna visades första 
gången för publik 1885. Museet fick viss kritik från finskspråkigt och 
socialistiskt håll för att man osynliggjorde folket. Det etablerades starka 
personband mellan den nygrundade akademin och Åbo stads historiska 
museum och ännu på 1920-talet var sammanträdesspråket svenska inom 
museidirektionen som enligt signaturen Heikki i tidningen Uusi  Aura 
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den 16 januari 1929 representerade det Åbo som ”hafver varit”.212 
Åbo slott var enligt Zacharias Topelius Finlands äldsta minnesvård 

medan domkyrkan i staden var det dyrbaraste minnesmärket landet 
ägde.213 Redan på 1800-talet kallades Åbo domkyrka för Finlands natio-
nalhelgedom. Domkyrkan drabbades svårt av branden 1827 och senare 
under 1800-talet arbetade en kommitté för att återställa domkyrkan. Det 
första resultatet av kommitténs arbete var att drottning Karin Måns-
dotters kvarlevor kunde flyttas över i en sarkofag som placerades i ett av 
kapellen i kyrkan. Efter branden skapades ett öppet rum med parker och 
torg kring kyrkan för att hindra att den brandhärjades ännu en gång.214 
År 1888 avtäcktes ännu en staty i domkyrkomiljön som ett komplement 

Minnesstoden över generalguvernören greve Per Brahe d.y. (1602–1680 ) i 
Braheskvären i Åbo, i fonden t.v. det gamla akademihuset, t.h. det Cajanderska 
huset. På monumentets sockel kan läsas en inte helt mot originalet trogen åter-
givning av vad Brahe skrev i sin tänkebok efter sin första period (1637–1640) 
som generalguvernör över Finland, nämligen de ofta citerade orden, ”IAGH 

WAR MED LANDETT OCH LANDETT MED MIG WÄÄL TILLFREDS”. 

Professor Fredrik Cygnaeus framförde 1863 tanken att uppmärksamma Brahe, 
”den främste räddaren af vår civilisation” med en minnestod. Den avtäcktes den 
29 maj 1888, 250 år efter att den svenska centralregeringen hade fattat ett beslut 
om att grunda ett universitet i den östra riksdelen Finland. Avtäckningen kunde 
genomföras i ett strålande försommarväder under närvaro av uppskattningsvis 
20 000 personer. Foto från 1920-talet.
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till Porthanstoden som på 1800-talet omnämndes som Finlands första 
nationalmonument.215 Nu var det greve Per Brahes tur att bli upphöjd 
till nationell storman. Brahe hade varit generalguvernör över Finland 
och uppmärksammades nu som grundaren av akademin i Åbo år 1640. 
Monumentet över Porthan rest 1864 i den lilla park som fick namnet 
Porthansskvären inspirerade till resandet av Brahestoden på den öppna 
plats som därmed blev den bredvidliggande Braheskvären. Bägge sto-
derna aktualiserade Åbo som centrum för bildning och kultur och gav 
en fästpunkt för tanken på att i Åbo återskapa det akademiska lärosäte 
man en gång hade haft men förlorat. Brahestoden, som kom till tack vare 
en framgångsrik medelinsamling, kom att ge de kretsar i staden som allt 
tydligare började uppfatta sig som svensksinnade en tilltro till sin egen 
förmåga att göra skillnad.216 

Framgångsrik affärsverksamhet gav musklerna, medan historien gav 
inspiration till att använda dem för att göra framtidsorienterade sats-
ningar för kulturen. I den här miljön väcktes en förhoppning om att 
Åbo en dag skulle kunna återfå den klenod man förlorat då universitetet 
flyttades till Helsingfors. År 1902 ordnades en konstutställning i Åbo där 
Albert Edelfelts skiss till en triptyk med invigningen av akademin i Åbo 
den 15 juli 1640 som motiv väckte den största uppmärksamheten. Enligt 
Åbo  Tidningar var man ”i den gamla universitetsstaden som ej glömt 
sina minnen” tacksam för att konstnären valt att ställa ut just denna 
”storartade skiss”, ett konstverk ämnat för universitetets solennitetssal i 
Helsingfors.217 När chefredaktör von Wendt i Åbo  Underrättelser år 1907 
utvecklade sina tankar om ett svenskt universitet i Åbo ställde han frågan 
”Kunde Åbo akademi återupprättas?”, inte som en exakt kopia av det 
universitet som en gång funnits i staden utan som ett lärosäte anpassat 
till tidens krav.218

Minnesplatsen uppmärksammades i festtal och i symbolhandlingar. De 
första akademiska sommarkurserna öppnades den 26 juni 1913 i solenni- 
tetssalen i det före detta akademihuset. Professor M. G. Schybergson höll, 
som redan skymtat fram, i sin egenskap av inspektor för Åbo avdelning 
inskriptionstalet. Att han som historiker ingående uppehöll sig vid det 
förflutna är inte förvånande. Han påminde sina åhörare om hur solen-
nitetssalens dörrar på nytt efter 68 år kunde öppnas för ”bildningssö-
kande ungdom”. Under Åbo avdelnings standar tågade deltagarna i 

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t
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inskriptionen i procession till professor Henrik Gabriel Porthans grav 
och sedan till generalguvernör Per Brahes och Porthans statyer för att 
lägga ned lagerkransar.219 Universitetets rektor Anders Donner sände sin 
hälsning till sommarkurserna som han avslutade med förhoppningen att 
det ur dem skulle ”utvecklas en organisation egnad att upptaga och vär-
digt fortsätta de lysande traditionerna från den gamla Åbo Akademi”.220 
Lektor Alfons Takolander framhöll i ett tal 1916 hur minnesrikt Åbo var, 
här talade stenarna ”vältaligare än annorstädes”.221 När akademin 1919 
inledde sin verksamhet var konstaterandet att ”Åbo är åter Åbo” ett sätt 
att sammanfatta den positiva utvecklingen och situationen.222 

Exemplen på hur starkt och manande platsens budskap upplevdes kan 
med lätthet göras många. Att Åbo Akademi kunde ”uppstå ur sin grav” 

De första akademiska sommarkurserna i Åbo öppnades i akademihusets 
solennitetssal den 26 juni 1913.
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var en fråga om historisk rättvisa.223 Kantaten ”Jordens sång” uppför-
des en andra gång söndagen den 12 oktober 1919 under festgudstjänsten 
i domkyrkan. Efter gudstjänstens slut samlades deltagarna kring Bra-
hestoden där kören också ställt upp sig. Sibelius slog takten och som ett 
spontant inslag och en hyllning till ”skaparen av Åbo gamla akademi” 
förenades man i ”Suomis sång” och ”Vårt land”. Under nationalsången 
stod publiken med blottade huvuden och de skandinaviska gästerna som 
följde med vad som hände från akademihusets balkong följde exemplet.224 

Här sänkte sig platsens ande över deltagarna samtidigt som man sjöng in 
sig i en nationell berättelse. 

En intressant problematik, som här bara kan beröras kort, är hur 
representanterna för den unga akademin knöt an till den minnesplats 
i vars omedelbara närhet de byggnader som man verkade i befann sig. 
Historikern P. O. von Törne var kristallklar i sin ståndpunkt, Åbo Aka-
demi betraktade sig som ”ett helt och hållet nytt företag” och det var en 
tillräcklig likhet om den nya högskolan visade sig lika framgångsrik som 
den gamla skrev han 1919,225 men hur manövrerade rektorerna i kultur-
historiska vatten som inte var utan idéhistoriska blindskär?

När Edvard Westermarck som rektor i januari 1919 höll sitt inskrip-
tionstal presenterade han högskolan som någonting nytt, det var bara 
namnet och platsen som knöt an till historien. Att man i Åbo så starkt 
hade saknat den högskola man förlorat ledde över i arbetet för att ersätta 
”den gamla kulturhärden med en ny”.226 Också när han samma år talade 
vid invigningsfestligheterna beskrev han akademin som en födelse och 
inte som ett återuppväckande. Men på olika sätt var den nya högskolan 
ändå ”en dotter av den gamla”. Den känsla av förlust som uppstått i 
och med att akademin 1828 flyttades till Helsingfors från Åbo hade tack 
vare en ”enastående hängivenhet och offervilja” kunnat avlägsnas genom 
grundandet av ett nytt lärosäte. Och det var från ”moderhögskolan” i 
huvudstaden som akademin nu erhöll de flesta av sina ”offerpräster”.  
När akademistaten på invigningsdagen tågade till solennitetssalen gjorde 
sig platsen och historien påtagligt närvarande för Westermarck. Han 
menade att ”lite var av oss” då hade känslan att få uppleva ett historiskt 
ögonblick som svarade mot det som konstnären Albert Edelfelt hade 
avbildat i sin triptyk över invigningen av Åbo Akademi år 1640. I sina 
memoarer framhåller Westermarck att han inte hade mycket till övers för 
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akademiska ceremonier men att den solenna invigningen av ett nytt läro-
säte för ”det svenska Finland” var någonting så speciellt att det ”kunde 
hänföra mig”.  Han noterade också att festen hade skapat en stark känsla 
av högtid hos deltagarna.227

Akademins andra rektor, Severin Johansson, höll 1926 ett skåltal inför 
besökande akademiker från Helsingfors och framförde från huvudbygg-
nadens loggia akademins hälsning till deltagarna i den stora finlands-
svenska musikfesten som det här året ägde rum i Åbo. För gästerna 
från Helsingfors framhöll han hur varje mänsklig nyskapelse bar på en 
önskan att kunna knyta an till något i det förflutna. Så var det också med 
Åbo Akademi som ville uppfatta sig som en arvtagare till ”den gamla 
akademin”. Men samtidigt både förstod och kände man att en sådan 
anknytning inte var möjlig om inte Helsingfors universitet fungerade 
som en förmedlande länk. Åbo Akademi var en dotter till universitetet i 
Helsingfors, hävdade han, och det var ”endast i andra led” som högsko-
lan härstammade ”från den gamla”. Den förmedlande länken utgjorde 
lärarna vid akademin i Åbo. De allra flesta hade, framhöll Johansson, 
fått sin akademiska utbildning i Helsingfors. Därför var universitetet där 
av både historiska och personliga grunder Åbo Akademis alma  mater.228

Sångfestdeltagarna påmindes av Johansson om att man nu stod på 

På en helsida i Åbo Underrättelser den 11 oktober 1919 parallellställdes 
invigningarna av akademin 1640 och 1919 i Åbo. 
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Den 24 september 1927 ägde akademins första promotion rum i solennitetssalen  
i det gamla akademihuset. Då promoverades två hedersdoktorer, nämligen skalden 
Hjalmar Procopé och presidenten i Högsta förvaltningsdomstolen Karl Söderholm, 
4 doktorer och 29 magistrar.  

De promoverade magistrarna lämnar akademihuset. Promotor var rektor  
Severin Johansson som i sitt tal hade knutit an till den promotion som genom-
förts i samma rum den 19 juli 1827, kort före den förödande stadsbrand i Åbo 
som medförde att staden förlorade sitt universitetet som flyttades till Helsingfors.
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historisk mark: ”Finlands historia står vakt omkring oss”. Man formligen 
stod på historien och man var omgiven av minnesmärken. Johansson 
uppfattade den miljö där han verkade som en minnesplats som hade sitt 
entydigt förpliktande budskap till dem som nu verkade vid Åbo Aka-
demi. De bildningens och kulturens eldar som ”här på denna plats” hade 
tänts på medeltiden fick inte slockna. Det långa bildningsarv ”som sam-
lats genom gångna seklers mödor” stod Åbo Akademi nu redo att föra 
vidare. Johansson sade aldrig, att hans akademi var återuppväckt eller att 
den ensam skulle förvalta arvet, utan att platsen man verkade på inte gav 
några alternativ till ett aktivt förvaltarskap. Ett par år tidigare hade han 
däremot omtalat akademin som ”den återuppståndna”. 229

Vid Åbo Akademis första promotion 1927, som förrättades enligt 
samma ceremoniel som vid promotionen i samma solennitetssal 1827, 
betonade Johansson hur ceremonin på olika sätt knöt samman nutid 
och dåtid och skapade successio  academica. Han gav flera exempel. Några 
i salen var magistrar från promotionen i Helsingfors 1877, och två av de 
här jubelmagistrarna var nu kansler respektive vicekansler för akademin. 
Ett av ”blodsbanden” mellan ”den gamla och den nya Åbo Akademi” var 
det faktum att år 1827 satt docenten Alexander Blomqvist bland akade-
mistaten och nu gjorde hans dotterson Edvard Westermarck det.230 

I uppbyggandet av en symbolarsenal knöt studenterna ännu starkare 
an till historien än vad akademin som institution gjorde. Som student-
kårens färger valdes utgående från Braheättens vapen gult och svart. 
Den studentmössa som användes i Sverige hade en vidare kull än den 
finska. Studentkåren vid Åbo Akademi antog den här modellen som sin, 
vilket också de svenskspråkiga studenterna vid Helsingfors universitet 
gjorde. Mössans lyra, symbolen för akademiskt medborgarskap, ritades 
av arkitekt Alexander Nyström som utgick från den gamla akademins 
lyra som fick ett tillägg i form av en spröd gren.231 Som Knut Pipping 
framhållit utgör Åbo Akademis sigill en parafras på den tidigare kungliga 
akademins sigill: ymnighetshornen, kartuschen och inom den ovalen är 
desamma. Men den ursprungliga texten på ovalen som lyfter fram drott-
ning Kristina och året 1640 har ersatts med Åbo stads vapen.232 

När Åbo Akademis nya biblioteksbyggnad uppfördes murades grund-
stenen på svenska dagen 1934 och invigningsfestligheterna ägde rum ett år 
senare på Porthans födelsedag. Assessor Edward Stigzelius överlämnade, 
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som en fortsättning på tidigare donationer av porträtt av centrala gestal-
ter vid den kungliga akademin i Åbo, en samling med fotografier av 
porträtt på alla dem som verkat som kanslerer vid lärosätet från 1640 till 
1809. Han skänkte dessutom en kopia av det porträtt som Per Krafft d.ä. 
målat av Porthan. Han kommenterade sina gåvor med att framhålla hur 
han inte ville ta ställning till frågan om Åbo Akademi skulle uppfattas 
som ”en fortsättning av Academia regis aboensis eller ej”. Han lät förstå 
att det fanns olika uppfattningar om den saken, men klart var ändå att 
den gamla akademin hade verkat i samma stad med i stort sett samma 
uppdrag som den nuvarande. Oberoende av om Åbo Akademi skulle 
uppfattas som en fortsättning på den akademi som Åbo förlorat 1828 
eller inte, fanns det därför skäl att ”söka bibehålla i liv den gamla akade-
miska traditionen från en förgången tid”.233 

Uppmärksammandet år 1940 av att det gått trehundra år sedan grun-
dandet av ett universitet i Åbo visar hur starkt och gärna inte bara Åbo 
Akademi utan också grannuniversitetet och staden Åbo knöt an till de 
långa universitetstraditionerna i Finland. Åbo Akademi hade planer på 

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t

Kring mitten av 1800-talet avskaffades den blåa uniformen för studenterna vid 
Helsingfors universitet och av uniformen bibehölls bara mössan som började 
göras i vit sammet prydd med en gyllene lyra i stället för en kokard. En student 
vid Åbo Akademi har rätt att bära studentkårens egen lyra där den gamla 
studentlyran har fått ett tillägg i form av en spröd gren. T.h. Åbo Akademis sigill.
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Invigningen av akademin i Åbo 1640 utgör i historiekulturen en av de stora 
händelserna i Finlands historia med akademin som generalguvernör Per Brahes 
gåva till Finlands folk. Per Brahe i färd med att läsa upp Åbo akademis fundations-
brev 1640 så som konstnären Axel Gallen-Kallela föreställde sig händelsen. 



·  119  ·

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t

att ordna en promotion, men de kunde inte förverkligas på grund av vin-
terkriget. I stället fick universitetsjubileet uppmärksamhet vid inskriptio-
nen 1940 då historikern Carl Magnus Schybergson talade. Två volymer 
med bidrag från de aboensiska forskarna i akademins serie Acta  Aca-
demiae  Aboensis utkom samma år med anledning av jubileet. Åbo stad 
axlade tillsammans med de bägge universiteten rollen som arrangör av en 
minnesfest där professor Rolf Pipping i sitt festtal på svenska lyfte fram 
Henrik Gabriel Porthans roll som introduktör av den kritisk-empiriska 
metoden i Finland.234

Namnet Åbo Akademi framstod för de flesta som självklart och var 
aldrig föremål för någon mer omfattande diskussion. Genom att kalla 
det nya lärosätet Åbo Akademi kunde man knyta an till den kungliga, 
sedermera kejserliga akademi som hade verkat i Åbo fram till 1828. I stäl-
let för ”Kongl. Academien i Åbo” förekom också att universitetet med 
en kortare och mer behändig benämning kallades just Åbo akademi. 
När universitetet grundades 1640 användes akademi och universitet som 

Uppvaktning vid Brahestoden den 12 oktober 1940 med anledning av 
uppmärksammandet av 300-årsminnet av akademins grundande i Åbo.
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synonymer.235 Det nya universitetshus som togs i bruk 1817 och som stod 
kvar i Åbo sedan universitetet flyttat bort kallades ”f.d. Akademihuset” 
och påminde genom sin existens både om det forna lärosätet och om 
hur det benämndes. Helt oproblematiskt var valet av namn ändå inte i 
det tidiga 1900-talet eftersom ”akademi” ledde tankarna till en lärd sam-
manslutning som uteslutande ägnade sig åt vetenskap och inte åt högre 
undervisning. Att de alternativa benämningarna universitet eller hög-
skola hade en fördel var något som framfördes. De ledde inte tankarna 
till den tidigare akademin i Åbo och därmed inte heller till det lärosäte 
som, med Svante Dahlströms formulering, ”på sätt och vis” alltjämt ver-
kade i Helsingfors men under annat namn, d.v.s. Helsingfors universi-
tet.236 Historikern Alma Söderhjelm höll före (1938) att det ”moderna 
och trevliga ordet högskola” skulle ha varit bättre och gett större möjlig-
heter att ge lärosätet en profil anpassad till tidens krav än namnet Åbo 
Akademi som band det nya lärosätet till traditionen. Den kortform av 
namnet som prefererades i både tal och skrift var inte Akademin utan 
Akademien, i tal med betoning av det senare e:et.237

* * *

En femtedel av befolkningen i Åbo var svensktalande i början av 1900-
talet. Det fanns svenskspråkiga i varje samhällsklass men majoriteten 
av arbetarbefolkningen var finskspråkig medan svenskan dominerade 
inom elitskiktet.  I Åbo levde och verkade en grupp patricier som bands 
samman av sin affärsverksamhet, genom släktskap, genom att de var 
svensksinnade och av sin lokalpatriotism. Deras affärsverksamhet var 
inte längre ensidigt uppbyggd kring handel och sjöfart utan de hade läst 
tidens tecken rätt, sadlat om och blivit industrialister med intressen i 
den framväxande träförädlings-, metall-, textil- och livsmedelsindustrin. 
Hit hörde bröderna Ernst och Magnus Dahlström, Alfred Jakobsson och 
Gösta Lindholm. Fredric von Rettig, som flyttat till Åbo från Sverige, 
ägde en stor tobaksfabrik i staden och hade inte på samma sätt som de 
andra ledande affärsmännen engagerat sig i en hel bukett företag. Fredric 
von Rettig dog 1914 och sonen Henning fortsatte att driva tobaksfabri-
ken. Gustav Albert Petrelius, som ägnade sig åt textilframställning och 
träförädling, var en annan av industrialisterna som verkade utgående 
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År 1903 överlät Fredric 
von Rettig till staden en 
nyuppförd byggnad för Åbo 
stadsbibliotek (nedan), ritad 
av hans svärson Karl August 
Wrede och med Riddarhuset i 
Stockholm som förebild.

Affärsmannen och industri-
idkaren Pehr Fredric Rettig 
(1843–1914) flyttade till Åbo 
från Sverige för att bli del-
ägare i farbrodern Pehr 
Cerelius Rettigs tobaks- 
fabrik som han efter far- 
broderns död blev ensam 
innehavare av. Den förmögen- 
het som den driftige Rettig 
ackumulerade använde han 
till att stöda allmännyttiga 
ändamål i hemstaden.  
Han adlades von Rettig  
år 1898. 



Å b o  A k a d e m i  i  s i n  b ö r j a n  1 9 1 8 – 1 9 4 5

·  122  ·

från Åbo. Han dog barnlös 1909 och hade testamenterat största delen 
av sin omfattande förmögenhet till allmännyttiga ändamål i Åbo. Det 
svenskspråkiga borgerskapet gjorde med Fredric von Rettig som den 
främste mecenaten det lokala museet till sin hjärtesak. ”Åbo donato-
rer” blev ett begrepp, och att understöda kultur samt sjuk-, fattig- och 
åldringsvård måste ha framstått som något av ett socialt tvång inom 
gruppen. År 1903 kunde stadsbiblioteket i Åbo flytta in i ändamålsenliga 
utrymmen genom en donation av kommerserådet Fredric von Rettig. 
Tack vare bröderna Ernst och Magnus Dahlströms frikostighet öppna-
des ett år senare ett nytt konstmuseum högst uppe på Puolalabacken. 
Konsul Alfred Jacobsson och hans hustru Hélène donerade medel som 

Kommerseråden Ernst (1846–1924) och Magnus (1859–1924) Dahlström var två 
samspelta bröder som övertog handelshuset C. M. Dahlström efter sin far som 
kommit till Åbo 1832 som bokhållare inom Abraham Kingelins handelshus.  
De ägnade sig i sin näringsverksamhet åt sjöfart och investerade i olika industri-
företag. De deltog i grundandet av banker och försäkringsbolag. Ernst var gift 
med Rosina Julin (1853–1924) och Magnus med hennes syster Ellen Julin (1860–1929). 
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möjliggjorde uppförandet av ett biologiskt museum i Åbo med diora-
mor i tidens stil. Förebilden till museet, som stod klart 1907 och som 
återspeglar ett naturvetenskapligt intresse, var det biologiska museet på 
Djurgården i Stockholm.238

En liten grupp välbärgade svenskspråkiga dominerade således staden 
Åbo ekonomiskt, politisk och kulturellt. Förhållandena mellan såväl 
språkgrupperna som samhällsklasserna var starkt polariserade i det tidiga 
1900-talets Åbo. Historikern Anna Bondestam, som granskade det för-
flutna ur ett uttalat och med tanke på problematiken ögonöppnande 
vänsterperspektiv, gjorde gällande att den starka svenska andan och kul-
turen i Åbo hos eliten hade skapat föreställningen om att man var ett 

Det nya konstmuseet i Åbo uppe på Puolalabacken var en av bröderna Ernst 
och Magnus Dahlströms stora donationer till förmån för konst och kultur i 
hemstaden. Det uppfördes enligt ritningar av Gustaf Nyström och invigdes  
den 30 april 1904. Fotografiet är från samma år.
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Konsul Alfred Jacobsson (1841–1931) var son till en kofferdikapten. Han skapade 
sig en framtid inom den expanderande trävaruindustrin i Finland. Han gifte sig 
1877 med Hélène Kumlin (1854–1928), kusin till bröderna Ernst och Magnus 
Dahlström, och blev genom äktenskapet delägare i ett antal företag. 

Paret Jacobsson ingick i den rad av mecenater som porträtterades av Tor Carpelan 
i skriften Åbo donatorer intill år 1909. Med anledning av sin silverbröllopsdag 
1902 skänkte makarna medel för uppförandet av ett biologiskt museum i Åbo. 
Museet öppnade sina dörrar för allmänheten fem år senare.
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svenskhetens fäste i Finland. Eftersom de svenskspråkiga ”till övervä-
gande delen bildade stadens överklass” var det enligt Bondestam också 
en rimlig tanke att språkgruppstillhörigheten mer än på andra orter blev 
”ett slags kastmärke, som skiljde överklass från underklass”.239

De eskalerande politiska motsättningarna i Finland och Åbo vilka på 
grund av politisk omogenhet på bägge sidor gavs fria tyglar och kulmine-
rade i inbördeskriget 1918 skall inte beskrivas här. Ett brev från Åbo date-
rat den sista maj 1918 och publicerat i Dagens  Press fångade stämningarna 
i staden på den segrande vita sidan:240

Öfver den ändlösa Slottsgatan gassar vårsolen, och de flanerandes bro-

kiga skara skrider sorglöst fram och åter. På ynglingar och män lyser det 

Den 19 maj 1918 begrovs de åbobor som stupat på den vita sidan i inbördeskriget 
i en gemensam hjältegrav invid Åbo domkyrka. En ledare i Åbo Underrättelser 
(21.5.1918) uppmärksammade den symbolmättade platsens betydelse – frihets-
hjältarna fick sin sista vila ”i gammal historisk jord med minnen, som omspinna 
vårt folks hela utveckling till en stat med västerländsk kultur och västerländskt 
samhällsskick”. Tidningen uppmanade till fortsatt kamp: ”Vi måste föra kampen 
mot östern till slut och mura vår samhällsbyggnad fast, så att den står stark i 
kommande tider.” År 1924 avtäcktes ett minnesmärke vid graven formgivet  
av Yrjö Liipola. 
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silfvervita bandet [d.v.s. vita armbindlar], och damerna exponera med 

framgång resultatet af hänsynslösa härjningar i familjefädernas plån-

böcker och i modemagasinen. 

[---]

Det är som en dröm, en mardröm, hvad som varit, krigsårens förtryck, 

svabådan [februarirevolutionen 1918, från det ryska ordet för frihet], 

bolschevismen och rödgardistväldet, och ehuru en och en half månad 

förgått sedan Åbo afkastade det röda klädet, har man svårt att tro att det 

är sannt [!], att man får röra sig fritt i sin egen stad.

Det skulle ta tid innan såren läktes efter ett krig där landsman stred 
mot landsman. I Åbo Underrättelser ingick i maj 1918 en ledare med rub-
riken ”Försoning”, men den handlade ingalunda om försoning mellan 
klasserna utan mellan språkgrupperna: ”Alla ha vi i nationalitetsstridens 
tandsprickningsperiod gått för långt och skaffat oss dåliga vanor.”241 
Motsättningarnas tid var på inget sätt förbi och språk bar på samma 
sprängkraft som klass, låt vara att språket fick blodet att svalla men – och 
till skillnad från klass – inte att rinna. 

Den vita sidan segrade i kriget men det fanns ingen återgång till den 
tid som varit. Den svenskspråkiga elitens dominans inom det kommu-
nala livet i Åbo bröts genom de stadganden om allmän och lika rösträtt 
som infördes 1917–1919. Lantdagen hade redan 1907 antagit en ny kom-
munallag men den hörde till de lagar som kejsaren som en följd av kon-
flikten mellan finländare och rysk centralmakt inte stadfäste. I Åbo gick 
arbetarklassen försommaren 1917 i strejk med kravet att få majoriteten av 
platserna i stadens fullmäktige. Kommunalstrejken lamslog under några 
dagar livet i Åbo men den förblev ändå ett slag i luften. Enligt en beräk-
ning utgående från antalet avgivna röster i närmast föregående lantdags-
val i Åbo skulle i ett demokratiskt lokalval 1917 socialdemokraterna ha 
blivit det största partiet i staden. Rösträtt i kommunalval förutsatte en 
viss förmögenhet och det betydde att den lokala makten var radikalt 
annorlunda fördelad: socialdemokraterna saknade helt representation i 
stadens fullmäktige medan de svenskspråkiga hade 32 platser, som med 
god marginal översteg hälften av fullmäktige. Då det första demokra-
tiska valet till fullmäktige genomfördes i Åbo 1919 erhöll Svenska folk-
partiet 12 platser i fullmäktige mot de finska borgerliga partiernas 15 och 
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socialdemokraternas 14. Väl att märka var 12 ledamöter i fullmäktige mer 
än vad andelen svenskspråkiga förutsatte, något som präglade det poli-
tiska livet i det borgerligt styrda Åbo under mellankrigstiden.242 

En svenskhet på defensiven i Åbo kunde i och med grundandet av 
Åbo Akademi skapa en institution som gav anledning att trots allt se in 
i framtiden med större tillförsikt. Donatorerna insåg att deras tid som 
en inflytelserik grupp rann ut, de var en ”abdikerad elit”243 på väg ut 
ur historien. De ville ändå påverka framtiden och skapa förutsättningar 
för att hemstadens kulturbärande traditioner skulle förvaltas så väl som 
omständigheterna tillät i ett Finland där makten på ett lika tydligt som 
definitivt sätt omfördelades. Det här övergripande målet kunde befräm-
jas genom grundandet av en svensk högskola. Bröderna Dahlströms fri-
kostiga donationer förvånade sin samtid och har förbryllat eftervärlden. 
De valde själva att inte torgföra sina bevekelsegrunder, men för det barn-
lösa paret Magnus Dahlström och hans hustru Ellen (f. Julin) var situa- 
tionen mindre komplicerad än för brodern Ernst och hans fru Rosina  
(f. Julin) som hade söner som uppfostrats till att ta över affärerna i ett 
anrikt handelshus som anpassat sin verksamhet till de möjligheter ett fram-
växande industrisamhälle erbjöd. Ett streck i räkningen var att sönerna till 
faderns besvikelse inte ville ta över handelshuset utan såg en möjlighet 
till en mindre turbulent tillvaro som godsägare. Kort efter första världs-
kriget hade det Dahlströmska handelshuset gått på ett par svåra smällar 
affärsekonomiskt medan krigskonjunkturerna kom att medföra oväntat 
stora profiter. Det kan ha varit så att Ernst Dahlström tänkte i termer av 
”lätt fånget – lätt förgånget”. Pengar är inte nödvändigtvis allt för alla 
hela tiden, med W. E. Nordströms formulering valde Ernst Dahlström 
”att bygga upp ett värn för det ideella arv han hyllade, och som tidens 
stormar hotade”.244 

Professor Alma Söderhjelm menade med hänvisning till vad hon hört 
”otaliga människor” i Åbo besviket säga att det viktiga för Åboborna 
hade varit att professorerna vid den återupprättade akademin skulle bli 
en vitaliserande impuls i det lokala sällskaps- och kulturlivet där man 
hoppades på en omvälvande ”kulturrevolution”. Det fick man aldrig 
utan i stället någonting mer vardagligt i form av ”en intim och hederlig 
arbetsinstitution, där fattiga och flitiga lärare efter bästa förmåga medde-
lade undervisning åt fattiga och flitiga studenter”. Det motiv hon lyfter 
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fram så starkt kan inte helt viftas bort som ovidkommande, men det 
vägde ändå lätt i relation till andra bevekelsegrunder.245 

Föreställningen om ett förpliktande lokalt förflutet handlade också 
om att städsla historien i framtidens tjänst. Nu skulle man tack vare ett 
eget lärosäte inte längre behöva bevittna en ”andlig utsugning”, hur de 
unga begåvningarna i stadens skolor sökte sig till huvudstaden för att 
aldrig återvända. I och med självständigheten var det också slut på den 
politiskt dikterade orienteringen österut. Nu var Finland fritt, kunde 
blicka västerut och finländarna umgås med dem man helst ville utan att 
längre behöva ta hänsyn till vad som var politiskt klokt utgående från 
det ryska imperiets intressen.246 Man andades både politisk och ekono-
misk morgonluft, här erbjöds kanske en unik möjlighet till en ”andra 
chans” för den under det ryska styret så förnedrade huvudorten i den f.d. 
svenska riksdelen Finland. Åbo kunde bli en framgångsrik utmanare i ett 
alltmer huvudstadscentrerat Finland. År 1926 skrev lektor Karl Kekoni 
om kärleken till Åbo stad som ett av de främsta motiven till grundandet 
av Åbo Akademi 1918: 

Det var önskan att skapa en institution, som kunde höja och stärka Åbo 

samhälle och skydda en gammal kulturort från ödet att nedsjunka till en 

finsk landsortstad med allt, vad detta innebär.

Tanken att akademin genom sin verksamhet skulle återbetala det kapital 
som ”den erhållit av industrins och handelns representanter” uttalades 
aldrig, men den fanns där menade Kekoni. Åbo var den enda orten med 
förutsättningar att motverka den starka Helsingforskoncentrering som 
ägde rum i Finland. Det som behövdes var, framhöll Kekoni, svensk-
språkiga välutbildade affärsmän och entreprenörer besjälade av en vision 
om Åbo som en framgångsrik kommersiell och kulturell centralort i sin 
region. Då var en central förutsättning att möjligheterna till utbildning 
på avancerad nivå inte saknades på orten.247 

Åbo Akademi grundad 1918 är Finlands nästäldsta universitet. Någon-
ting nytt kan alltid relateras till det existerande på olika sätt. Ur ett riks-
svenskt och alldeles särskilt ur ett storsvenskt perspektiv var det möj-
ligt att utkora Åbo Akademi till ingenting mindre än det första rent 
svenska universitetet utanför Sveriges gränser.248 Tanken var här tydligen 
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att början var gjord och att mer kanske skulle följa. Det här perspektivet 
på Åbo Akademi aktualiserar frågan i vilken mening det nya universitetet 
var någonting mycket speciellt eller rätt typiskt för sin tid.

Fenomenet Åbo Akademi i en  
europeisk jämförelse

Under 1910- och 1920-talet grundades inemot femtio nya universitet på 
olika håll i Europa. Decennierna före och efter den här perioden var 
etablerandet av nya lärosäten inte alls lika intensivt. Särskilt under åren 
genast efter första världskriget skapades många nya universitet. Åbo Aka-
demi ingår således som ett av många i en våg av nygrundade universitet 
i Europa. De nya universiteten uppkom inte på långt när jämnt spridda 
över kontinenten. Påfallande många av nygrundningarna ägde rum på 
orter som fram till 1917 legat inom det ryska kejsardömet.249 

•  Arvtagarstater och universitet

Varför var det så intressant att grunda nya universitet efter första 
världskriget och varför just inom det f.d. ryska kejsardömets gränser? 
Bolsjevikernas intresse för högre utbildning resulterade i en rad nya läro-
säten, men också inom de andra självständiga arvtagarstaterna grundades 
universitet, bland dem i Tbilisi och Lublin 1918, i Riga 1919 och i Kaunas 
1922. 

Under 1800-talet drev två tendenser universitetsväsendet i olika rikt-
ningar. Det uppstod en spänning mellan en gränsöverskridande inter-
nationalism och en inåtvärmande nationalism. Den kosmopolitiska 
utvecklingslinjen var särskilt märkbar inom medicin och naturvetenska-
per, men inte heller människovetenskaperna lämnades oberörda. Veten-
skapsmännen blev allt mer ense om vad som var god vetenskap och vad 
som skulle räknas som meriterande för en vetenskapsman. Man inte 
bara följde med den relevanta forskningslitteratur som gavs ut i olika 
länder utan byggde också upp internationella organisationer för disci-
plinärt umgänge och man samlades flitigare än förr till kongresser för 
att ta del av nya rön eller diskutera aktuella frågor inom ifrågavarande 
vetenskap. Samtidigt inordnades universiteten i nationsbygget något 
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som aktualiserade val av undervisningsspråk – vilket självfallet i hög grad 
avgjorde vilka som sökte sig till lärosätet för att studera – och en rekry-
tering av vetenskapsmän som exkluderade alla andra än dem som hörde 
till ”rätt” nation. Tiden ställde krav på en komplicerad balansgång mellan 
internationell växelverkan och nationell konsolidering. Vad skulle tillåtas 
väga tyngre, nationens intresse eller vetenskapens bästa?250

Universitetet i Helsingfors var fram till 1917 ett av många universitet 
inom det ryska multinationella imperiet. Detta romanovska imperium 
gick i likhet med det habsburgska i graven under första världskriget med 
ett antal arvtagarstater som resultat. Det ryska universitetssystemet var 
förhållandevis ungt med universitet i bl.a. Warszawa, Vilnius, Dorpat, S:t 
Petersburg, Moskva och Kiev. Mätt i antalet studenter var universiteten i 
Dorpat och Vilnius de största. Under 1700-talet var de viktigaste under-
visningsspråken franska, tyska och latin, men de måste träda tillbaka och 
i slutet av 1800-talet dominerade ryskan. Universitetet i Dorpat med till 
övervägande del såväl balttyska lärare som elever fick länge hålla kvar 
tyskan som undervisningsspråk och utgjorde en del av ett transnationellt 
tyskt nätverk av universitet, men i början på 1890-talet måste universitetet 
gå över till att använda ryska som undervisnings- och förvaltningsspråk.251

Nationaliseringen av de europeiska universiteten utgör ett tema med 
många intressanta variationer. Efter det ryska kejsardömets sammanbrott 
kunde de dominerande nationaliteterna i arvtagarstaterna gå in för att 
förverkliga drömmen om det nationella universitetet. I både Lettland och 
Litauen (staden Vilnius hörde till Polen) måste man bygga upp sina uni-
versitet i hög grad från grunden, medan situationen inom de habsburgska 
arvtagarstaterna såg annorlunda ut. Här kunde man i högre grad bygga 
vidare på en gammal grund. År 1914 fanns det fem tyskspråkiga, två ung-
erskspråkiga, två polskspråkiga, ett universitet med tjeckiska och ett med 
kroatiska som undervisningsspråk inom det habsburgska imperiet.252 
Redan 1882 hade Karl-Ferdinandsuniversitetet i Prag delats i två, ett 
tyskt och ett tjeckiskt. Ett annat av de habsburgska universiteten fanns 
i Cluj i Rumänien. Sedan Rumänien efter första världskriget tagit över 
kontrollen av Transsylvanien rumäniserades universitetet i Kolozvár, som 
är ortens namn på ungerska, de ungerska lärarna och studenterna läm-
nade universitetet och ersattes i vartdera fallet av rumäner.253 På mot-
svarande sätt rumäniserades det tyskspråkiga universitetet i Czernowitz 



·  131  ·

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t

i Bukovina med en befolkning bestående huvudsakligen av rumäner 
och rutener (ukrainare). Nästan alla professorer lämnade universitetet 
och ersattes med rumäner. Kunskaperna i rumänska kontrollerades och 
den som inte höll måttet måste lämna lärosätet. Under mellankrigstiden 
ökade andelen rumänsktalande studenter i Czernowitz och deras studier 
underlättades bl.a. med hjälp av stipendier.254

Studenterna och lärarkåren vid Helsingfors universitet spelade en 
central roll i nationsbygget Finland. Andelen studenter som kom från 
finskspråkiga hem växte, något som gav allt större tyngd åt kravet på 
undervisning på finska och på att lärarna skulle stå ”i levande förbin-
delse till Finlands folk”. År 1905 inskrevs 391 studenter vid universitetet 
och av dem var 70 % finskspråkiga, medan endast en tredjedel av de 
föreläsningar som då erbjöds studenterna hölls på finska. Övningar och 
förhör ägde rum på studentens språk, och en del lärare undervisade på 
både finska och svenska. Den finskspråkiga undervisningen var ojämnt 
fördelad mellan fakulteterna. Att juridiska fakulteten var så dominerad 
av svenskspråkiga skapade irritation bland finsksinnade då den hade en 
så viktig roll i utbildningen av ämbetsmän. Som nyutnämnd professor 
i praktisk filosofi samlade Edvard Westermarck 1906 de svensksinnade 
lärarna till ett möte som föreslog att universitetet skulle gå in för en ny 
modell med parallella finska och svenska professurer.255 Förslaget för-
kastades, men om det hade blivit verklighet skulle en ny svenskspråkig 
högskola aldrig ha grundats i Åbo och rimligen skulle också ett finskt 
universitet i staden ha låtit vänta på sig långt in på 1900-talet. En uppdel-
ning på språklig grund 1906 kunde med tiden ha lett över till två separata 
universitet i Helsingfors. 

•  Det privatfinansierade universitetet som alternativ

De gamla universiteten i olika lärdomsstäder som samtidigt ofta 
var kyrkliga förvaltningscentra levde vidare under 1800-talet i en rela-
tiv isolering. Många av de gamla universitetsorterna hamnade från och 
med slutet av 1800-talet på nytt i rampljuset tack vare den högtstående 
forskning som bedrevs i deras hägn. Alternativet till de här universite-
ten var universitetet i den dynamiska huvudstaden med en professorskår 
som hade en bred kontaktyta till den politiska makten. Lärosätena blev 
tre gånger fler i Europa från sent 1700-tal till 1930-talet samtidigt som 
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antalet studenter tiodubblades – från 80 000 kring sekelskiftet 1800 till 
över 800 000 under 1930-talet. Särskilt från och med slutet av 1800-talet 
blev det vanligt med nya lärosäten grundade på privat initiativ av borger-
skapet i städer med ett framgångsrikt näringsliv.256 

Det nya privatfinansierade universitetet Åbo Akademi är med andra 
ord också ur det här perspektivet sett ett exempel på ett allmänt feno-
men. I Sverige grundades 1878 respektive 1891 de privata högskolorna i 
Stockholm och Göteborg, särskilt den senare utgjorde en viktig inspi-
rationskälla för donatorerna i Åbo. Ett annat exempel på ett universitet 
grundat på privat initiativ är universitetet i Frankfurt am Main (sedan 
1932 Goethe-Universität). Universitetet fick som det första i Tyskland en 
fakultet för ekonomiska och samhällsvetenskapliga ämnen.257 Det upp-
rätthålls numera sedan länge med offentliga medel och erbjuder därmed 
också ett exempel på en annan tydlig trend, nämligen att statliga budget-
medel tenderade att bli allt viktigare för universiteten vars beroende av 
statsmakten följaktligen successivt ökade. De förmoderna universiteten 
upprätthölls med hjälp av de donationer – såsom jordegendomar – de 
erhållit men från och med 1800-talet blev den andel som kom ur stats-
budgeten allt större i de europeiska universitetens ekonomi (den varie-
rade mellan lärosätena från 25 % till 100 % år 1938).258 Det intressanta 
i ett jämförande perspektiv blir därför hur länge lärosäten som tillkom-
mit på privat initiativ kan upprätthållas med privata medel och vad som 
karaktäriserar de processer som leder över till att olika universitet med 
tiden blir allt mer beroende av statliga medel. Internationellt är privatfi-
nansierade universitet långt ifrån någon marginell företeelse. Så är (2017) 
omkring 80 % av Japans 780 universitet privata.259 

•  Ett universitet i rikets andra stad

Ernst von Wendt publicerade som redan framgått 1907 en artikelserie i 
Åbo  Underrättelser om ett återupprättande av en akademi i Åbo och lyfte 
fram det arbete som hade åstadkommits ”i Sveriges andra stad”, Göteborg, 
som ett föredöme och ett belägg för att det han ville se bli verklighet i Åbo 
var lika möjligt som angeläget att åstadkomma. Göteborgs högskola grun-
dades 1887 genom ett beslut av stadsfullmäktige och med en status som 
privat stiftelse. Göteborg, centralort i Västsverige, var under 1800-talet en 
stad som växte tack vare en blomstrande ekonomi. Staden dominerades 
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ekonomiskt och kulturellt av en elit bestående av förmögna industrialis-
ter, handelsmän och bankirer och hade förvärvat sig ett rykte som ”krä-
marstad”. Den här gruppen deltog aktivt i samhällslivet och uppträdde 
som donatorer drivna av en vilja att kombinera handel och näringar med 
kultur och vetenskap. De första donationerna till förmån för högskol-
verksamhet gjordes på 1870-talet, men avgörande för beslutet att grunda 
ett lärosäte var en stordonation 1887 av industrialisten David Carnegie 
som avslutade en rätt polariserad diskussion om den kommande hög- 
skolans profil. Debatten kretsade kring två alternativ. Skulle man bygga 
upp en fri akademi med möjlighet för de studerande att välja från ett 
intellektuellt smörgåsbord, med ett utbud som varierade utgående från 
vilka lärare som för tillfället var knutna till högskolan, eller gå in för en 

Stadsfullmäktige i Göteborg beslöt 1887 med rösterna 35 mot 15 att grunda 
Göteborgs högskola. Lärosätet blev den främsta förebilden för de kretsar i 
Åbo som arbetade för grundandet av Åbo Akademi. År 1907 stod Göteborgs 
högskolas nya byggnad i Vasaparken färdig. Vykort med bild från invigningen 
den 18 september 1907, förrättad av kronprins Gustav.
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anstalt för högre merkantil utbildning. Nu fick man ingetdera i Göteborg 
utan i stället en högskola bestående av humanistiska ämnen som ”i de 
materiella sträfvandenas hufvudstad” skulle skapa en motvikt mot mate-
rialismen genom att verka för karaktärsdanande bildning. Fasta profes-
surer, i det första skedet sju stycken, skulle stå för kontinuitet i utbudet 
av undervisning och studierna skulle leda till en examen. Idéhistorikern 
Bo Lindberg ser projektet Göteborgs högskola som framsprunget ”ur ett 
kulturellt mindervärdighetskomplex hos stadens kulturbärande skikt”.260

Grundandet av en högskola i en stad med ett pulserande näringsliv 
saknade inte motsvarighet i samtiden. Samtidigt med högskolan i Göte-
borg grundades ett antal universitet i England, de här nya privatfinan-
sierade ”red brick universities” i Bristol, Birmingham, Leeds, Manches-
ter, Reading och Sheffield var alla lokala initiativ som backades upp av 
staden. Benämningen kommer av att de verkade i nyuppförda tegelhus i 
stadens industrikvarter. Andra mer ”matnyttiga” ämnen än humanistiska 
fick en större roll i de nya engelska universiteten än i Göteborg. Utma-
ningen att visa sig värdig namnet universitet i förhållande till de anrika 
lärosätena i landet var däremot densamma för dem alla.261 

I Stockholm hade en högskola grundats redan 1878. Också här kom 
enskilda donatorer att spela en central roll trots att man i en ansats till en 
mer demokratisk förankring av lärosätet försökte bygga upp en förmö-
genhet med hjälp av insamlingar, något som aldrig gav önskat resultat. 
Stockholms stads engagemang för en ny högskola på orten var också 
starkare än staden Göteborgs. I Stockholm fick naturvetenskaperna på 
grund av de ekonomiska realiteterna en central roll. Högskolan kunde 
i början av sin existens inte knyta fast anställda lärare till sig utan måste 
nöja sig med att engagera de vetenskapsmän som redan fanns i staden, 
och de var naturvetare verksamma vid institutioner som Kungliga Veten-
skapsakademien och Tekniska högskolan. Stockholms högskola fick en 
radikal framtoning och attraherade kvinnliga studenter. Till högskolan 
knöts 1884 Sofija Kovalevskaja som professor i matematik, och Stock-
holms högskola blev därmed det första lärosätet i Norden med en kvinna 
som innehavare av en lärostol.262

Från den göteborgska högskolans sida var man lyhörd inför donato-
rernas förmodade och ibland också uttalade önskemål men problemet 
var inte att de skulle ha velat styra och ställa utan att de var för få och att 
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de medel de ihågkom högskolan med inte räckte till. Staden Göteborg 
förvaltade donationerna som en fond och det var först år 1918 som staden 
måste träda till som delfinansiär, något de socialdemokratiska medlem-
marna av stadsfullmäktige till en början hade svårt att acceptera. År 1949 
gick staten in som en tredje delfinansiär, men Göteborgs högskola var 
alltjämt formellt en fri stiftelse.263

Högskolan i Göteborg etablerade ett samarbete med universitetet i 
Århus som uppstod i en liknande miljö som den i Göteborg och som i 
Köpenhamn nedsättande kunde kallas ett ”danskt niggeruniversitet”.264 
Staden Århus beskrivs 1904 i Nordisk  familjebok265 som Danmarks andra 
stad och Nordjyllands huvudstad. Staden var järnvägsknutpunkt och en 
livlig sjöfartsstad med en god hamn. Århus var därtill biskopssäte med 
en medeltida domkyrka. I staden fanns en lärdomsskola och en teknisk 
skola samt ett välförsett stadsbibliotek och ett stort museum. År 1921 

Århus Universitets första byggnad, som inrymde fakulteterna för fysik, kemi och 
anatomi, invigdes den 11 september 1933. Foto från 1934.
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bildades en förening med uppgift att få rikets andra universitet till staden 
(Universitets-Samvirket). Enskilda borgare, föreningar och organisatio-
ner slöt sig samman med staden i föreningen, vars arbete kröntes med 
framgång 1928 då akademisk undervisning i humanistiska ämnen inled-
des vid Universitets-undervisningen i Jylland med sammanlagt 64 regist-
rerade studenter. Staden Viborg på Jylland var den främsta konkurrenten 
om statusen som ny universitetsort i Danmark. Staden Århus stod för 
driftsmedlen, och först 1932 kom staten in som delfinansiär. Uppförandet 
av byggnaderna för universitetet finansierades med hjälp av donationer. 
År 1933 togs namnet Århus Universitet i bruk och med tiden fick lärosä-
tet allt fler fakulteter som komplement till den humanistiska, en medi-
cinsk var den första 1935. Århus universitet var en privat institution fram 
till 1970 då det förstatligades.266 

En av deltagarna i invigningsfestligheterna i Århus var Studentkårens 
ordförande Åke Carlson från Åbo Akademi. Han minns sitt besök i den 
nya universitetsstaden så här:

På hösten 1933 fick jag göra den tredje utlandsresan i mitt liv – en resa 

till Danmark. Jag hade nämligen äran att närvara vid invigningen av 

’Aarhus Universitet’ den 11 september det året. Den högtidliga invig-

ningen ägde rum i en tältsalong i jätteformat – enkom uppförd i parken 

utanför universitetsbyggnaden. Med invigningskantaten och de många 

talen drog akten ut i över två timmar, och jag tyckte till slut, att luften 

i det av minst ett tusental människor fyllda tälten blev nästan olidligt 

kvav. Själva invigningsorden yttrades av konung Kristian X. På kvällen 

var det fest på ’Aarhus Teater’, men av den underhållning som bjöds 

där, minns jag bara det, att en akt ur Ludvig Holbergs skådespel ’Eras-

mus Montanus’uppfördes. Och efter besöket på teatern ställde jag mig 

i det av facklors sken upplysta folkhavet där utanför och åhörde under-

visningsminister [Frederik] Bor[g]bjergs entusiastiska hyllningstal till 

staden Aarhus och dess invånare. Av det talet tycker jag mig faktiskt 

ännu i dag minnas orden: ”Og var jeg ikke Københavner, vilde jeg vaere 

Aarhusianer”.267 

Parallellerna mellan Åbo, Göteborg och Århus är inte svåra att få syn 
på, på samtliga orter med en status som landets andra stad fanns det ett 
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välmående borgerskap med ett bildningsintresse och ett behov av att sta-
tusmässigt kunna hävda sig i förhållande till en dominerande huvudstad. 
Det fanns givetvis också skillnader mellan Åbo, Göteborg och Århus; 
till skillnad från förhållandena i Åbo utgjorde språket ingen splittrande 
faktor i de två andra städerna. I Åbo spelade staden inte ens en margi-
nell roll då Åbo Akademi grundades och inledde sin verksamhet. Varken 
Göteborg eller Århus hade till skillnad från Åbo några akademiska tradi-
tioner att åberopa och inspireras av. 

Låt oss ännu besöka ytterligare en andra stad i det tidiga 1900-talets 
Europa. Sjöfarts- och handelsmetropolen Hamburg som i det tidiga 
1900-talet blev en miljonstad fick ett universitet 1919. Här är den 

I Hamburg uppfördes den här stora byggnaden 1911 för den föreläsningsverksamhet 
som nått stor popularitet bland stadsbefolkningen. Då ett universitet grundades 
år 1919 blev den universitetets huvudbyggnad och används alltjämt för akademisk 
undervisning.
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intressanta frågan varför det skedde så sent. Svaret är att majoriteten av 
borgerskapet i den fria Hansastaden inte ville ha ett universitet. Man 
hade ingenting emot olika institut som bedrev tillämpad forskning som 
gynnade affärerna men man såg med skepsis på att ta steget över till ett 
universitet. Det ansågs bli för dyrt att upprätthålla, nyttan var tveksam 
och det skulle föra med sig en ny elit av akademiker som utmanade den 
gamla eliten. Etablerandet av ett universitet underlättades av de många 
forskningshärdar som redan fanns i staden och som kunde bli boägg för 
ett nytt lärosäte, bland dem det år 1908 grundade Hamburger Kolonial- 
institut för utbildning av ämbetsmän för de tyska kolonierna. Det blev 
den första demokratiskt valda representationen (Burgerschaft) i staden 
med socialdemokraterna som dominerande parti som fattade beslut om 
att grunda Hamburgs universitet.  Den populära allmänna föreläsnings-
verksamhet som bedrevs i staden banade också väg för ett universitet. År 
1911 kunde en nyuppförd byggnad för föreläsningsverksamheten överlå-
tas till staden. Den som närmade sig ingången kunde läsa att byggnaden 
var tillägnad ”der Forschung, der Lehre, der Bildung”, en ordtriad som 
universitetet alltjämt har som sitt motto. Medlen hade donerats av köp-
mannen Edmund Siemers, och alldeles som han hade hoppats kunde 
byggnaden bli det nya universitetets huvudbyggnad.268 

•  Minoritet och universitet

Att hitta ett parallellfall till grundandet av Åbo Akademi, frukten av 
en ekonomiskt men också kulturellt och politiskt resursstark grupps 
engagemang till förmån för en nationell minoritetsgrupps behov av 
högre utbildning, verkar vara en om inte omöjlig så i alla fall nog så 
utmanande uppgift. Den tydligaste parallellen till grundandet av Åbo 
Akademi i såväl tid som rum är Herderinstitutet i Riga (Herder-Insti-
tut Riga) som grundades 1921 som en reaktion på det nygrundade Riga 
universitet som tog form på den dominerande lettiska nationalitetens 
premisser och följaktligen hade lettiskan som undervisningsspråk. Uni-
versitetet i Riga byggdes upp kring den existerande högre polytekniska 
läroanstalten (Baltisches Polytechnikum, grundad 1862) och inledde 
sitt arbete 1919. Skillnaden mellan Herderinstitutet, som grundades 
för att erbjuda den balttyska ungdomen en möjlighet till högre utbild-
ning i hemlandet, och Åbo Akademi är att det tyska inslaget i Lettland 



·  139  ·

F r å n  v i s i o n  t i l l  r e a l i t e t

inskränkte sig till en elit. Ett tysktalande folk saknades i Lettland och 
därmed också en bildningsreserv som institutet kunde ha haft som sin 
uppgift att ta hand om och förädla. Herderinstitutet var länge en nagel 
i ögat på den lettiska statsmakten, det erkändes formellt 1927 som ett 
privat lärosäte med tyska som undervisningsspråk och med fyra olika 
sektioner: en teologisk, en rätts- och statsvetenskaplig, en humanistisk 
och en matematisk-naturvetenskaplig. Det här året bestod den fasta per-
sonalen av 34 lärare, den undervisande personalen vid Åbo Akademi var 
vid den här tiden endast något större. Den undervisning som institutets 
lärare gav kompletterades av den som gästande lärarkrafter från Tyskland 
bidrog med. Ett villkor för fortsatt existens var att institutet aldrig gjorde 
anspråk på statsmedel. Rektor för institutet måste årligen finna sig i att 
gå runt från hushåll till hushåll och samla in behövliga medel, men det 
gav inte tillräckligt och institutet blev beroende av ett inflöde av tyska 
pengar. Institutets examina godkändes aldrig för befattningar i Lettland 
och relationerna mellan institutet och universiteten i Riga och Tartu för-
blev spända. Ambitionerna att bygga upp ett tyskt parallelluniversitet till 
universitetet i Riga blev på hälft. En majoritet av den balttyska ungdo-
men valde att studera vid universitetet i Riga, kring år 1930 uppgick det 
tyska inslaget till 5 % av studenterna där, vilket var något mer än balttys-
karnas andel av befolkningen. En del av de tyskspråkiga utnyttjade tro-
ligen möjligheterna att studera vid bägge lärosätena. Den som ville spe-
cialisera sig kunde välja att göra det vid ett tyskt universitet. I och med 
Molotov-Ribbentrop-pakten 1939 tvingades balttyskarna lämna Lettland 
och institutets verksamhet upphörde.269 

Två- eller flerspråkiga universitet är uppenbart en vanligare företeelse 
än ett enspråkigt universitet för en språklig minoritet. Universitetet i 
Helsingfors är det mest närliggande exemplet. Två- eller flerspråkigheten 
hör hemma i olika sammanhang, det kan vara fråga om allt från sam-
existerande folkspråk i den nationella mobiliseringens 1800-tal till att 
engelskan som ett lingua  franca i en tid av accelererande globalisering 
i vår tid vinner terräng. Den problemorienterade forskningen kring de 
två- och flerspråkiga universiteten är begränsad, men universitetet i Fri-
bourg (ty. Freiburg) i Schweiz har studerats ur ett jämförande perspek-
tiv. Universitetet grundades 1889 som det första katolska universitetet i 
landet med ambitionen att erbjuda högre undervisning för alla katoliker 
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i Schweiz oberoende av språk. Sedan tidigare fanns det tre universitet i 
Schweiz, men de var alla belägna inom protestantiskt präglade kanto-
ner. I kantonen Fribourg dominerar de fransktalande medan det tysk-
språkiga inslaget är drygt 30 %. I praktiken blev universitetet därför ett 
tvåspråkigt universitet med parallell undervisning på franska och tyska 
som också användes växelvis som förvaltningsspråk. Länge var det reli-
gionen tillsammans med en utpräglat internationell orientering som gav 
universitetet i Fribourg dess identitet. Språket stod inte i centrum och 
att universitetet fungerade fullt ut på två språk degraderades med tiden 
till en andra rangens självklarhet. Från och med 1970-talet skedde en 
förskjutning, konfessionen förlorade betydelse medan tvåspråkigheten 
öppnade en möjlighet för universitetet till nationell profilering. I Fri-
bourg kunde man erbjuda de studerande en möjlighet att bli funktio-
nellt tvåspråkiga.270

Universitetet i Fribourg har en lång historia som tvåspråkigt, men två-
språkigheten är ett labilt tillstånd. Hur förhållandena mellan två eller 
flera samexisterande språk utvecklas inom ett universitet speglar med 
stor exakthet förhållandena i det omgivande samhället, närmare bestämt 
vilket språk som är det starkare. Språkförhållandena vid universitetet i 
Helsingfors fick som vi redan sett stor uppmärksamhet som en källa till 
missnöje bland både finsk- och svensksinnade. På 1930-talet utvecklade 
sig de nationella motsättningarna till en strid om språket vid universi-
tetet. Från äktfinsk sida ställdes kravet på en fullständig förfinskning. 
Motsidan sökte och fick stöd från de nordiska länderna och slutresultatet 
blev att Helsingfors universitet i den nya universitetslagen 1937 fick fins-
kan som sitt förvaltningsspråk och 15 lagstadgade svenska professurer, en 
kompromiss som de två antagonistiska grupperna på de språkpolitiska 
barrikaderna ansåg att luktade unket. I en massadress hade 154 000 fin-
landssvenskar tagit avstånd från regeringens ursprungliga förslag, som 
var något mer generöst mot det svenska språket än det beslut som blev 
gällande, eftersom det uppfattades stå i strid med den gällande reger-
ingsformens stadgande om två nationalspråk.271 Bland de modeller som 
framkastades fanns förslaget att Åbo Akademi mot att erhålla statsun-
derstöd skulle ta över den svenska universitetsutbildningen i landet. En 
annan var skapandet av ett svenskt annex med egen förvaltning och med 
en gemensam kansler. Uppdelningen enligt språk skulle således bli så 
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gott som total. Universitetets kansler Hugo Suolahti föreslog att annexet 
skulle placeras i Åbo och verka i samarbete med Åbo Akademi. Från 
akademins sida var man totalt avvisande till varje förslag som bidrog till 
att krympa det svenska inslaget inom statsuniversitetet – man ville vara 
ett komplement och inte ett alternativ till Helsingfors universitet. Staten 
måste, menade man, axla sitt utbildningsansvar också för den svensk-
språkiga delen av befolkningen.272

Universitetet i Helsingfors är alltjämt officiellt tvåspråkigt, men det 
kunde lika väl gått så att det skulle ha verkat som enspråkigt finskt 
sedan 1930-talet. Friktionen mellan två språkgrupper kan ibland bli så 
stor att man väljer att bygga upp separata institutioner. I Leuven i Bel-
gien finns, på samma sätt som i Åbo, två universitet och bakgrunden 
till detta intressanta faktum är likartad. Vid det katolska universitetet i 
Leuven, grundat på medeltiden, var fram till 1830 undervisningsspråket 
latin, men i fortsättningen var lärosätet starkt franskpräglat. I den natio-
nella motsättning mellan valloner och flamsk befolkning som växte fram 
under senare delen av 1800-talet väcktes kravet på undervisning på flam-
ska, ett krav som också i hög grad tillgodosågs. På 1930-talet inträdde 
en period av avspänning mellan språkgrupperna vid universitetet, men 
på 1960-talet ägde en ny polarisering rum som innebar att universite-
tet 1968 splittrades på språklig grund i Katholieke Universiteit Leuven 
och Université catholique de Louvain. Religionen hade man gemensam 
men den var inte ett tillräckligt starkt kitt för att binda samman de två 
språkgrupperna.273

Med över 40 000 studerande är universitetet i Ottawa, Kanada det 
största tvåspråkiga universitetet i världen. Det har som sin målsättning 
att stödja tvåspråkighet och att stötta franskspråkiga miljöer i provin-
sen Ontario med en fransktalande befolkning på ungefär 4 % (ande-
len tvåspråkiga är 11 %). Andelen franskspråkiga är således ungefär lika 
stor – rättare sagt liten – som de svenskspråkigas i Finland. Franskans 
ställning i provinsen är inte lika stark som svenskans i Finland men en 
French Language Services Act från 1986 garanterar de fransktalande i 
de 25 områden inom provinsen där de utgör ett betydande inslag (det 
varierar från 7 % till 88 %) i befolkningen myndighetsservice på moders-
målet. Universitetet är en ombildning 1965 av ett katolskt college, grun-
dat 1848. Skolan var från första början tvåspråkig med undervisning på 
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franska om förmiddagen och på engelska om eftermiddagen. Numera 
kan en student välja att studera enbart på ett av språken eller gå in för att 
studera på bägge språken och då välja svårighetsgrad utgående från sina 
individuella förutsättningar.274

Om nationalismen i Finland hade blivit mindre flåsig, småskuren och 
missunnsam än vad som visade sig bli fallet kunde såväl universitetet i 
Helsingfors som Tekniska högskolan (numera en del av Aalto-universi-
tetet) ha blivit mer lika lärosätet i Ottawa än vad de är i dag (2019) och 
Åbo Akademi aldrig ha behövts som utbildningsinstitution på svenska. 
Men det blev inte så, Åbo Akademi kom till för att svara mot ett upplevt 
behov inom den svenska befolkningsgruppen i Finland och har existerat 
som nödvändigt i ett sekel.  

Det som med en anspelning på en kustnära svensk befolkning kan 
kallas den finlandssvenska studenthåven, utgående från initialerna i den 
akademiska triangeln Helsingfors–Åbo–Vasa, fångar i konkurrens med 
rikssvenska och finska lärosäten rätt väl upp studenterna från svenska 
gymnasier.275 Hundra år efter grundandet av Åbo Akademi saknas inte 
möjligheter att ta del av undervisning på svenska vid Helsingfors univer-
sitet, men de är i praktiken begränsade till ett antal ämnen vid Finlands 
”mångsidigaste universitet”. Ett trettiotal professorer (lagen stipulerar 
minst 28) och ett hundratal lärare undervisar på svenska och studen-
terna har, oberoende av på vilket språk undervisningen har gått på, rätt 
att bli examinerade på sitt modersmål. Läsåret 2011–2012 erbjöd uni-
versitetet kurser på svenska som omfattade inalles 390 studiepoäng, av 
dem inemot hälften vid den humanistiska fakulteten.276 På motsvarande 
sätt ordnar Aalto-universitetet undervisning på svenska främst inom det 
teknisk-vetenskapliga området, d.v.s. grundkurser och språkkurser för 
svenskspråkiga samt ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium 
för teknologie kandidatexamen.277 I Helsingfors verkar också Svenska 
social- och kommunalhögskolan (som en del av Helsingfors universitet) 
och Svenska handelshögskolan med verksamhet även i Vasa.  

Med ett brett utbildningsansvar och verksamhet på tre orter är Åbo 
Akademi betydligt större och har en bättre synlighet som svenskt lärosäte i 
Finland än Helsingfors universitet eftersom svenskan och engelskan är de 
dominerande språken i undervisning och forskning medan förvaltnings-
språket är svenska och inte finska som i Helsingfors. År 2015 utförde den 
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undervisande och forskande personalen inom Åbo Akademi sammanlagt 
672 årsverken. Om de årsverken som doktorander, forskningsassistenter 
och projektforskare utförde exkluderas med hänvisning till att de i huvud-
sak ägnar sig åt forskning och inte undervisning återstår inemot 500 års-
verken varav omkring 200 utfördes av professorer och lektorer.278 

Nugällande universitetslag tillskriver lärosätena Åbo Akademi, Svenska 
handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Aalto- 
universistetet ett gemensamt ansvar ”för att ett tillräckligt antal perso-
ner med kunskaper i svenska utbildas för landets behov”.279 Som enda 
universitet i Finland erbjuder Helsingfors universitet dem som vill bli 
bl.a. agronomer, forstmästare, jurister, läkare, provisorer, tandläkare och 
veterinärer utbildning på svenska. På motsvarande sätt finns det inget 
alternativ till Åbo Akademi för den som på svenska vill skaffa sig en 
examen lämplig för exempelvis en folklivsforskare, logoped, psykolog, 
specialbarnträdgårdslärare, studiehandledare eller (special)yrkeslärare. 
Huvudämnen som inte erbjuds på svenska någon annanstans än vid Åbo 
Akademi är bl.a. utvecklingspsykologi och vårdvetenskap.280

I utbyggandet av Åbo Akademi har utbildningsutbudet på svenska 
i Helsingfors beaktats men det hindrar inte att det finns viss överlapp-
ning inom den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland. Så länge 
det finns en efterfrågan på dem som utbildas, såvida resurserna räcker 
och högskolorna utnyttjar möjligheterna till profilering i förhållande till 
varandra och förstår att se samarbetsmöjligheterna i exempelvis forskar- 
utbildningen är detta mer en styrka än en svaghet för såväl det svenska 
i Finland som för de involverade lärosätena. Att det finns resurser till 
en triplering av den högre merkantila utbildningen som nu erbjuds av 
Svenska handelshögskolan i såväl Helsingfors som Vasa och av Åbo Aka-
demi i Åbo är en anmärkningsvärd omständighet om man beaktar att de 
svenskspråkiga i Finland inte är fler än knappa 300 000. Koordineringen 
av utbildningsutbudet har varit mer det omöjligas än det möjligas konst 
i debatter som alstrat ”mera värme än ljus” (professor Nils Erik Enkvist 
1966) och dragkamper som rest murar mellan regionerna. Det senaste 
exemplet är klasslärarutbildningen som sedan 1974 erbjuds av Åbo Aka-
demi i Vasa och som Helsingfors universitet med hänvisning till det stora 
behovet av kompetenta lärare i huvudstadsregionen valt att i egen regi 
dubblera från och med år 2016.
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Omkring en tredjedel av de första studenterna vid det nya lärosätet var kvinnor.  
Åbo Akademis studenter samlade i auditoriet i det Cajanderska huset (Geologicum) 

under någon av de första terminerna. 
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Undervisningen vid Åbo Akademi inleddes vårterminen 1919. 
Sex professorer och nio andra lärare mötte 49 studenter. Den övriga 
personalen – från akademins sekreterare och kamrer till mekaniker och 
biblioteksbud – var nästan lika stor som lärarkåren, närmare bestämt 
14 personer. I det första tryckta programmet för akademin kan vi läsa 
hur ”tidsförhållandena och mellankomna svårigheter” – en rätt lyckad 
eufemism för dyrtid och ett nyss avslutat inbördeskrig – hade medfört 
att verksamheten inledningsvis inte skulle bli fullt så omfattande som 
planerat. Sämst rustad att ta emot en handfull studenter var den stats-
vetenskapliga fakulteten där samtliga professurer och lärartjänster var 
vakanta. Den undervisning som erbjöds i fakultetens regi inskränkte sig 
till en introduktionskurs i nationalekonomi samt övningar i bokföring 
och i engelska, en situation som kan jämföras med den bättre resurserade 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten med fyra ordinarie professorer. 
Lösningen i en högskola med ”vaga gränser mellan de skilda fakulteterna” 
var att den statsvetenskapliga fakultetens studenter till en början i hög 
utsträckning tog del av kursutbudet inom den humanistiska fakulteten.1

Litteraturen i biblioteket skulle bli tillgänglig så snart man fått refe-
rensavdelning och läsesal iordningställda. Ämnena med facklitteratur 
och annan nödvändig utrustning organiserades vid humanistiska fakul-
teten som seminarier och vid den matematisk-naturvetenskapliga som 
institut. Inom Geologisk-mineralogiska institutet skulle enligt program-
met kristallografiska övningar äga rum i den utsträckning som inventa-
rier, modeller och instrument hunnit anlända. Akademin förfogade över 
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sex undervisningsutrymmen som var i flitig användning från måndag 
morgon klockan 9 till lördag eftermiddag klockan 15. Lärarinnan Ella 
Törngren avslutade fyra kvällar i veckan dagens undervisning med språ-
kövningar i engelska från klockan 19 till 20. Professor P. O. von Törne 
avrundade torsdagar undervisningen för dagen med att i humanistiska 
fakultetens seminarierum från klockan 18 till 20 ”samtalsvis” handleda 
studenterna och leda övningar för nybörjare.2

Studenterna vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten informe-
rades i programmet vårterminen 1919 om sina möjligheter att bedriva 
studier vid den kemisk-tekniska fakultet som skulle komma att grundas 
inom den närmaste framtiden. Villkoret var att de gick in för att avlägga 
de kurser som var gemensamma för de båda fakulteterna. Här gjorde 
man således en dygd av nödvändigheten; genom att de båda fakulteternas 
begränsade lärarresurser utnyttjades maximalt kunde de studerande få en 
bred orientering i naturvetenskap och teknik. Av de femton studenter 
som skrevs in vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vårterminen 

Kenneth Alexander Wrede 
var den första som skrev  
in sig för studier vid Åbo  
Akademi. Ett uppslag ur hans studiebok för höstterminen 1919 visar att han 
deltog flitigt i undervisningen och studerade med framgång vid den matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten. Han blev klar med sin ingenjörsexamen i maj 1923.
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1919 kom åren 1923–1925 så många som nio att utexamineras som (diplom)- 
ingenjörer från kemisk-tekniska fakulteten. En gemensam nämnare – inte 
för alla, men för de flesta – var att de kom att tjänstgöra inom skogsindu-
strin i Finland. De frukter som de industrialister som ställde sig bakom 
projektet Åbo Akademi ville få njuta av tycks de således ha fått plocka. 
Två av de nio ingenjörerna emigrerade till USA och gick därmed ur det 
här perspektivet förlorade. Kenneth Alexander Wrede var den första som 
skrev in sig vid Åbo Akademi och arbetade som kemist vid olika cel-
lulosafabriker. Han blev 1937 verkställande direktör för Kuitu Oy som 
tillverkade konstfiber och under vinterkriget också pansarminor och 
brännflaskor (molotovcocktailar) för försvaret. Från 1941 var han verk-
ställande direktör för det nygrundade Säteri Oy i Valkeakoski som fort-
satte tillverkningen av konstfiber sedan Kuitu Oy:s fabrik blivit på den 
sovjetiska sidan om den nya gränsen 1940.3

Det nya universitetet och omvärlden

Åbo Akademi hade inte lyckats bli ”en högskola för hela det svenska 
Finland” förklarade rektor Severin Johansson i sitt inskriptionstal hösten 
1921. Den blygsamma starten och behovet av att satsa på inre arbete hade 
betytt att det blev ”tyst om” Åbo Akademi som i allmänna medvetandet 
var en lokal institution, ”ett intressant lilleputtuniversitet”. Men nu hade 
man börjat arbeta sig bort ur denna ställning, lät rektorn förstå. Åbo 
Akademi skulle bli hela ”svenska Finlands högskola”4. 

•  Ett universitet för Svenskfinland
Hur skulle man nå dit, hur skulle Åbo Akademi förankras som någon-

ting viktigt och värdefullt på svenskt håll i Finland? Severin Johansson, 
som när han inskriptionstalade hösten 1921 var rektor efter ett val som 
fått känslorna att svalla, tvekade inte att röra om i ett getingbo, väl med-
veten om vad han gjorde. Det fanns enligt honom en ”demarkations-
linje” mellan två riktningar i utvecklandet av Åbo Akademi. Humanis-
tiska fakulteten hade fått sin utformning utgående från en ”vackert tänkt, 
men snävt begränsad akademibild” där fokus låg på de vetenskaper som 
utforskade och bevarade vittnesbörden om den svenska odlingen i landet. 
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På den andra sidan om linjen såg Johansson, ”det levande livet, det 
utåtriktade arbetet, sådant det manifesterar sig i universell vetenskap, 
samhälle, teknik”. Det var för honom ett axiom att fortbeståndet för 
svenskheten i landet var avhängigt av vad man kunde åstadkomma på 
detta fält: 

Det var ur denna uppfattnings synkrets en värdefullare uppgift för aka-

demin att skapa dugliga arbetare inom samhällslivets olika områden än 

några vetenskapsmän inom en snävt begränsad vetenskapsgrupp. 

Affärsmannen Amos Anderson stödde på olika sätt rektor Severin Johansson i 
hans arbete för att förankra Åbo Akademi i Svenskfinland. Det var tack vare de 
medel som Anderson sträckte till som Johansson kunde bjuda in till ett stort 
journalistmöte i januari 1921. Grupporträtt med deltagarna i journalistmötet i 
Konsistoriesalen i akademins huvudbyggnad: sittande fr.v. redaktör Einar Holm- 
berg (Åbo Underrättelser), professor Karl F. Lindman, redaktör Carl von Diederichs 
(Björneborgs Tidning), professor Helge Backlund, t.f. rektor Severin Johansson, 
redaktör Johannes Hedengren (Hufvudstadsbladet), redaktör Karl Alexander Björk-
sten (Östra Nyland), redaktör Ernst Lindberg (Åbo), professor P. O. von Törne 
och docent Rolf Pipping.
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Båda uppfattningarna var värdefulla och hade sitt berättigande vid Åbo 
Akademi, men i sin nuvarande tappning var humanistiska fakulteten för 
snävt inriktad på utforskandet av yttringarna för den svenska kulturen i 
Finland. En kursomläggning var nödvändig, fastslog rektor Johansson.5

Akademin hade i januari 1921 då Severin Johansson var tf. rektor bjudit 
in representanter för den finlandssvenska pressen i syfte att göra lärosätet 
mer känt bland de svenskspråkiga i Finland. Med Johanssons ord ville 
akademin nu via pressen ”träda i förbindelse med det svenska Finland”. 
Åbo Underrättelser kommenterade initiativet och betonade att man på 
svenskt håll inte sett någon motsvarighet till den imponerande offer-
villighet och idealism som ”den finska allmogen” visat i insamlandet av 
medel för ett finskt universitet i Åbo. Bland finlandssvenskarna fanns 
inte samma ”primitiva vördnad för den högre kulturen”. Det som däre-
mot var företrätt bland dem var någonting lika värdefullt, nämligen ett 
verklighetssinne, men idealismen i allmänhet och engagemanget för 
svenskfolkets ”egen högskola” i synnerhet var så omistligt nödvändiga 
drivkrafter att de måste skapas eftersom de inte existerade. Men här 
måste akademin komma folket till mötes på halva vägen och gå in i det 
svenska kulturarbetet där det mesta ännu var ogjort.6

Pressfolket kom, såg, lyssnade och skrev. Som tidningen Västra Fin-
land framhöll var den svenskspråkiga befolkningens offervillighet för ett 
svenskt lärosäte någonting som aldrig satts på prov. Intrycket hade tills-
vidare varit att akademin var avskärmad från omvärlden och att krafterna 
behövts för det inre organisationsarbetet. Enligt Västra Finland skulle 
genom pressen akademin ”arbetas in i folkets medvetande”.7 Edvin 
Sundqvist som representerade österbottniska Vasabladet kallade i ett tal 
vid den middag som avslutade dagen Åbo Akademi för ett av svensk-
hetens ”starkaste bålverk” och framhöll att vad man än måhända tänkte 
i södra Finland kämpade man också i Österbotten ”fast och orubbligt” 
för svenskhetens sak.8 Pressrapporteringen från dagen var just så över-
svallande positiv som initiativtagarna hade hoppats. Tidningen Pedersöre, 
som inte hade någon journalist närvarande, var inte mindre entusiastisk i 
förhållande till ”centralhärden för svenskt kulturliv i Finland” men påpe-
kade att den måste komma åt att suga must ur ”den svenska folksjälens 
djup”. Tidningen gjorde bedömningen att akademin, som tillkommit 
som ett lokalt initiativ, inte var förankrad bland finlandssvenskarna och 
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Målmedveten, energisk 
och omstridd – Severin 
Johansson vid sitt 
arbetsbord i början 
av 1920-talet. 
Presentationen av 
professorn i matematik 
Severin Johansson och 
hans undervisning vår- 
terminen 1919 ur Åbo 
Akademis tryckta 
program.
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betonade hur detta stod i kontrast till den finska högskolan i vardande 
i staden. Det finska universitetet i Åbo var ingenting mindre än ”det 
finska folkets skapelse”. I nuläget kom 90 % av akademins studenter från 
Åbo med omnejd. Tidningen framhöll behovet av en teologisk fakultet; 
särskilt i Österbotten märktes den stora bristen på ”svenskt tänkande 
präster” i en situation då den teologiska fakulteten vid Helsingfors 
universitet var ”totalt förfinskad”.9

Som rektor var Johansson mån om att via pressen bygga upp bilden 
av Åbo Akademi som ett trovärdigt nytt lärosäte. Hans viktigaste kanal 
till det omgivande samhället var Åbo Underrättelser. Han betonade utåt 
att förhållandena vid Åbo Akademi tålde en kritisk genomlysning och 
offentlig diskussion, vid högskolan fanns ingenting som ”icke tål dagens 
ljus” framhöll han i sitt inskriptionstal 1924. Men internt var budskapet 
ett annat. Som ny professor fick Alma Söderhjelm 1927 under sitt första 
besök hos rektor Johansson klara direktiv med hänvisning till hennes lika 
flitiga som välkänt vassa penna: akademin var inte ”något utställnings- 
föremål”. Om förhållandena vid akademin skulle det inte skrivas i  
pressen, ”så mycket som fröken vet och förstår”.10 Filosofen Rolf Lager-
borg med en långvarig erfarenhet av att verka som lärare och forskare vid 
akademin gav 1946 uttryck för sin irritation över att lärosätet allt sedan  
Severin Johansson 1921 trätt till som ny rektor var ”en högborg för härsk- 
lysten byråkratisk sekretess”.11

Redan samma år som det stora pressmötet ägde rum fick Åbo Akademi 
möjlighet att profilera sig som ”Svensk-Finlands universitet”. Svenska 
folkpartiet tog initiativ till medborgarkurser i syfte att ge dem som ville 
verka inom föreningsväsendet, inom kommunal- eller rikspolitik en 
bättre kunskapsmässig grund att stå på. De ordnades under tio dagar i 
juni 1921, samtidigt som de traditionella sommarkurserna, i akademins 
utrymmen och med akademins lärare engagerade som föreläsare. I likhet 
med sommarkurserna 1919 (1918 och 1920 ordnades inga sommarkur-
ser) var kurserna administrativt frikopplade från akademin. Ett särskilt 
utskott bar ansvaret. Medborgarkurserna samlade 46 deltagare från olika 
delar av Svenskfinland och de övriga sommarkurserna 28 deltagare.12 
Deltagarna i medborgarkurserna samlades efter arbetsdagens slut till 
samkväm, man diskuterade, drack kaffe och dansade ringlekar, allt i en 
stämning som präglades av ”ren och äkta svenskhet”.13 
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•  Åbo Akademi i en nationell kontext
Åbo Akademis roll i ett nationellt sammanhang aktualiserades i den 

dragkamp om Helsingfors universitet som utspelade sig på 1930-talet och 
som engagerade vetenskapsmännen i det övriga Norden till ett stöd för 
svenskheten i Finland. Skulle statsuniversitetet fortsätta att arbeta som 
tvåspråkigt eller skulle det göras enspråkigt finskt? Från finsknationellt 
håll restes kravet på en total förfinskning av universitetet som i sin 
tvåspråkighet framställdes som en udda lösning i ett internationellt 
perspektiv. Sedan universitetet i Gent blivit enspråkigt flamskt 1930 
fanns det bara en motsvarighet i världen till det tvåspråkiga Helsingfors 
universitet, nämligen det katolska universitetet i Fribourg. Och man lät 
förstå att staten i inget annat land hade iklätt sig ett ansvar för den högsta 
utbildningen för en så liten minoritet som den svenska i Finland. Det var 
Finlands nationella kallelse att slå vakt om finskt språk och finsk kultur 
och med tanke på att resurserna för högre utbildning var begränsade 
måste de i första hand användas för ett finskspråkigt universitet. Fin-
landssvenskarna var dessutom så resursstarka att de hade goda förutsätt-
ningar att sköta sitt behov av utbildning i egen regi.14

En modell som dryftades var att helt eller delvis överlåta ansvaret för 
högskoleundervisningen på svenska till Åbo Akademi mot att högskolan 
fick statsbidrag. Då akademin kom till hade ett diskussionstema varit 
huruvida ett nytt lärosäte skulle verka underminerande på svenskan vid 
Helsingfors universitet eller inte. Den diskussionen var inte glömd på 
1930-talet. Rektor Otto Andersson betonade i sitt inskriptionstal 1933 att 
akademin inte hade grundats för att göra den svenskspråkiga undervis-
ningen i Helsingfors överflödig utan för att komplettera den. Akademin 
avvisade också den modell som byggde på att ett svenskspråkigt statligt 
universitetsannex med elva professurer, tänkt att fungera i samverkan 
med Åbo Akademi, skulle grundas i Åbo. Akademin ville bevara sitt obe-
roende. Från akademins sida framhölls också att ett så litet annex som 
det som föreslagits skulle betyda att akademin ställdes inför kravet att ta 
emot fler studenter än vad man klarade av. År 1937 nåddes som tidigare 
framgått en kompromisslösning på den infekterade universitetstvisten.15

Staden Åbo härbärgerade från och med 1920 två små privatfinansie-
rade nya universitet som bägge var en skapelse av en nationell väckelse 
men med motsatta förtecken. Det ena var lika genomfennomanskt som 
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det andra var helyllesvenskt. De båda lärosätena befann sig fysiskt på var 
sin sida om Aura å, och de stod mentalt långt från varandra. Det begrän-
sade umgänge som förekom ägde rum framförallt på kollegial nivå. Man 
förmådde trots allt samla sig till ett gemensamt initiativ att förbättra 
infrastrukturen för humanistisk forskning i Åbo vilket också bar frukt. 
År 1932 kunde Åbo landsarkiv inleda sin verksamhet. Överbibliotekarien 
vid Turun yliopisto Volter Kilpi lanserade vid mitten av 1930-talet tanken 
på ett gemensamt bibliotek för de två högskolorna och Åbo stad. Tanken 
sköts ned i alla instanser vid Åbo Akademi – från bibliotekskommis-
sionen till stiftelsens delegation – där det behandlades. Dels hade man 
redan börjat förverkliga sitt eget program för hur biblioteksfrågan skulle 
lösas vid akademin, dels saknade en tvåspråkig lösning i språkstridens 
Finland all attraktionskraft.16

Sommaren 1934 möttes forskare från de nordiska länderna och Est-
land till det sjätte mötet för nordisk folklivsforskning som blev den första 
nordiska konferens som Åbo Akademi var med om att arrangera. Det 
som var mer anmärkningsvärt än att man möttes nordiskt och att aka-
demin var involverad var att de båda universiteten i staden tillsammans 
bjöd in till konferensen.17

I och med vinterkriget 1939–1940 skapades inte bara helt andra för-
utsättningar för en nationell försoning mellan rött och vitt i landet utan 
nu öppnades också dörren till språkfred i Finland. Ett konkret uttryck 
för början på en ny era i kontakterna mellan de båda universiteten i Åbo 
var firandet av en akademisk dag med föredrag, diskussioner och fri sam-
varo som man fattat gemensamt beslut om 1944 men som första gången 
kunde genomföras först ett år senare och som när detta skrivs alltjämt 
arrangeras. Historiens vingslag lät sig höras, valet av dag föll nämligen på 
den 26 mars som var den dag då den kungliga akademins fundationsbrev 
hade undertecknats i Nyköping år 1640.18
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Akademins ledning: strukturer, passioner  
och praktiker

Grundstadgarna som angav ramarna för hur Åbo Akademi förvaltades gav 
Stiftelsen för Åbo Akademi med sin delegation och styrelse en stark ställ- 
ning som högskolans upprätthållare och finansiär.19 Grundstadgarna 
antogs av stiftelsen. Den förvaltningsstruktur som byggdes upp kring det 
nya lärosätet var komplex, något som bäddade för friktion i beslutsgången.

•  En konfliktbejakande struktur 
I stiftelsens delegation på inalles 50 personer rymdes många represen-

tanter för det närings- och kulturliv i Finland som hade svenska förtecken, 
något som var ägnat att ge projektet Åbo Akademi en bred kontaktyta till 

Akademins program informerade 
inledningsvis om förvaltningsorganen 
och om de personer som var enga-
gerade i dem.  
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det omgivande samhället. En granskning av vilka personer som hösten 
1931 utgjorde stiftelsens delegation visar att här ingick många represen-
tanter för näringslivet, bland dem fyra bankdirektörer. Som exempel på 
tunga namn inom industrin med en plats i delegationen kan nämnas 
kommerserådet Ernst Grönblom och hans två söner bergsrådet Berndt 
Grönblom och vicekonsul Edgar Grönblom från Åbo. Till samma kate-
gori hörde också bergsrådet Emil Sarlin i Pargas och affärs- och tidnings-
mannen Amos Anderson i Helsingfors. Anderson var chefredaktör för 
inflytelserika Hufvudstadsbladet. Chefredaktören för Åbo Underrättelser 
Einar Holmberg utgjorde en annan länk till den tredje statsmakten, 
vilket också Ernst von Wendt, vid den här tidpunkten frilansande jour-
nalist och författare, var – det var han som 1907 i Åbo Underrättelser hade 
torgfört tanken på en högskola i Åbo. Akademins rektor, prokansler och 
sekreterare hade 1931 tillsammans med professorerna Olaf Homén och 
Edvard Westermarck säte i delegationen och fungerade som förmedlande 

Affärsmannen Amos Anderson (1878–1961) och tidningsmannen Einar Holmberg 
(1878–1959), goda vänner sedan ungdomen, ingick båda i Stiftelsens för Åbo 
akademi delegation. 
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länkar mellan stiftelse och högskola. Många av delegationsmedlemmarna 
representerade en kontinuitet bakåt till de första donatorerna. Den enda 
kvinnan i delegationen var konsulinnan Anna von Rettig (se bild s. 226) 
som hade spelat en avgörande roll för tillkomsten av en teologisk fakul-
tet vid akademin. Drygt hälften av delegationens medlemmar hade Åbo 
som hemort, fjorton av dem bodde i Helsingfors. Bankdirektör Lennart 
Kurtén från Vasa var den enda österbottningen i delegationen.20

Kansler för Åbo Akademi utsågs av stiftelsens delegation sedan kon-
sistorium fått möjlighet att yttra sig. Som ”akademiens högsta styres-
man” var det kanslers uppgift att stadfästa ordningsstadga, reglementen 
och instruktioner för akademin och driva de initiativ till att utveckla 
lärosätet som konsistorium tagit. Kansler utnämnde professorer och 
andra lärare. Att kansler valdes på ”livstid” var ägnat att ge honom en 
stark ställning. Av Åbo Akademis fyra första kanslerer var tre jurister: 
R. A. Wrede (kansler 1918–1930), Karl Söderholm (1933–1941) och Otto 
Hjalmar Granfelt (1942–1957). Åren 1931 till 1933 verkade filologen Axel 
Wallensköld som kansler. Alla fyra avrundade en framgångsrik karriär 
med uppdraget som kansler. De närmade sig eller hade passerat sitt sjut-
tionde år då de tog emot uppdraget, och tre av dem var omkring 80 år då 
de lämnade det. Tre av dem var adelsmän, medan Söderholm var son till 
en handlande i Lovisa. Som kanslerssekreterare verkade sedan akademins 
första år och till 1944 professor Ragnar Furuhjelm, bosatt i Helsingfors 
och med en central position inom Svenska folkpartiet och det politiska 
livet i Finland under 1920- och 1930-talen.21 

Friherre Wredes initialer R. A. W. uttyddes med anledning av hans 
aktiva insats inom det konstitutionella motståndet ”Rätt Alltid Warar”. 
Hans karriär inbegrep uppgifterna som senator och professor vid Hel-
singfors universitet. Han levde på sin ålders höst isolerat på sitt gods  
Wredeby i Ingerois (Inkeroinen), men han var fortsättningsvis en man 
vars ord vägde tungt. De tre följande kanslererna levde och verkade i 
huvudstaden och således i omedelbar närhet till den politiska makten i 
landet. Wallensköld som hade gedigna insikter i finansförvaltning ver-
kade som skattmästare inom Svenska litteratursällskapet från 1911 till sin 
död 1933. Han tog aktivt del av politik och kulturliv i Helsingfors. Söder-
holm var lantdagsman för Svenska folkpartiet, hann vara justitieminister 
i fyra regeringar samt verkade som president vid Vasa hovrätt och vid 
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Högsta förvaltningsdomstolen. Han gick i pension 1929 som 70-åring 
och blev från 1933 kansler för Åbo Akademi. Granfelt hade då han blev 
kansler ett förflutet som professor i juridik vid Helsingfors universitet 
fram till sin pensionering 1941, som prorektor för universitetet och som 
långvarig ordförande för Juridiska föreningen i Finland. Från 1918 var 
han under ett par år ledamot av Högsta domstolen och i början av 1920-
talet justitieminister. Kansler och rektor representerade akademin i kon-
takterna med det omgivande samhället. Hur väl de mångsidigt merite-
rade äldre herrarna, som verkade som kanslerer, hade upprätthållit sina 
nätverk som gav dem informella kanaler till påverkan är en komplex 
fråga som inte kan utredas här. Beviljandet av examensrätt för den nyin-
rättade teologiska fakulteten 1926 är ett exempel på ett smidigt samspel 
mellan undervisningsminister Lauri Ingman, kansler Wrede och kans-
lerssekreteraren Furuhjelm.22 

Kansler var inte regelbundet närvarande vid akademin för att ta del i 
det dagliga arbetet. R.A. Wrede besökte sällan akademin. Han deltog i 
invigningen hösten 1919. Det dröjde till april 1921 innan han nästa gång 
kom på officiellt besök, akademin flaggade, han träffade såväl professo-
rer, lärare och tjänstemän som studenter. Tal hölls, och dagen avslutades 
med en middag på Hamburger Börs.23 Kansler Söderholm besökte Åbo 
mer regelbundet och sammankallade medlemmarna av konsistorium till 
konferens för att dryfta aktuella frågor. På samma sätt som sin företrä-
dare Wrede undvek han att ta ställning i en fråga innan konsistoriemed-
lemmarna hade enats om en uppfattning. Han skall ha talat med en 
”gravkammarstämma” och drog sig inte för att sätta punkt för en diskus-
sion som han menade hade hamnat på villovägar.24 

De tillsvidareanställda professorerna bildade konsistorium som enligt 
de första grundstagarna svarade för den ”[n]ärmaste vården” av akade-
min, något som i de grundstadgar som gällde från 1929 ändrats till aka-
demins ”allmänna förvaltning”. Konsistorium var satt att ”vaka över 
undervisningens tillbörliga gång”, uppgjorde budgetförslag, tog ställning 
i utnämningsärenden, var som redan nämndes ålagt att ta initiativ till att 
utveckla verksamheten, avgav yttranden i frågor som gällde akademin 
och valde inom sig rektor. Konsistorium arbetade med rektor som ordfö-
rande. Beslutsfattandet var kollegialt och den som ville fördjupa sig i ett 
ärende och ”betänka sig på saken” hade rätt att få ett beslut uppskjutet 
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i minst fyra dagar. Före kopiatorernas tidevarv var antalet tillgängliga 
kopior av handlingarna i ett ärende begränsat. Under den tid avgörandet 
var uppskjutet skulle de därför ligga framme tillgängliga för de medlem-
mar av konsistorium som ville läsa in sig.

Under Edvard Westermarcks tid som rektor bereddes inte de ärenden 
som konsistorium behandlade och mötena blev följaktligen utdragna 
sittningar. Under efterträdaren Johanssons egid förbyttes improvisatio-
nen i konsistoriets arbete i precision. Matematikern Johansson var en 
vän av ordning och lämnade ingenting åt slumpen. Akademins konsis- 
torium sammanträdde om lördagar, i vanliga fall var tredje vecka, och 
varje ärende som skulle vara föremål för beslut skulle mötesveckan vara 
inlämnat senast onsdag klockan 15. Möteshandlingarna låg framlagda i 
konsistoriesalen lördag klockan 9. Om mötet, som började klockan 12, 

Rättsvetaren friherre Rabbe Axel Wrede (1851–1938), kansler för Åbo Akademi 
1918–1930.
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drog ut på tiden mer än fyra timmar ajournerades mötet för att fortsätta 
följande dag. Alla ärenden förbereddes så grundligt att ”klubban kunde 
gå med matematisk precision”.25

Rektorsnämnden som bestod av rektor, prorektor och fakulteternas 
dekaner hade som sin uppgift att ta hand om det som i grundstadgan år 
1929 kallades ”smärre löpande ärenden och mindre, ekonomiska frågor”.  

Akademistiftelsen beviljade akademin medel utgående från det bud-
getförslag som akademin lämnat in. Stiftelsens styrelse hade ”överinse-
ende över akademiens ekonomiska förvaltning” och avgjorde på förslag 
av konsistorium hur många professurer och övriga tjänster det skulle 
finnas vid akademin. I ett ärende som rörde ekonomin var beslutsgången 
komplicerad eftersom den involverade inte mindre än sex instanser. 
Överbibliotekarie Eric Holmbergs initiativ 1937 till en höjning av biblio-
tekspersonalens löner i nivå med lönesättningen vid Helsingfors univer-
sitetsbibliotek kan få exemplifiera hur ett ärende avancerade fram till det 
avgörande klubbslaget. Han tog upp ärendet i bibliotekskommissionen 
som den 13 mars omfattade ett budgetförslag som via rektorsnämnden 
gick vidare till konsistorium där man efter omröstning gick in för en 
nedbantning i förslaget till budget för nästa verksamhetsår. I sitt yttrande 
till stiftelsen ställde sig kansler bakom minoritetens ståndpunkt, han 
ansåg att principen om lika lön var rimlig, samtidigt som han medgav 
att bibliotekskommissionens förslag till en höjning av lönerna i ett enda 
steg handlade om mycket pengar. Stiftelsens styrelse omfattade princi-
pen om lika lön även om man inte såg några praktiska möjligheter att 
”annat än i ringa mån” förverkliga de lönepåslag som konsistorium före-
slog. Slutgiltigt beslut i lönefrågan fattades av stiftelsens delegation som 
förenade sig med styrelsen och gick in för en moderat höjning. Processen 
var anmärkningsvärt snabb eftersom delegationen sammanträdde den 28 
maj, två och en halv månad efter att bibliotekskommissionen hade varit 
klar med sin budgetskrivelse.26 

Att stiftelsen satt på pengarna kunde bli en källa till stor irritation för 
dem som ansvarade för att forskning och undervisning fick nödvändiga 
resurser. Professor Walter Wahl, dekanus för den kemisk-tekniska fakul-
teten 1920–1924, vädrade sin frustration över alla tillfälliga personalar-
rangemang i ett privatbrev 1923: ”men det är som att gå i tjära, man får 
i Åbo aldrig något definitivt besked, och säga de något sakligt så hava de 
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nästa gång alldeles glömt bort vad det var fråga om.” Han var pessimist 
då det gällde akademins framtid så länge som ”dessa urgamla och halv-
döda herrar” med en anspråkslös utbildning gick in för att detaljstyra sitt 
universitet.27

•  Divergerande viljor

Enligt grundstadgarna utövade rektor ”den verkställande makten” 
med uppgift att noggrant vaka över all verksamhet, inklusive ordningen 
bland studenterna, göra budgetuppföljningar och sammanställa berättel-
ser över verksamheten. Edvard Westermarck hade tack vare att han var 
en internationellt känd vetenskapsman en auktoritet som gjorde honom 
väl skickad att verka som Åbo Akademis första rektor, ”sprida glans” och 
ge det nya lärosätet trovärdighet både nationellt och internationellt. Han 
var dessutom den enda i det nya konsistoriet med den värdefulla erfa-
renheten av att ha arbetat i ett motsvarande organ. Att han tack vare fru 
Marianne Ahlströms generositet kunde bo på Ispois gård och anlända 
till akademin i kursläde med galonerad kusk bidrog till att stärka hans 
habitus som rektor. Genom sin sociala bakgrund visste han också hur 
man förde sig i salongerna och därmed svarade han väl mot de förvänt-
ningar Åbopatricierna hade på en professorsgestalt i sällskapslivet. Pro-
blemet var att han var mer frånvarande än närvarande i Åbo. Utöver att 
han skötte sin professur i London, som krävde att han vistades utomlands 
flera månader varje år, engagerades han av Svenska Finlands folkting att 
bevaka de finlandssvenska intressena när den för finlandssvenskarna så 
viktiga frågan om Ålandsöarnas framtida statstillhörighet behandlades av 
Nationernas förbund.28

Det maktvakuum som uppstod på grund av Westermarcks fysiska från-
varo var hans ställföreträdare matematikprofessorn Severin Johansson, 
av Nordström karaktäriserad som en viljemänniska, inte sen att fylla. 
Johansson var klassresenär och i hög grad en antites till Westermarck. 
Han var arbetarson från Dalsbruk på Kimitoön och hade tack vare sin 
stora begåvning fått en möjlighet att gå i lärdomsskola i Åbo och studera 
vid universitetet i Helsingfors där han försvarade sin licentiatavhand-
ling 1905.29 Det är lätt att se vilken stor betydelse hans bakgrund fick 
för hur han såg på akademins roll i samhället. Den utbildning som gavs 
skulle inte utveckla vetenskapliga färdigheter och förmedla kunskap i 



·  161  ·

största allmänhet utan ge de utexaminerade just det som de behövde i 
sitt kommande yrkesliv i en ny tid med nya krav. Det här gällde dem som 
studerade naturvetenskapliga ämnen men också humanisterna. Johans-
son ansåg att den inriktning på Norden och Sverige som den humanis-
tiska fakulteten fått var för snäv och att ”känslosynpunkter” inte fick 
avgöra hur den utvecklades. Också den skulle ha ett ”solitt praktiskt 
innehåll”, med bl.a. en satsning på studiet av allmänt talade främmande 
språk. Detta var att medan murbruket ännu torkade i valven svära i den 
vetenskapens katedral som donatorerna gått in för att bygga. För Wes-
termarck som ursprungligen närt en vision om Åbo Akademi som ett 
renodlat forskningsinstitut var däremot det rena kunskapssökandet det 
centrala. De tillämpade vetenskapernas nytta låg i öppen dag, men det 
fanns andra värden än de ekonomiska. Det var enligt Westermarck ”san-
ningssökandets drift” som var människans mest värdefulla egendom. I 
vilken mån den kunskap som tillfredställandet av den här driften resul-
terade i var till nytta eller inte för samtiden var för honom inte ointres-
sant, men det var ändå en fråga av andra rangen. Sanningen skulle sökas 
utan hänsyn till följderna, utan det förutsättningslösa sanningssökandet 
upphörde vetenskapen enligt honom att vara vetenskap.30 

Matematikern Severin Johansson valdes 1921 med rösterna fyra mot 
tre för Westermarck till ny rektor, något som väckte stor uppmärksam-
het och överrumplade den sittande rektorn Edvard Westermarck som 
inte hade tänkt sig att bli ställd åt sidan, men som var mer besviken 
på beslutsprocessen än på utfallet. Några planer på att lämna akademin 
efter att han kuppartat detroniserats som rektor hade han inte. Valet av 
ny rektor stöttes och blöttes i pressen, Johansson fick epitetet ”usurpa-
torn” och på Åbo Svenska Teater fick publiken ta del av kupletter om 
rektorsvalet. Studenten Inez Masloff kommenterade valet i sin dagbok 
med att Johansson, som kallades ”Tjoffen”, inte ansågs passa ”som ledare 
för svenskhetens förpost” och att många nu inte längre kunde tänka sig 
att sända sina barn till akademin.31 Enligt kritikerna var tillvägagångs-
sättet synnerligen dubiöst och de framhöll att valet visade att man inte 
förstod att uppskatta Westermarck efter förtjänst. I försvaret av bytet 
av rektor lyftes behovet av en närvarande rektor fram, en som kunde 
ägna sig åt organisationsarbete – välkommen glans över akademin kunde 
Westermarck med samma framgång sprida utan att nödvändigtvis vara 
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rektor. Följden blev en splittring i två grupperingar, den ena bestående av 
i huvudsak humanister och samhällsvetare kring den förra rektorn, den 
andra av framförallt naturvetare fylkade kring den sittande rektorn. En 
del humanister solidariserade sig med Johansson medan vissa naturvetare 
reagerade på att denne inte placerade forskandet i högsätet. Eftersom 
naturvetarna var fler än humanisterna och samhällsvetarna inom konsist-
orium kom den Johanssonska gruppen att dominera i beslutsfattandet.32

Johansson insåg att akademins ekonomiska situation var sådan att 
de gamla donatorernas insatser inte längre var tillräckliga. Något måste 
göras och med den status som rektorskåpan gav ansåg han sig vara den 
mest lämpliga för uppgiften.33 Hans målmedvetet genomförda överlev-
nadsstrategi för akademin och starka utspel delade opinionerna, antingen 
var man deciderat för eller lika övertygat emot honom och det han stod 
för. Nordström skriver målande om hans ”starka passionsspel” och att 
han ”behärskade konsten att dela och regera”, d.v.s. levde enligt det kända 
imperativet divide et impera. Filosofen Rolf Lagerborg, som inte hörde 
till hans krets, beskrev honom som prålsjuk och lika effektiv på att få in 
medel som att göra av med dem men också som ”benådad planläggare 
och kraftkarl”.34 Hans styre kan karaktäriseras som patriarkaliskt – att 
han växt upp på ett järnbruk kan inte ha saknat betydelse för hans upp-
fattning om ett framgångsrikt ledarskap. Han uppmuntrade de sina, såväl 
personal som studenter, att kämpa vidare och såg till att kolleger fick 
någonstans att bo, tillägg på lönen och pengar till resor – allt genom, 
av och för honom med tanke på akademins bästa. År 1927 ställde han i 
utsikt ett substantiellt lönelyft för professorerna under tre års tid, och i 
rektorsvalet följande år var det följaktligen bara en av kollegerna som inte 
ville se honom återvald.35

Johansson dog överraskande mitt i sin gärning, endast 50 år gammal, 
år 1929. Känslosvallet kring rektorsvalet 1921 fick år 1935 en fortsättning 
i och med att Johan Jakob Huldén publicerade en biografi över Johans-
son i syfte att ge denne ett mer positivt eftermäle än det han var på väg 
att få. Han var värd ”en upprättelse, innan fienden helt utplånat san-
ningen”. Den rappt skrivna texten där Huldén inte drog sig för att i sina 
tolkningar köra rasande rakt i kurvorna rev av den sårskorpa som hunnit 
bildas, och tidningarna fylldes av inlägg i en yvig diskussion som Hufvud-
stadsbladet för sin del valde att avsluta med hänvisning till omtanke om 
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akademins bästa. Utöver faktafel reagerade kritikerna på att Huldén i sitt 
”kåseri om Severin Johansson” (Svante Dahlströms karaktäristik) reste ett 
äreminne över denne genom att skriva ned värdet av Westermarcks insats 
som rektor.36 

Rektor Johansson gick mycket aktivt in i rollen som främste fundraiser 
för akademin.37 Detta gjorde att gåvor till lärosätet kunde adresseras till 
honom personligen. Johansson lämnade förvisso en korrekt redovisning 
för de medel som erhållits men hans frustande aktivitet tillskrev stiftelsens 
styrelse en plats i skuggan och skapade friktion mellan stiftelsen och aka-
demins ledning i allmänhet och mellan stiftelsens skattmästare och aka-
demins rektor i synnerhet. Också i sig små ärenden, som befrielse från 
undervisningsskyldighet för rektor under en termin 1928, kunde anta stora 
proportioner i beslutsfattandet. Johanssons död avlägsnade konflikten 
mellan rektor och stiftelse medan de ansträngda relationerna mellan kon-
sistorium och stiftelse fanns kvar. Oenigheten handlade ytterst om de olika 
organens kompetens, så kunde stiftelsens styrelse småpetigt ha synpunkter 
på exempelvis vilken dag på hösten läsåret lämpligen skulle inledas. 

Motsättningarna kom till ytan när konsistoriums förslag 1926 till revi-
dering av den första grundstadgan för akademin (1918) under en följd av 
år stöttes och blöttes i de olika organen. Att det var stiftelsens delegation 
som skulle fatta beslutet var klart, men konsistorium önskade få inskrivet 
garantier för att det akademiska samfundet aldrig blev överkört. Styrelsen 
vägrade att kompromissa och fick delegationen att anta en ny grundstadga 
exakt så som styrelsen ville ha den formulerad. Kansler Wrede föreslog 
som motdrag en ändring av urkunden för stiftelsen i syfte att bereda med-
lemmar av konsistorium plats i stiftelsens styrelse. Resultatet blev taktiskt 
dikterade inval av nya medlemmar i delegationen, att denna samlades till 
stormiga möten 1930, att kansler Wrede avgick, att nästan alla i den sit-
tande styrelsen valde att avgå och att stiftelseurkunden inte ändrades. Slut-
ligen valdes rektor Otto Andersson 1931 in i stiftelsens styrelse. Genom ett 
så enkelt alexanderhugg kunde den svåra konflikten biläggas, och i fort-
sättningen såg professorerna till att inte irritera stiftelsen. Helt okomplice-
rade blev relationerna mellan konsistorium och stiftelse ändå inte. År 1941 
fick konsistoriet finna sig i att deras kandidat till ny innehavare av kans-
lersämbetet ratades av stiftelsen. Det som enligt Nordström ”de gamla 
herrarna” i stiftelsen och ”de oberäkneliga professorerna” inom akademin 
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inte fullt ut hade insett var att stiftelsens angelägenheter då akademin 
byggdes ut och förvaltningsuppdraget med växande fonder blev större 
inte längre kunde skötas som förtroendeuppdrag. Till ny ordförande för 
styrelsen invaldes 1931 hovrättsrådet Axel Ålenius, direktör för Sparban-
ken i Åbo. Som revisor hade han god inblick i stiftelsen och han gick in 
för att skapa större professionalitet i stiftelsens arbete. Skattmästarupp-
draget överfördes på en avlönad tjänsteman, fil.mag. Ralf Törngren, och 
Ella Grönberg anställdes som kamrer.

Johanssons tredje period som rektor skulle ha tagit slut 1930, och 
därmed hade han inte längre kunnat återväljas. Efter hans död 1929 föll 
valet på humanisten Otto Andersson som blev vald till rektor med åtta 
av tio röster i konsistorium. Som rätt ny i konsistoriet var han en kom-
promisskandidat som de båda grupperingarna – den Johanssonska och 
Westermarckska – kunde omfatta. Även följande rektor rekryterades ur 
humanisternas led, nämligen filologen Rolf Pipping som var rektor åren 
1936–1942. Också detta val präglades av de etablerade falangerna inom 
konsistorium. Pipping valdes med knapp majoritet och insåg att han 
gjorde klokt i att balansera mellan lägren i sitt nya värv. Teologen Georg 
Olof Rosenqvist blev ny prorektor med lika liten marginal. Han valdes 
1942 nära nog enhälligt till akademins femte rektor. 

Den som tar del av polemiken kring rektorsvalet 1921 och dess efterspel 
får intrycket av ett grälsjukt och turbulent Åbo Akademi. Som dekanus 
för teologiska fakulteten (1930–1942) kommenterade Rosenqvist arbetskli-
matet vid sitt universitet. En utomstående fick lätt uppfattningen att aka-
demin varit ”en tummelplats för inre slitningar och strider”. Så var ändå 
inte fallet, ville Rosenqvist ha sagt. Under tidigare år hade det förekommit 
”vissa slitningar” men akademin präglades i sin vardagslunk av kollegiali-
tet och en ”förtroendefull positiv samverkan”.38 Att personer som skolats 
i kritiskt tänkande och som lärt sig att argumentera för sin ståndpunkt 
aldrig skulle hamna i delo då de sammanförs inom samma väggar faller 
på sin orimlighet. En total harmoni, om den skulle råka finnas, förkväver 
ett universitet. Hur konfliktdrabbat Åbo Akademi var i förhållande till 
andra akademiska miljöer kan knappast avgöras, men i ett nytt lärosäte 
som under knappa ekonomiska stjärnor skall etablera sig var utrymmet 
för konflikter begränsat om institutionen skulle överleva – och det gjorde 
den. 
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•  Akademistaten

Som akademiker skulle man veta sin plats, både bildligt och bokstavligt. 
Som extraordinarie professor hade Alma Söderhjelm ingen plats kring 
bordet då konsistorium sammanträdde. Också inom fakulteterna, där 
utöver de ordinarie professorerna också tillförordnade och extra ordina-
rie professorer men inte lektorer hade säte, avgjorde ancienniteten sit-
tordningen.39 Eftersom Söderhjelm var kvinna hade professor Wester-
marck, som var den till tjänsteåren äldsta professorn, inför det första 
fakultetsmötet som hon deltog i artigt erbjudit henne att sitta på stolen 
bredvid honom. Det förblev hennes plats fram till att Westermarck gick 
i pension. I fortsättningen tillämpades ancienniteten undantagslöst och 
som extraordinarie professor satt hon längst ned.40

Administrationen sköttes av en minimal personal. Som akademisekre-
terare verkade från akademins första tid Svante Dahlström, medan kamrer 
Anna Bäckström skötte ekonomiförvaltningen från 1918 till sin död 1942. 
Bäckström var mångsidigt aktiv inom kulturlivet, bildningsverksamheten 
och det sociala arbetet i Åbo, engagerad såväl i kvinnorörelsen som inom 
Svenska folkpartiet. Hon hann med att vara sällskapsmänniska och enga-
gerade sig också i de problem som akademins lärare och studenter kon-
fronterades med. Professorerna behövde hjälp med sådant som bostad, 
med att skaffa pass och rekommendationer eller genom ett förskott på 
lönen, något som inte var uteslutet om man, som Alma Söderhjelm for-
mulerade det, ”vet att tigga hövligt och hyggligt”. När det vad dags för 
löneutbetalning – det var hon som varje månad räckte över pengarna till 
löntagaren – skall hon till skillnad från sin vanliga vänlighet ha varit kort 
i tonen. Då bad hon påpassligt lönemottagarna om att få ta hand om 
småmynten som hon sedan förvaltade i en kassa som användes för att 
bistå personer i knipa, bland dem springbud, studenter eller städerskor 
vid akademin vars män var arbetslösa. Hon kallades både ”akademins 
hjärta” och ”akademins chef”, men ett minst lika träffande epitet med 
inspiration hämtad från modern genusforskning är ”akademimoder”.41 

Bland akademins övriga administrativa personal märks en övervakt-
mästare som bl.a. slussade in personer som önskade avlägga besök hos 
rektor.42 Sommaren 1943 uppmärksammades tre trotjänare. Mekani-
kern Hugo Axberg, preparatorn Gunnar Hedberg och städerskan Alma  
Nettelberg hade då arbetat 25 år vid akademin.43
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Läsåret 1938–1939 var situationen på fakultetsnivån den att Helmer 
Tegengren var notarie vid den humanistiska fakulteten medan uppdraget 
som notarie vid de andra fakulteterna sköttes av någon av lärarna. Samma 
läsår bestod akademistaten, inklusive kansler och tre pensionerade pro-
fessorer, av 70 personer som skötte 73 olika befattningar. Sedan Alma  
Söderhjelm 1937 avgått med pension som professor var endast två av 52 
lärare kvinnor, nämligen Anne-Marie Augustson, tf. assistent i kemi (se 
bilder s. 301f.) och Valborg Widenäs, lärare i talteknik och välläsning. 

Åbo Akademis kansli vid 1920-talets början. Anna Bäckström (1875–1942, 
stående t.v.), akademins kamrer 1918–1942, och ”skriverskan” Dagny Humelin. 
Anna Bäckströms familj flyttade till Finland från Sverige år 1878. Hennes far 
Hjalmar arbetade som tjänsteman på Dalsbruk och Tykö bruk.
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Inom tjänstemannakategorin var kvinnorna fler, av totalt nio kvinnor 
var sex anställda vid akademins bibliotek som hade en personal på åtta 
personer.44 

Akademistaten fungerade också som en gemenskap inom den unga 
akademin. Man träffades en gång i månaden hos någon av medlem-
marna och lika ofta stod en middag på svenska klubben på program-
met. Ingen Runebergsdag passerade utan fest och Per Brahes födelsedag 
uppmärksammades. Om vintern kunde man företa en skidfärd till Lilla 
Bocken med picknick och dans till grammofon.45

R a m a r  o c h  i n n e h å l l

Dagny Humelin i arbete vid skrivmaskinen, fotograferad av Alma Söderhjelm 
på 1930-talet.

Ekonomin: ”i något trånga skor”46

Så länge det rådde fred i Europa förblev förhållandena stabila och infla-
tionen var ett så okänt fenomen att ordet ännu under början av 1900-
talet inte var i användning i vare sig svenskan eller finskan då man talade 
ekonomi. I och med krigsutbrottet 1914 förändrades situationen i grund, 
den finska markens köpkraft var 1918 en tiondedel av vad den hade varit 
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1914. Från krigsutbrottet till 1920 steg prisnivån i landet med över 800 
procent. Också finansmännen var totalt oförberedda på utmaningen 
att förvalta ett kapital i en tid av hyperinflation. Den förmögenhet som 
Svenska litteratursällskapet i Finland förvaltade var först år 1928, och 
detta tack vare nya donationer, till sitt realvärde på nytt på samma nivå 
som 1914. Henry Wiklund som ingående granskat litteratursällskapets 
förmögenhetsförvaltning har ställt den berättigade frågan vilka möj-
ligheter de som ansvarade för allmännyttiga fonder hade att hantera 
den nya situation som första världskriget ledde över i och förhindra att 
kapitalet smalt samman. Givet att man förstod vad den nya situationen 
krävde – och det fanns det egentligen ingen som gjorde – var möjlighe-
terna begränsade att agera på finansmarknaden. Att investera i fastighe-
ter var förenat med betydande skötsel- och förvaltningskostnader och 
Helsingfors fondbörs, grundad 1912, trampade ännu i barnskorna och 
var ett osäkert alternativ på grund av den spekulation i aktier som före-
kom. Under de två första åren av 1920-talet förlorade Helsingforsbörsen 
omkring hälften av sitt värde. Det tillgångsslag som återstod var olika 
inflationsutsatta räntebärande instrument (depositioner, obligationer, 
skuldsedlar). Den ekonomiska krisen i Finland 1914–1921 har karaktä-
riserats som den djupaste i Finlands historia, i själva verket tycks den 
i ljuset av den krisjämförande forskning som gjorts inte riktigt kunna 
mäta sig med 1990-talets ekonomiska härdsmälta, men att den var både 
djup och lång är ett odiskutabelt faktum.47

•  Ekonomi i svårhanterlig obalans

Stiftelsens för Åbo Akademi tillgångar ökade från omkring 16 miljo-
ner mark år 1919 till över 31 miljoner år 1922, men förutsättningarna att 
förse akademin med budgetmedel blev ändå i praktiken sämre på grund 
av inflationen. De gamla donatorerna hade inte längre samma möjlighe-
ter att stöda det nya lärosätet och deras tid började vara ute också i den 
meningen att de som ännu levde var för ålderstyngda för att orka verka 
inom stiftelsen med den energi som situationen krävde.48

Den svårhanterliga situationen skapade en krismedvetenhet och hand-
lingsberedskap – pengarna räckte helt enkelt inte till, någonting måste 
göras för att få akademins ekonomi i balans. Rektor Johansson fram-
höll i sitt inskriptionstal 1921 hur en tre- eller fyrfaldigt höjd inkomst 
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inte räckte till att leva på sedan priserna stigit tiofalt. Det var svårt att 
få lönen att räcka till livets nödtorft. Sedan man justerat lärarlönerna så 
att de stämde överens med lönerna vid statsuniversitetet gick de medel 
som stiftelsen hade kapacitet att föra över till akademin åt till dem. Alla 
andra anslag måste strykas. ”Undervisningen går naturligtvis sin gilla 
gång. Men ingen avhandling tryckes, ingen bok köpes, intet instrument 
anskaffas”, var rektorsord som blev ofta citerade. Åbo Akademi, känd 
också utomlands, var ingen lokal angelägenhet utan ett uttryck för den 
svenska kulturens vilja att leva, deklarerade rektor. Om inget gjordes för 
att stoppa den ”ofärd” som drabbade akademin skulle det inte på länge 
finnas någon orsak att tala om svensk kultur i Finland. Finlands svenskar 
måste nu inse vad som var deras plikt mot sig själva. Situationens allvar 
framgår av att Johansson på grund av det ekonomiska läge som lärosätet 
befann sig i rent av övervägde att lämna akademin.49

Rektor, som hade förankrat den här delen av sitt tal hos stiftelsen, 
behövde inte tala för döva öron. Talet betecknades som ett nödrop i 
pressen och noterades också i Sverige. Åbo Underrättelser påminde om 
att de breda lagren ”av vårt svenska folk” inte hade bidragit verksamt till 

R a m a r  o c h  i n n e h å l l

Rektor Johanssons budskap vid inskriptionen hösten 1921 om att akademin 
befann sig i en ohållbar ekonomisk situation fick stor medial uppmärksamhet.  
Åbo Underrättelser 16.9.1921.
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förmån för sin högskola, men att tiden nu var inne för att visa samma 
offervilja som de finskspråkiga hade gett prov på gentemot sitt univer-
sitet i Åbo. Tidningen publicerade också ett upprop av lotsen S. J. Örså 
i Högsåra, Hitis där han betonade att Åbo Akademi utgjorde ”den bli-
vande ryggraden i vår svenska stams samling i kampen för vår tillvaro som 
svenskar i Finland”. Nu måste alla i vars ådror det rann svenskt blod gå 
från ord till handling och visa offervilja.50 Tidningen Kotka Nyheter knöt 
viljan att skänka medel till Åbo Akademi till grundandet av en teologisk 
fakultet, ett sådant beslut skulle skapa offervilja hos finlandssvenskarna. 
Om akademin gick över till att utbilda teologer skulle den bli ”ljusare, 
friare och med svenskt väsen djupare befryndad”.51 Hufvudstadsbladet 
konstaterade för sin del att ”Finlands svenska universitet” hade blivit 
till tack vare ett antal storartade donationer men framhöll att svenskfol-
kets ”nationalegendom” nu måste räddas av finlandssvenskarna själva.52 
Åbo Akademi måste nu i verkligheten bli det som den hittills bara varit 
”i talesättet”, nämligen ”en nationell, svensk högskola” skrev Vasabladet 
som också gjorde gällande att tillströmningen av studenter från Öster-
botten skulle bli större om det skapades ett intresse inom bredare folk- 
lager för lärosätet.53

När rektor höll sitt tal fanns det redan en plan för hur man skulle gå 
tillväga. I maj samma år hade akademins konsistorium i samråd med 
stiftelsens styrelse gett en kommitté, där bl.a. Severin Johansson ingick, 
i uppdrag att planera en allmän insamling till förmån för akademin. 
Redan 1917 förekom tanken på en understödsförening. Den kom att 
bli verklighet år 1922 i och med att Åbo Akademiförening den 26 mars 
grundades av ett möte bestående av inemot hundra ”medborgare och 
medborgarinnor” i Nylands nations hus i Helsingfors. Mötet var väl för-
berett genom ett upprop i tidningspressen med Svenska litteratursällska-
pet, Svenska folkskolans vänner, Svenska folkpartiet och Stiftelsen för 
Åbo Akademi som sammankallare och genom att ett fyrtiotal personer 
inom näringslivet och det svenska bildningsarbetet hade fått en särskild 
inbjudan att delta. Mötet öppnades av bankdirektör Eric von Rettig, 
ordförande i Svenska folkpartiets centralstyrelse. Till mötesordförande 
valdes professorn vid Helsingfors universitet Hugo Pipping, medlem 
i Stiftelsens för Åbo Akademi delegation och styrelsen för Svenska lit-
teratursällskapet. De flesta deltagarna i mötet kom direkt från Svenska 
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folkpartiets partidag. I styrelsen invaldes personer från Åbo och Helsing-
fors samt också från Vasa, Björneborg, Tammerfors och Viborg.54 

Åbo Akademiförening skulle på olika sätt verka för att stöda akademin. 
Medlem kunde den bli som var villig att under tre års tid varje år betala 
en avgift på 100, 500 eller 1 000 mark. Föreningen fick rätt att vartannat 
år utse två medlemmar i stiftelsens delegation. Åbo Underrättelser formu-
lerade som uppgift för föreningen att ”sänka akademiens rötter möjligast 
djupt ner i den svenska jorden i Finland”.55 Den fick en massiv uppback-
ning i den svenska pressen där Åbo Akademi beskrevs som någonting 
omistligt för alla svensktalande i Finland.56

R a m a r  o c h  i n n e h å l l

Annons om Åbo Akademiförening i Kotka Nyheter den 3 januari 1925.

Också i fortsättningen utgör Åbo Akademiförening ett exempel på 
hur olika delar av den svenska samlingsrörelsen lät sig samordnas till en 
gemensam insats. Två damkommittéer tillsattes för att värva medlemmar, 
en i Åbo och en i Helsingfors. Medlemmarna i kommittéerna uppträdde 
i pressen som fru Westerholm eller fröken Stockmann utan att deras för-
namn nämndes. För dem som behövde få veta vilken person det var fråga 
om var blotta efternamnet tillräcklig information. Rektor Johansson åtog 
sig att utgående från Svenska folkpartiets medlemskartotek göra upp 
listor på personer i Åbo att värva som medlemmar. Godsägaren Carl- 
Johan Dahlström, son till Ernst och Rosina Dahlström, blev föreningens 
första ombudsman. Akademiföreningen skrev till Svenska folkpartiets 



Å b o  A k a d e m i  i  s i n  b ö r j a n  1 9 1 8 – 1 9 4 5

·  172  ·

drygt hundra ombudsmän i hopp om att kunna engagera dem, men bara 
40 svarade att de var villiga att arbeta för föreningens syften. En del hade 
händerna fulla med annat medan andra höll före att de lokala hindren för 
en framgångsrik medlemsvärvning var för höga. De personer man skrivit 
till i Esse, Jeppo, Replot och Malax i Österbotten menade att de ingen-
ting kunde uträtta, folk hade inte intresse för saken eller pengar att avstå. 
Kyrkoherde Karl Smeds i Replot tackade nej till uppdraget som ombuds-
man men anslöt sig som medlem. Kampanjen blev framgångsrik. Hösten 
1922 hade 1 400 personer eller organisationer anslutit sig, av dem knappt 
700 i Helsingfors och 600 i Åbo, till föreningen som också fått bidrag 
från utlandet. Rektor Johansson gjorde bedömningen att i och med för-
eningen hade akademitanken kommit in i det allmänna medvetandet, 
Åbo Akademi kunde nu tack vare att svenskfolket gav sitt ”kulturtionde” 
bli vad den från första början var avsedd att vara, nämligen ”ett universi-
tet för hela det svenska Finland”.57

I Vasa hade en centralkommitté för Österbotten bildats på initiativ av 
hovrättsrådinnan Alma Skog och rådman Otto Jacobsson. Alma Skog 
hade under många år på trettondagen arrangerat en fest med lotteri i 
Vasa till förmån för svenska folkhögskolor i Österbotten. Hon hade nu 
valt att i stället satsa på en trettondagsfest från vilken behållningen gick 
till akademiföreningen. Med Vasa som modell grundades liknande cen-
tralkommittéer i städer och andra större orter med svensk befolkning. 
Rektor Johansson, ombudsman Dahlström och en del av professorerna 
genomförde med början 1922 turnéer – ”Åbo Akademis eriksgata genom 
det svenska Finland”, enligt Johansson. De presenterade akademin och 
akademiföreningen och höll populärvetenskapliga föreläsningar. Profes-
sor Edvard Westermarck höll föredrag i Stockholm i syfte att utverka 
donationer från Sverige. Professorerna från Åbo uppträdde ofta på fester 
under Svenska dagen den 6 november och Runebergsdagen den 5 febru-
ari. Mot slutet av 1920-talet mattades föredragsverksamheten av, Akade-
mins ekonomiska situation hade förbättrats och man kunde möta fram-
tiden med större tillförsikt. Olof Mustelin har gjort bedömningen att 
föredragsresorna av allt att döma ”anordnades med sinne för det effekt-
fullt publikdragande”. I Hangö inramades professor Karl F. Lindmans 
föredrag trettondagen 1923 av ett program bestående av körsång, solo-
sång, deklamation och allmän dans. Tidningspressen skrev om gästerna 
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från Åbo såväl inför som efter deras besök. Julius Sundblom i Marie-
hamn engagerade sig aktivt för akademiföreningens sak och uppma-
nade föreningar att ansluta sig, därmed skulle summan per individ inte 
behöva bli så hög.58

Akademiföreningens lokala ombudsmän, som befann sig i en nyck-
elposition, försökte man i första hand rekrytera bland personer som 
verkade aktivt för Svenska folkpartiet, Svenska litteratursällskapet eller 
Svenska Folkskolans vänner. Att informera om föreningen, värva med-
lemmar och se till att dessa betalade sin medlemsavgift var en arbetsdryg 
uppgift och det var inte alltid lätt att finna någon som var villig att hel-
hjärtat gå in i den. Föreningen försökte också få ombudsmän på orter 
där varken Svenska folkpartiet eller de två andra nyssnämnda organisa-
tionerna var representerade. I september 1931 hade föreningen inemot ett 
trettiotal lokala ombud.59 

Förankrandet av akademin i Svenskfinland krävde en anpassande jus-
tering av lärosätets image. Rektor Johansson aktualiserade 1922 beho-
vet av en kyrklig akt i anslutning till den högtidliga inskription som 
inledde läsåret, en tanke som hade lanserats redan då akademin inledde 
sin verksamhet. Om man eftersträvade att vara ”hela Finlands svenska 
högskola” måste man också tillgodose de religiösa intressena, menade 
Johansson. Efter att saken dryftats ingående beslöt konsistorium våren 
1923 i en jämn omröstning – fem för, fyra mot och en nedlagd röst – 
att en dylik akt skulle ingå i programmet under varje inskription. Det 
var av ett inlägg i diskussionerna att döma framförallt österbottningarna 
man ville vinna för akademins sak genom ett kyrkligt inslag i inskriptio-
nen. Att bröderna Dahlström uttalat sig för ett kristet inslag vägde tungt 
när beslutet fattades. Fritänkarna, av prokansler Arthur Rindell kallade 
”hedningarna”, besvärade sig hos kansler Wrede över beslutet men utan 
framgång. Hösten 1923 hölls i anslutning till inskriptionen i solennitets-
salen för första gången en predikan i domkyrkan.60 

Då akademiföreningen hade verkat i ett och ett halvt år (septem-
ber 1923) var medlemmarna så många som 2 600. Det var framförallt 
välbärgade och högutbildade personer och deras familjemedlemmar i 
städer och tätorter som valt att ansluta sig. Så många som 750 bodde 
i Helsingfors (inklusive villastäderna och Grankulla) och drygt 600 i 
Åbo. Omkring hälften av medlemmarna kom således från de här urbana 
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miljöerna. Också i Viborg hade medlemsvärvandet gett ett gott resul-
tat, föreningen hade här så många som 165 medlemmar. En gruppering 
av medlemmarna enligt hemlandskap visar att Nyland 1923 dominerade 
med 42 % av dem. Ingen av dem var ålänning och Österbotten stod för 
blygsamma 9 % av medlemskåren. Från landsbygden i Österbotten hade 
föreningen inte lyckats knyta till sig fler än 38 medlemmar, av dem 16 
i Pörtom. Också sammanslutningar som Arbetets vänner i Borgå, Illby 
ungdomsförening och Emsalö allmogeförening hade gått in i akademi-
föreningen som medlemmar. År 1933 vände sig akademiföreningen till 
omkring 250 ungdomsföreningar med en uppmaning att ansluta sig till 
Akademiföreningen men endast ett tjugotal valde att göra det.61 

Den penningsumma som den nybildade akademiföreningen årligen 
överlämnade till Stiftelsen för Åbo Akademi utgjorde ett betydande och 
ytterst välkommet bidrag, som i medeltal uppgick till en femtedel av de 
budgetmedel som stiftelsen ställde till akademins förfogande under fem 
verksamhetsår med början 1921–1922. Mot slutet av 1920-talet ström-
made bidragen inte in på samma sätt som förr och de pengar som insam-
lats via akademiföreningen stod under följande femårsperiod därför i 
medeltal för endast 6 % av akademins budgetmedel. Kring mitten av 
1930-talet låg föreningens årliga bidrag på nivån 100 000 mark som skall 
jämföras med akademins årskostnader på omkring 6,5 miljoner mark. 
Under sina första verksamhetsår hjälpte akademiföreningen akademin 
igenom en allvarlig ekonomisk kris. Viktigt var också det moraliska stöd 
som föreningen tack vare att så många anslöt sig kunde ge. Omvänt gav 
akademiföreningen projektet Åbo Akademi en mycket bredare förank-
ring i Svenskfinland, särskilt bland borgerskapet i städerna.62

Helt konfliktfria var akademiföreningens första verksamhetsår inte, 
en spänning mellan Helsingfors och Åbo uppstod på grund av planer på 
merkantil högskoleutbildning i Åbo, rektor Johanssons stöd för kandida-
ten Amos Anderson i riksdagsvalet 1924 – en kampanj som resulterade i 
ett inval som utmanade etablissemanget inom Svenska folkpartiet – och 
sist men inte minst den personalpolitik som tillämpades inom akademin 
på grund av den ekonomiska krisen. Centralkommittén för akademi-
föreningen i Helsingfors menade 1923 att en märklig lönepolitik väckt 
så stor uppmärksamhet att den försvårade möjligheterna att samla in 
medel för Åbo Akademi. Riposten från föreningsstyrelsens verkställande 
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utskott i Åbo uteblev inte; akademiföreningen kunde inte påverka bud-
getfrågor inom akademin, och man lät förstå att man hade förväntat 
sig större ansträngningar från huvudstadskommitténs sida och större 
bidrag från Helsingfors ”med dess förmögna befolkning”. Med en bättre 
tillgång på medel skulle akademins konsistorium ha haft möjligheter att 
betala ut löner på ett sätt som väckte ”allmän belåtenhet”. I Helsingfors 
förundrade man sig över att akademin inte klarade av att ta emot kritik 
och goda råd av utomstående utan hade ställt sig ”på en piedestal”.63

Det var det faktum att professorerna 1923 fick behålla sina löner allt 
medan den övriga personalen ”drabbades av abnormt starka lönesänk-
ningar” som upprörde känslorna i Helsingfors och gav Åbo Akademi 
negativ publicitet. I synnerhet de som sedan tidigare var allmänt nega-
tiva till fenomenet Åbo Akademi fick nu en fullgod anledning att fatta 
pennan.64 Stiftelsen hade sänt konsistoriums förslag till budget verksam-
hetsåret 1923–1924 i retur med en begäran att administrationskostnaderna 
skulle minskas. Professorerna i konsistorium gick nu in för att sänka 
alla andra löner inom akademin än sina egna, en lösning som svarade 
mot den rådande uppfattningen inom stiftelsens styrelse att en minimal 
förvaltningsapparat signalerade god förvaltning. Förslaget kritiserades i 
hårda ordalag då det blev känt. Stiftelsens delegation lät sig influeras av 
kritiken och beslöt att godkänna budgeten enbart för ett halvt år. Akade-
misekreteraren Svante Dahlström, som tvingades se sin lön mer än halv-
erad, menade i ett brev till professor Westermarck att rektor Johansson 
”står mig efter livet” och lät förstå att han var beredd att ta strid. Också 
för den resterande hälften av verksamhetsåret kom budgeten att faststäl-
las med bibehållen lönesänkning, men då den gjordes upp för följande 
år var det ekonomiska läget så pass mycket ljusare att det gav möjlighet 
att återställa lönerna till den gamla nivån. Med, kan det tilläggas, akade-
misekreterarens lön som ett tydligt undantag från regeln. I stället vidtogs 
andra sparåtgärder som att dra in lärar- och assistentbefattningar och 
avskeda lektorn i fysik Bruno Saxén med hänvisning till att han utan 
att ha tillåtelse av kansler hade tagit emot ett statligt lektorat. Att en del 
professorer mot extra arvode åtog sig att sköta indragna tjänster väckte 
ont blod bland dem av de anställda som inte var professorer, ”sadistiska 
orgier”, ”okontrollerad maktutövning” och ”den moraliska misären” var 
epitet som användes för att beteckna konsistoriums agerande. Stiftelsens 
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styrelse efterlyste disciplinära åtgärder av kansler som var klok nog att 
avstå från sådana. Kemisterna Walter Wahl och Karl Friedrich Schmidt 
lämnade sina professurer vid akademin. Lösningen att sänka lönerna för 
endast en del av personalen var onekligen inte framsynt och därtill en 
juridiskt mycket tveksam krisåtgärd, men så långt som till en offentlig 
avbön sträckte sig aldrig vare sig rektor eller konsistorium som i sitt age-
rande hade låtit sig inspireras av stiftelsestyrelsens önskemål om sänkta 
förvaltningskostnader.65

De anställda inom Åbo Akademi som inte verkade som professorer 
var liten – det rörde sig om 18 personer – men de förblev inte passiva. De 
organiserade sig i september 1923 i föreningen Åbo Akademis Lärare- och 
tjänstemannaförening, populärt kallad ”Svältremmen”, vars syfte var att 
främja sammanhållningen bland medlemmarna och bevaka deras eko-
nomiska och andra intressen. Rektor Johansson lyckades inför höstter-
minen 1924 passivera föreningen genom att avkräva en solidaritetsförkla-
ring av de lärare och tjänstemän vid akademin som inte var professorer. 
I Åbo Underrättelser ingick den 19 september en kort text där 15 akademi- 
anställda med anledning av ”den under senare tid förda offentliga dis-
kussionen om Åbo Akademi” förklarade att de hyste förtroende för aka-
demins nuvarande ledning som de hoppades skulle kunna råda bot på 
”de ekonomiska svårigheter, som för närvarande hota Akademiens exis-
tens”. Rektor kunde följaktligen i sitt inskriptionstal samma höst prisa 
den ”sunda endräkt” som rådde beträffande vägen framåt för Åbo Aka-
demi. Tre namn saknades anmärkningsvärt nog bland undertecknarna 
av den offentliga avbönen, nämligen de inom föreningen aktiva brö-
derna Rolf och Nils Pipping, den förre docent i svenska språket, den 
senare lektor i matematik, och akademisekreteraren Svante Dahlström. 
Men minnet av också bittra tvister bleknar med åren. Lars Westerlund 
har kallat Rolf Pipping, ordförande för Svältremmen, ”den mest på- 
spottade mannen” vid Åbo Akademi 1924, men det hindrade inte att 
han 1928 blev utnämnd till professor i svenska språket och nordisk filo-
logi. År 1936 valdes han till rektor för akademin.66 Lönekonflikten fick 
konsistorium att sluta leden och Johansson kunde 1924 se sig vald för  
en andra treårsperiod som rektor.67
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1918     1922     1926     1930     

FASTIGHETER  1,0        3,3   4,2   4,0

AKTIER  4,4      13,0   8,4 16,0

RÄNTEINSTRUMENT           2,1  11,7  27,4 42,5

ÖVRIGT          0,7   3,2   5,6  4,4

Summa 8,2  31,2 45,6 66,9

Värde 2019  
(miljoner euro)

2,9 10,4 14,5 22,4

•  Förmögenhetsmassan

R a m a r  o c h  i n n e h å l l

Tabell 1. Stiftelsens för Åbo Akademi förmögenhet 1918–1930 (bokföringsvärdet i 
miljoner mark). Anm: I gruppen ”övrigt” ingår värdet på samlingar, inventarier, 
bibliotek samt bankdepositioner, diverse debitorer och kassamedel.  
Källa: Åbo Akademi. En översikt (Åbo 1942), s. 51.

Stiftelsens förmögenhet växte inte bara skenbart i form av stigande 
belopp i inflationsdrabbad mark utan också reellt (se tabell 1). Föränd-
ringen i förmögenhetens struktur var stor under den första tiden. Av 
de ”tre naturliga tillgångsslagen”68, nämligen fastigheter, aktier och rän-
teinstrument, dominerade aktierna initialt, något som speglar vilken 
typ av förmögenhet de donationer stiftelsen fick att förvalta bestod av. I 
aktieportföljen ingick framförallt aktier i de två storbolagen Kymmene 
Ab och Pargas Kalkbergs Ab och i olika ”storbanker”. Ränteinstrumen-
tens andel ökade och blev så dominerande att den utgjorde 65 % av för-
mögenheten år 1930. Enligt en expertbedömning från 1925 var stiftelsens 
tillgångar inte övervärderade, de var väl placerade och avkastningen var 
god.69 Fonderna växte men akademins utgifter ökade i ännu snabbare 
takt och endast tack vare enskilda bidrag och de medel som Åbo akade-
miförening lyckades skrapa ihop gick det att få budgeten för Åbo Aka-
demi i balans.70

Nästa ekonomiska krisperiod drabbade Finland redan några år tidi-
gare än det övriga Europa som sögs in i den ekonomiska depression som 
börskraschen i New York 1929 blev början på. Bruttonationalprodukten 
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sjönk, banker krisade och många länder, bland dem Finland, såg sig 
tvingade att överge guldmyntfoten. Efter 1932 följde en tid av snabb till-
växt i den finländska ekonomin, tack vare inflationen och en flexibel 
lönepolitik med sänkta reallöner fick skogsindustrin på nytt luft under 
vingarna.71

De ekonomiska förutsättningarna för stiftelsen att hålla den akade-
miska verksamheten vid liv blev bättre när Finlands ekonomi repade sig 
efter den stora depressionen, men de blev inte bra. Stiftelsen tog emot 

1918

     Fastigheter       Aktier        Ränteinstrument       Övrigt

1926

1934 1942

Förmögenhetens struktur 1918–1942
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Tabell 2. Stiftelsens för Åbo Akademi förmögenhet 1934–1942 (bokföringsvärdet 
i miljoner mark). Anmärkningar och källa: se tabell 1.

1934     1938     1942     

FASTIGHETER   21,0      25,0     46,2

AKTIER   20,4      40,2     52,2

RÄNTEINSTRUMENT            41,0  64,8     61,5

ÖVRIGT               8,1    7,9    10,6

Summa            90,5 137,9  170,5

Lånade medel

Nettoförmögenhet

Värde 2019 (miljoner euro)

   9,6

 80,9

 30,9

 32,9

105,0

 40,2

  42,2 

128,3 

 26,7

nya donationer och dess förmögenhet växte från 67 miljoner mark 1930 
till drygt 128 miljoner mark 1942 (se tabell 1–2, en förmögenhet på 22,4 
miljoner, respektive 26,7 miljoner euro år 2019). Problemet, för det fanns 
alltjämt ett stort sådant, var att avkastningen inte ökade i motsvarande 
grad. En delorsak var kraftigt sjunkande räntor. Det var inte på samma 
sätt som förr lönsamt att låna ut pengar. Att placera medlen i räntebä-
rande instrument innebar att tillgångarna inte var inflationsskyddade, 
och stiftelsens strategi i fondförvaltningen blev att investera i fastighe-
ter i Åbo, Helsingfors och Stockholm. Stiftelsen ägde de byggnader där 
akademin verkade och ägde fastigheter i Åbo med tanke på personalens 
behov av bostäder att hyra, och den första större fastigheten i renodlat 
placeringssyfte köptes 1932. Som ett resultat av den här strategin ökade 
fastigheternas andel av förmögenheten medan de räntebärande instru-
mentens (utlåning och obligationer) andel minskade. I början på 1940-
talet utgjorde de fastigheter som akademin använde en knapp tiondedel 
av den fastighetsmassa som stiftelsen förvaltade.72 Fastighetsköpen finan-
sierades delvis med hjälp av lån som 1942 utgjorde en så stor summa att 
den svarade mot en fjärdedel av stiftelsens förmögenhet. Vilken var då 
logiken bakom att både låna ut och låna upp? Svaret på den frågan är att 
man eftersträvade en balans mellan innehavet av ränteinstrument och 
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upplåning som gjorde att man kunde hantera inflationsrisken och neu-
tralisera effekterna av förändringar i räntenivån. Stiftelsen slog på det här 
sättet också vakt om sitt handlingsutrymme med en möjlighet att för-
mera förmögenhetsmassan utan att likviditeten, och därmed skötebarnet 
akademins ekonomi, försvagades.73

Med krigen fr.o.m. 1939 kom inflationen i en process som överens-
stämde med den som hade drabbat landet under och efter första världs-
kriget. Under krigsåren steg räntorna, samtidigt som dividenderna och 
inkomsterna från fastigheterna på grund av reglerade hyror krympte. Lös-
ningen på en växande klyfta mellan intäkter och utgifter blev en strikt 
sparsamhetspolitik med bl.a. sänkta löner och tjänster som lämnades obe-
satta som centrala inslag. I brist på likvida medel måste stiftelsen bita i det 
sura äpplet och sälja fastigheter som genom hyresreglementeringen inte 
gav någon avkastning.74

•  Avkastningen 

Hur mycket kunde stiftelsen bevilja akademin i budgetmedel och vart 
gick pengarna? En del av avkastningen av förmögenheten fördes över till 
kapitalet, och då det gällde donationer för särskilda ändamål som ännu 
inte hade kunnat följas upp i form av exempelvis en nyinrättad professur 
återstod för stiftelsen inget annat att göra än att lägga hela avkastningen 
till kapitalet. För verksamhetsåren 1929–1930 och 1941–1942 finns det 
lättillgänglig information som visar att den del av avkastningen som gick 
till akademins verksamhet utgjorde 7 %, respektive 5 % av förmögen-
heten.75 En stor del av avkastningen var öronmärkt för vissa ändamål 
med en bristande flexibilitet som följd. ”En kraftig ökning av de all-
männa fonderna är oundgänglig”, löd därför en bistert manande slutsats 
om ekonomin formulerad i början av 1930-talet.76 Insikten om vad som 
borde göras saknades inte men tydligen nog handlingsutrymmet. De s.k. 
allmänna fondernas andel av förmögenheten minskade i alla händelser 
från drygt 60 % år 1922 till 23 % tjugo år senare. Resten av kapitalet 
fanns i huvudsak inom fonder för ”särskilda ändamål” eller för de nytill-
komna fakulteterna (den kemisk-tekniska och den teologiska fakulteten) 
och handelshögskolan. Hur budgetmedlen verksamhetsåren 1929–1930 
och 1941–1942 fördelades mellan fakulteterna (handelshögskolan inklu-
derad) framgår av tabell 3.
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1929–30     %     1941–42     %     

HF 1,7       37 2,4  36

MNF 1,0       22 1,9  28

SF            0,3     6 0,4    6

KTF            0,7   15 0,9  13

TF 0,5    11 0,6    9

HH

Summa

0,4
 

4,6

    9

100

0,5

6,7

   8

100

Drygt en tredjedel av medlen gick till Humanistiska fakulteten. Mate-
matisk-naturvetenskapliga fakultetens andel steg medan Kemisk-tek-
niska fakultetens sjönk, men om de båda naturvetenskapliga fakulteterna 
granskas som en ”samproducerande” helhet ökade den andel som gick 
till dem något (från 37 % till 41 %). 

Lönerna står för den stora utgiftsposten i ett universitets ekonomi. 
Professorerna (inklusive de extraordinarie) var 22 i början av 1930-talet 
och 23 ett decennium senare, medan det sammanlagda antalet lärare 
ökade från 43 till 56. Docenterna blev dubbelt fler, från ett halvt dussin 
till ett helt, under samma tidsperiod men den summa som användes för 
att arvodera dem var inte stor.77 Det finns skäl att återkomma till docen-
turproblematiken vid akademin längre fram i texten.

Lönesättningen var utöver en fråga om pengar och skälig inkomst 
en fråga om rättvisa. År 1937 återkom som vi tidigare sett överbiblio-
tekarie Eric Holmberg som chef för ”Akademiens viktigaste vetenskap-
liga inrättning” till frågan om bibliotekspersonalens löner som släpade 
efter i jämförelse med nivån vid Helsingfors universitetsbibliotek. Tack 
vare stiftelsens förståndiga placeringspolitik och nya donationer var den 
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Tabell 3. Budgetmedlens fördelning fakultetsvis vid Åbo Akademi verksamhets-
åren 1929–30 och 1941–42. Anmärkningar och källa: se tabell 1.  

Anm. HF = Humanistiska fakulteten, MNF = Matematisk-naturvetenskapliga 
fakulteten, SF = Statsvetenskapliga fakulteten, KTF = Kemisk-tekniska fakulteten, 
TF = Teologiska fakulteten, HH = Handelshögskolan vid Åbo Akademi.  
Källa: Åbo Akademi. En översikt (Åbo 1931), s. 31; Åbo Akademi. En översikt (Åbo 1942), s. 53.

Summa
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ekonomiska situationen nu enligt överbibliotekarien så god att det fanns 
ett förhandlingsutrymme. En del av skillnaden fick sin förklaring av att 
den effektiva arbetstiden vid Åbo Akademis bibliotek var fem timmar per 
dag medan den var en halv timme längre i Helsingfors. Stiftelsens dele-
gation gick inte med på mer än mindre höjningar, men själva principen 
om lika lön som inom motsvarande statliga organisationer omfattades.78 

För akademin innebar de snäva ekonomiska premisserna att en fort-
satt breddning av verksamheten var utesluten. 1930-talet blev därför – 
ackompanjerat av missnöjesyttringar över berättigade behov som inte 
kunde tillgodoses – en tid av inre konsolidering. Att bygga ut verksam-
heten med nya ämnen var inte annat än undantagsvis möjligt. Krigsåren 
var åter igen en svångremmens tid vid akademin, och när rektor hösten 
1946 inledde sitt inskriptionstal med orden ”Åbo Akademi står inför 
stora svårigheter”, var det ekonomin han först och främst tänkte på. Han 
ville ändå inte teckna en alltför mörk bild: stiftelsens kapital var klokt 
placerat, akademin uppmärksammades med nya substantiella donatio-
ner, Åbo Akademiförening hade inlett en insamlingskampanj och i Sve-
rige var intresset för att stöda akademin växande.79 

Infrastrukturen

I huvudbyggnaden vid Domkyrkotorget samsades administrationen de 
första åren med humanistiska fakulteten, biblioteket och studentkåren, 
medan det andra huset med fasaden mot Domkyrkotorget användes av 
ämnena matematik, fysik, mineralogi och geologi. I byggnaderna i samma 
kvarter mot Tavastgatan verkade de kemisk-tekniska vetenskaperna. 
De nödvändiga omändringsarbetena hade fördröjts av konflikter kring 
lönerna med byggnadsarbetarna men slutresultatet gav enligt vad Åbo 
Underrättelser kunde delge sina läsare i december 1920 ett ”på samma 
gång intimt och förnämt intryck”. De olika ämnena disponerade över 
sina egna seminariebibliotek med facklitteratur. ”[D]e mer försigkomna 
eleverna” kunde använda låsbara lådor för sin litteratur. I anslutning till 
seminarierummet hade professorn ett studierum där han också kunde ta 
emot studenterna och anordna tentamina. Professorn behövde således 
inte nödvändigtvis ta emot studenterna i sitt hem. Administrationens 
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Professor Karl F. Lindman föreläser i Åbo Akademis huvudbyggnad. Foto från 1920-
talets början.

Studenter i arbete under matematikprofessor Severin Johanssons ledning. 
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utrymmen bestod av ”den enkelt och vackert inredda konsistoriesalen” 
i grått, vitt och guld, rektorns kansli, sekreterarens rum och kamrerens 
rum. I huvudbyggnadens övre våning fanns i övrigt en större humanis-
tisk föreläsningssal, med rum för ett sextiotal personer, och en mindre 
statsvetenskaplig. Huvudbyggnadens nedre våning inrymde akademins 
bibliotek och studentkåren. Studenterna hade tillgång till damrum, tid-
ningsrum, biljardrum och en större samlingssal.80

I den andra stora byggnaden vid Domkyrkotorget (Cajanderska huset) 
höll man i slutet av 1920 på att uppföra en ”stor, ljus och vacker före-
läsningssal” för närmare tvåhundra personer, ett auditorium som impo-
nerade på Viborgs Nyheters reporter. I det geologiska och mineralogiska 
kabinettet stod höga vitriner med olika mineralier utställda. I den nedre 

Undervisningssal i Cajanderska huset (Geologicum) som stod färdigutrustat 1919 
med inventarier och mätinstrument.
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våningen fanns bl.a. det fysikaliska laboratoriet och ritsalar för den mate-
matiska undervisningen och för maskinritning. Överallt fanns enligt 
Viborgs Nyheter synnerligen modern apparatur för undervisningen.81

I den gamla saluhallsbyggnaden mot Tavastgatan var iordningställandet 
av utrymmena ännu inte klart i december 1920, men ett år senare var arbe-
tena slutförda. Undervisningen kunde äga rum i ett större och ett mindre 
laboratorium. Huset var genom en gång förenat med det gamla laborato-
riet vid Postgatan. Här fanns också ett auditorium och ett par arbetssalar.  
Utrymmena beskrevs i lokalpressen som ”rätt tillfredsställande”.82

I januari 1918 köpte stiftelsen Reuterska gården på Henriksgatan 9. I 
bostadshusets nedre våning verkade från 1921 Laboratoriet för fysikalisk 
kemi. I den övre våningen bereddes från och med 1927 plats för Handels-
högskolan vid Åbo Akademi. I samma kvarter i hörnet av Domkyrkoga-
tan och Biskopsgatan, och således i omedelbar närhet till Åbo domkyrka, 
ligger den Spoofska gården som konsul Conrad Spoof hade testamente-
rat till akademin och som Stiftelsen för Åbo Akademi tog emot 1922. I 
den imposanta huvudbyggnaden i empirestil fick från och med 1924 den 
nygrundade teologiska fakulteten sina verksamhetsutrymmen.83 

Stiftelsen för Åbo Akademi kunde 1930 tack vare makarnas testamente 
ta över Ernst och Rosina Dahlströms tidigare hem på Biskopsgatan 13 
att användas av de humanistiska och statsvetenskapliga fakulteterna som 
fram till dess hade trängts tillsammans med förvaltningen och biblioteket 
i huvudbyggnaden. Den Dahlströmska nyrenässanvillan blev ”Humanis-
ticum”. Den statsvetenskapliga fakultetens behov av utrymmen tillgodo-
sågs senare på 1930-talet i Hjeltska gårdens huvudbyggnad vid Gezelius-
gatan, det hus där tidigare Magnus och Ellen Dahlström bott. I nedre 
våningen av det palatsliknande huset inrymdes de biologiska samling-
arna medan fakulteten fick disponera hela övre våningen.84

Akademins första byggnader låg i omedelbar närhet till domkyrkan. 
Här låg också akademihuset som tagits i bruk 1817, kallat f.d. akademi-
huset, där hovrätten, länsstyrelsen och domkapitlet verkade. Byggnaden 
utövade genom sitt höga symbolvärde en stark dragningskraft på akade-
min och kretsen kring den. Konsistoriet tillsatte 1920 en tvåmannagrupp 
för att utreda möjligheterna till ett förvärv och staten uppvaktades i 
frågan. År 1922 vände man sig till riksdagen. Eftersom ingenting hände 
lämnade ett antal svenska riksdagsmän 1923 in en motion med Amos 
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Ernst och Rosina Dahlströms nyrenässansvilla kunde tas i bruk av akademin 
1930 och fick namnet Humanisticum. Foto från början av 1900-talet.
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Anderson som första undertecknare. Argumentatio-
nen, som var skickligt uttänkt, gick ut på att stats-
makten kunde förväntas visa samma välvilja mot Åbo 
Akademi som man hade visat ett år tidigare mot det 
andra universitetet i staden. Staten hade då i en bytes-
affär med Turun yliopisto bytt till sig Gullranda utan-
för Nådendal genom att till universitetet avstå ägan-
derätten till en del av det i Åbo belägna Storheikkilä 
med ett förflutet som bl.a. slottsladugård och militär-
boställe. Inom universitetsföreningen (Yliopistoseura) 
ansåg man att det minsann kunde diskuteras huru-
vida de bytesvillkor man erbjudits faktiskt varit för-
delaktiga men man hade inte ansett sig ha råd att säga 
nej till statsmakten som ville förvärva ett representa-
tivt sommarresidens för republikens president. Till på 
köpet hade man fått negativ publicitet. På svenskt håll 
gick nämligen bedömningarna åt rakt motsatt håll, 
man uppfattade det som att staten genom att avstå 
det mycket värdefullare Storheikkilä i utbyte mot 
Gullranda i praktiken stödde det nya finska universi-
tetet ekonomiskt. I motionen uppmanades nu stats- 
makten att behandla Åbo Akademi lika generöst som 
Turun yliopisto genom att som ”en åtgärd av rätt-
visa” gratis överlåta f.d. akademihuset i den takt som 
de statliga institutioner som verkade i huset flyttade ut. 
Fem år senare inlämnades en liknande motion, men 
inte heller den gav önskat resultat.85

År 1939 öppnade sig en möjlighet att få köpa 
huset eftersom byggnaden inte längre ansågs ända- 
målsenlig för de ämbetsverk som arbetade i den och 
ett nytt ämbetshus planerades. Amos Anderson såg till 
att de ekonomiska förutsättningarna inte saknades 
genom ett gåvobrev på åtta miljoner mark till akade-

min. Drömmen blev inte heller nu verklighet, men de medel som Ander-
son ställt till förfogande kom väl till pass när en laboratoriebyggnad för 
Kemisk-tekniska fakulteten efter andra världskriget uppfördes. Med tanke 
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på akademins snäva ekonomiska ramar var det en fördel att det resurs- 
krävande akademihuset förblev i statens ägo.86 När Åbo Akademi 
uppmärksammar sina första hundra år är situationen den att solennitets-
salen i akademihuset administreras av grannuniversitet men kan använ-
das av Åbo Akademi för högtidliga akter såsom höstens inskription och 
installation av nya professorer. 

År 1921 fick Åbo stad av staten rätt att till akademin sälja det astronomiska 
observatoriet högst uppe på Vårdberget. Villkoret för överlåtelsen var att 
staden först uppfört ersättande byggnader för navigationsinstitutet och 
navigationsskolan i Åbo. Inte heller det här projektet kunde förverkli-
gas.87Akademin måste lösa sitt utrymmesbehov på annat sätt. Ett av dem 
var en effektiv användning av de byggnader man förfogade över. 

En annan besvikelse i umgänget med Åbo stad var de förhandlingar 
om lediga tomter på Ryssbacken som bergsrådet Berndt Grönblom förde 
med stadsdirektör Eero Mantere under krigsåren. När förhandlingarna 
sedan skulle gå över i ett formellt skede meddelade stadsdirektören över-
raskande att han inte kunde ordna någon tomt åt akademin. Den enkla 
men för honom inte helt bekväma sanningen var att staden redan hade 
lovat Ryssbacken åt Turun yliopisto.88 Staden Åbos inställning till det 
nya lärosätet Åbo Akademi kan närmast karakteriseras som ett påfallande 
tydligt ointresse. Professor Tore Modeen skrev 1988 om hur ”en av mina 
vördade äldre kollegor vid Åbo Akademi” som levat hela sitt liv i staden 
träffande brukade framhålla hur Turun yliopisto var ”älskat och ärat av 
stadsstyret” medan akademin var ”knappt tolererad”. Akademin kunde 
inte räkna med ekonomiskt stöd av staden i tider av trångmål eller för-
ståelse för sitt behov av tomtmark och inte heller med den uppmuntran 
som det innebar att av staden omnämnas som en viktig institution inom 
dess gränser. Helt missade en sådan kritik inte målet.89

Under vinterkriget fälldes med början juldagen 1939 drygt 4 000 
bomber över Åbo som var ett högprioriterat mål för Röda arméns bomb-
flyg. De materiella skadorna var betydande; 656 byggnader skadades och 
av dem blev 90 helt förstörda. Under det mer utdragna fortsättningskriget 
var Åbo föremål för bombangrepp åren 1941 och 1944. Det mest förö-
dande av dem ägde rum i krigets inledningsskede den 26 juni 1941. Tota-
lantalet byggnader som fick skador uppgick till 212 och av dem totalför-
stördes över hälften. Gamla akademihuset och domkyrkan träffades av 
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bomber under vinterkriget men akademins byggnadsbestånd fick inga 
svårare skador.90 De flesta fönsterrutorna i akademibyggnaderna blåstes ut, 
och fönstren reparerades efter freden med hjälp av de medel som professor 
Johannes Lindblom i Lund samlat in. Under vinterkriget tog försvarsmak-
ten över huvudbyggnaden och rektorskansliet flyttade över till den teolo-
giska fakultetens hus. I en annan del av huset och i handelshögskolans hus 
verkade Sjöfartsstyrelsen under vinterkriget.91 Inte heller under fortsätt-
ningskriget tog akademins byggnadsbestånd skada i bombningarna. 

Risken för bombskador gav under vårterminen 1944 akademin anled-
ning att föra bort delar av biblioteket, värdefulla instrument och sam-
lingar från Åbo.92 Men vad var det som det unga universitetet förvaltade 
och som inte fick gå förlorat? 

•  Bibliotek och andra samlingar

Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet riktade 1918 ett 
upprop till författare, universitet och andra vetenskapliga institutioner i 
Sverige med en uppmaning att skänka litteratur till Åbo Akademis bib-
liotek. Gensvaret var starkt och på ett år samlades 20 000 böcker in för 
leverans till Åbo Akademi. De överlämnades vid invigningshögtidlighe-
terna 1919 till ”det första rent svenska universitetet utanför Sveriges grän-
ser” av riksföreningens sekreterare professor Vilhelm Lundström. Varje 
bok som skänkts av sin författare innehöll en personlig dedikation. På 
grund av de ogynnsamma valutaförhållandena skulle det ha varit omöj-
ligt för akademin att köpa in böcker i stor skala i Sverige, så gåvan var 
högst välkommen.93 

Åbo Akademis bibliotek inledde sin verksamhet 1919 och fick samma 
år rätt till friexemplar av så gott som allt inhemskt tryck. Bibliotekets 
uttalade ambition var att bygga upp så heltäckande samlingar som 
möjligt av inhemsk och nordisk litteratur och att bli ett ”finlandssvenskt 
nationalbibliotek” med allt tryck som utkommit på svenska i Finland i 
sina samlingar. Det förvaltade hösten 1921 75 000 volymer, huvuddelen 
av böckerna var gåvor. De anslag för bokinköp som biblioteket dispo-
nerade över var anspråkslösa. Gåvor var som sagt välkomna men samti-
digt inte alltid oproblematiska att förvalta. Man fick inte nödvändigtvis 
just den litteratur som var mest oumbärlig utan delvis sådant som man 
egentligen inte ville ha men inte heller kunde tacka nej till.94
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År 1930 uppgick bokbeståndet till drygt 81 000 volymer varav drygt 
hälften fanns i huvudbiblioteket och resten i de olika seminariebiblioteken. 
Under 1930-talet ökade bokbeståndet så att den katalogiserade delen 1942 
bestod av över 200 000 volymer. Inklusive småtryck, tidningar och annan 
okatalogiserad litteratur omfattade akademins bibliotek då omkring 
360 000 tryckalster. Det placerade sig i storlek mellan Helsingfors 
universitetsbibliotek och Riksdagsbiblioteket i Helsingfors. Huvuddelen 
bestod av donationer och, som det framhölls i en presentation av akade-
min 1942, kunde givarna ”räknas i tusental”. Donatorerna redovisades 

Vid lärdomens källor, männen undantagslöst i kavaj eller kavajkostym och slips. 
Åbo Akademis bibliotek inledde sin verksamhet i huvudbyggnaden vid Domkyrko-
torget. Bibliotekspersonal och studenter, 1920-tal.
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med namns nämnande i rektors årsredogörelse, läsåret 1938–1939 var 
de 804. Riksföreningens donation 1919 var alltjämt den största enskilda 
gåvan till akademins bibliotek. Biblioteket växte också genom bytesverk-
samheten. I början av 1940-talet gick Acta Academiae Aboensis till 468 
vetenskapliga institutioner på olika håll i världen som i gengäld sände 
sina publikationer till Åbo. Villkoren för bytesverksamheten försämrades 
då akademin i början av år 1943 förlorade sin fribrevsrätt.95 Bokinköpen 
utgjorde endast en liten del av förvärven, men i början av 1940-talet fick 
biblioteket en större donation för bokinköp.96 Bibliotekets samlingar var 
i flitig användning. Läsesalen var öppen tolv timmar om dagen under 
terminerna och under åtta om sommaren. I slutet av 1930-talet uppgick 
besöken i läsesalen till 9 000 per år.97
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Bibliotekets personal 1920–1921, stående fr. v. Carl Rudolf Gardberg, Eric Holmberg, 
Axa Karlsson, Allan Törnudd och Mary Schönberg, sittande Karin von Eichwald 
och Ingrid Stråhle.

Boägget till sina bildsamlingar fick akademins bibliotek genom en 
donation som överlämnades under invigningsfestligheterna 1919.98 Åbo 
studentnation (Åbo Avdelning) vid Helsingfors universitet hade 1909 
bildat en hembygdskommitté som samlade in fotografier och andra 
bilder i Åbo. Samlingarna av personbilder och vyer från Åbo förvarades 
i ett stort bildskåp i Åbo stadsbibliotek. Hembygdskommittén gav 1917 
ut en tryckt katalog över samlingarna som sköttes av Lotten Dahlström. 
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På baksidan av detta porträtt har någon initierad antecknat: ”Lotten Dahlström. 
Omhänderhar Åbo Akademis stora porträttsamling. Intresserad av Åbo stads 
fornminnen och dess historia. Är för forskare en god hjälp på detta område, 
där hon är ett ’levande uppslagsverk’.” Lotten Dahlström (1874–1955) skötte 
akademins bildsamlingar 1919–1952. 

Hon fick fortsatt ansvar för bilderna sedan de övergått i Åbo Akademis 
ägo och arbetade med att ordna dem, skaffa kompletterande informa-
tion om dem, skapa sökinstrument och bygga upp bildutställningar. När 
pengarna för nödvändigt material tröt tog hon det som behövdes ur egen 
ficka. Hon fick småningom titeln intendent och var kvar i akademins 
tjänst ända till 1952. Vid början av 1940-talet förvaltade bibliotekets bild-
samlingar 32 000 personfotografier. Bibliotekets handskriftsavdelning tog 
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emot enskilda arkiv, bland dem den stora Schulténska samlingen som 
omfattade omkring 5 000 brev.99 

Matti Klinge har framhållit hur den negativa framtoning Helsingfors 
universitet fick som en följd av kampen om undervisningsspråk verksamt 
bidrog till att styra också andra donationer än av kapital till Åbo. Bland 
de svenskspråkiga i landet fick donerandet av arkivalier till antingen 
Riksarkivet eller Helsingfors universitetsbibliotek någonting suspekt över 
sig, vilket gynnade handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek. 
Detta ledde enligt Klinge till att ”flera bemärkta mäns litterära kvarlå-
tenskap”, kom att tas om hand i Åbo och inte i Helsingfors. Detta trots 
att de här personerna, bland dem fanns professorer och rektorer vid Hel-
singfors universitet, inte hade haft någonting med den förra orten att 
göra. Att man i Åbo borde ha förstått att inskränka sina ambitioner till 
att vara ett lokalhistoriskt arkiv framstår trots allt som en bedagad stånd-
punkt, allt av nationell vikt behövde inte nödvändigtvis placeras på hyllor 
i huvudstadens kulturinstitutioner för att vara väl omhändertaget.100

Just detta att förvalta de växande samlingarna på ett kompetent sätt 
var en utmaning av rang för det nya lärosätet.101 Det gällde att impro-
visera och göra så gott man kunde under rådande knappa omständig-
heter. Biblioteket med läsesalar expanderade från ursprungligen åtta rum 
i huvudbyggnadens första våning till tolv. En magasinsbyggnad i akade-
mikvarteret och vindsvåningarna i huvudbyggnaden och det Reuterska 
huset togs i anspråk som boklager. De kalla vindsutrymmena var inte bra 
för böckerna och magasinen fyllde inte heller kraven på brandsäkerhet. 
Rektorerna betonade i sina inskriptionstal vikten av att biblioteket kunde 
”lyftas ur sitt nuvarande provisorium”. För rektor Johansson framstod 
biblioteket som den syresättande lungan för akademin som vetenskaplig 
organism.102 I och med att de humanistiska seminariebiblioteken från 
1930 fick rum i Humanisticum lättade för en tid bibliotekets brist på 
utrymmen.

Överbibliotekarien Wilhelm Munthe vid Universitetet i Oslo gjorde 
1934 en utvärdering av de rådande förhållandena inom akademins 
bibliotek som utmynnade i en ståndpunkt som inte kunde missförstås; han 
hade aldrig sett en så värdefull boksamling förvaltad under så opraktiska 
och otrygga förhållanden. Lösningen blev boktornet, den första nybygg-
nationen för akademin, ett hus planerat och byggt för sitt syfte, som 
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kunde invigas 1935. Byggnaden ritad av arkitekten Erik Bryggman reste 
sig i ”en av stadens minnesrikaste delar med Domkyrkan som närmaste 
granne” tack vare generösa donationer av bokhandlare Gösta Branders 
och hans fru Gertrud. Det nya huset skingrade ändå inte all oro inför 
framtiden. Överbibliotekarien Eric Holmberg räknade nämligen med att 
magasinen skulle vara fulla om sex eller åtta år om samlingarna fortsatte 
att växa i samma takt som hittills. 

Och visst imponerade det nya biblioteket på besökaren. In genom 

Bibliotekets läsesal på 1940-talet. 

entrédörrarna av järn med spegelglas och handtag av ebenholts med för-
kromade fästen, stod han eller hon i vestibulen och kunde styra stegen 
mot låneexepeditionen och bibliotekskatalogerna. En besökande forskare 
kunde sedan arbeta i läsesalen med plats för 52 personer och med por-
trätt av drottning Kristina, kung Gustav III, Per Brahe som den kung-
liga akademins grundare 1640, en rad av den gamla högskolans kanslerer 
och den lärde H. G. Porthan. Nu kunde biblioteket också marknadsföra 
sig som ett mer trovärdigt alternativ för donatorer och meddela allmän-
heten att bibliotekets nya ”stålhyllor utgöra den tryggaste förvaringsplat-
sen för sådant som hör eftervälden till”. Särskilt tacksamt tog man emot 
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donationer av inhemskt, särskilt svenskt, tryck och av den utländska litte-
raturen bl.a. vitterhet och historia. Lika välkomna var donationer av olika 
småtryck, bl.a. föreningsstadgar, brev och fotografier. När bomberna föll 
över Åbo under krigsåren från och med 1939 ångrade överbibliotekarie 
Eric Holmberg orden i sitt upprop i tidningspressen om akademibib-
liotekets trygga stålhyllor. Det behövdes inte mer än att ett bombplan 
fällde sin last över boktornet så skulle allt vara en ruinhög med ”alla våra 
skatter pulveriserade”. Så illa gick det tack och lov ändå inte, och man 
hade vidtagit säkerhetsåtgärder. Biblioteket var den enda av akademins 
institutioner som var i kontinuerlig verksamhet under krigsåren. Under 
vinterkriget flyttades ”i riskfördelningssyfte” de mest värdefulla delarna 
av biblioteket och det mesta av handskriftssamlingarna ner i olika källar- 
utrymmen. I januari 1944 inleddes en omfattande evakuering av biblio-
tekets bokbestånd till bl.a. olika herrgårdar utanför Åbo. Den viktigaste 
inhemska litteraturen och bibliotekets handskrifter fördes på de ordina-
rie turbåtarna över till Sverige, huvudsakligen till Vadstena slott. Den 
oro för Finlands framtid som självständig stat som alla då bar på speglas 
i överbibliotekarie Holmbergs tankar kring de bokskatter han var satt att 
förvalta. Han framhöll nämligen i ett brev i mars 1944 att den viktigaste 
orsaken till att föra över delar av samlingarna till Sverige var att ”i vidri-
gaste fall”, d.v.s. om Finland hamnade under sovjetisk ockupation, skulle 
de kunna bli till nytta i svenska bibliotek.103

* * *

En viktig förutsättning för undervisning och forskning var samlingar av 
olika material. De biologiska samlingar som byggdes upp skapades med 
tanke på kommande professurer i zoologi och botanik. Akademin fick 
framförallt genom ett stort antal donationer omfattande samlingar av 
växter, insekter, ägg och fåglar att förvalta. Östsvenska studenters natur-
vetenskapliga klubb, grundad för ”ett par år sedan” hade enligt en tid-
ningsnotis 1921 tagit som sin uppgift att samla in naturalier (växter och 
djur) för de framtida biologiska institutionerna vid Åbo Akademi.104 År 
1930 var samlingarna så omfattande att en intendenttjänst inrättades. 
I mitten på 1940-talet omfattade det allmänna herbariet 27 000 arter. 
Platsen förpliktade – vid åstranden på den plats där professor Per Kalms 
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botaniska trädgård legat på 1700-talet skapades en ny trädgård på 1930-
talet. Den lades ned ett par decennier senare.105

Början till de geologiska samlingarna var de mineralier som hade 
samlats in 1917 under den expedition till Urianchai, som låg på grän-
sen mellan Sibirien och Mongoliet, som geologen Helge Backlund hade 
lett. Följande år blev Backlund professor vid Åbo Akademi. Samlingarna 
byggdes upp tack vare donationer och genom material som kunde samlas 
in under exkursioner. Genom en donation av Selma Kajanus 1935 kunde 
den största privata samlingen av mineralier i Finland införlivas med aka-
demins samlingar.106

Som professor i musikvetenskap och folkdiktsforskning engagerade 
Otto Andersson sig i uppbyggandet av ett musikhistoriskt museum som 
fick sin början 1926 och som 1930 placerades i Tryckerihuset i hörnet av 
Gezeliusgatan och Biskopsgatan. Tack vare att bergsrådet Lennart Baum-
gartner finansierade inköpet av fem originalmanuskript med Jean Sibelius 
som upphovsman var början gjord till en betydande samling Sibeliania. 
Med kompositörens samtycke blev de musikhistoriska samlingarnas namn 
från och med år 1949 Sibeliusmuseum, som i dag är Finlands enda egent-
liga musikmuseum och upprätthålls av Stiftelsen för Åbo Akademi.107

År 1940 öppnades akademins mynt- och medaljsamling som också den 
var resultatet av frikostiga donationer, bland dem hovrättsrådet George 
Granfelts omfattande samling som hans arvingar överlämnade till aka-
demin 1918.108

Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi, grundat 1936, fick som sin upp- 
gift att ”insamla, konservera och i mån av utrymme utställa föremål, 
modeller och avbildningar, som belysa den nordiska och särskilt den fin-
ländska sjöfartsnäringens historia i såväl äldre som nyare tid”. Museet 
blev det första i sitt slag i Finland. Sjöhistoriska museet, som sköttes av 
intendenten Sven Andersson, tog också emot arkivalier och upprätthöll 
ett sjöhistoriskt bibliotek. År 1939 förvärvades med hjälp av donations-
medel skonertskeppet Sigyn som museifartyg. Fartyget blev bombskadat 
under andra världskriget men kunde återställas med hjälp av medel som 
donerats för ändamålet. Museets föremålssamling är numera deponerad 
i sjöfartsmuseet Forum Marinum medan Sigyn förvaltas av en särskild 
stiftelse. Kärnverksamheten i form av arkivet och biblioteket upprätthålls 
av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi.109
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Konsul Alfred Jacobsson och hans hustru Hélène som bodde på Tavast-
gatan 30 i Åbo hörde till Åbo Akademis stordonatorer. De testamenterade 
1925 bl.a. sin fastighet inklusive inredningen med en samling samtida fin-
ländsk konst som Hélène byggt upp till Stiftelsen för Åbo Akademi. Hon 
dog 1928 och Alfred följde henne i graven tre år senare. År 1932 öppnades 
det Jacobssonska huset som museet ”Ett hem” där besökaren fick ta del 
av ett patricierhem i sekelskiftets Åbo. Huset var i dåligt skick och revs 
på 1950-talet medan delar av interiörerna på 1960-talet kunde återskapas 
i huvudbyggnaden på adressen Biskopsgatan 14.110

Den vetenskapliga paletten

Hur skulle man satsa – på ett mindre antal vetenskaper med möjlighet 
att gå på djupet i forskningen eller på en stor palett av ämnen i syfte 
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Skonertskeppet Sigyn fotograferat den 30 juni 1939, samma dag som hon kom 
till Åbo för att bli museifartyg. Akter om Sigyn ligger Sjöfartsverkets inspektions-
fartyg s/s Turku (sedermera s/s Ukko Pekka) som bogserat henne från Vårdö.
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att svara mot behovet av utbildning för olika yrken inom den svensk-
talande befolkningsgruppen i Finland? Svante Dahlström beskrev den 
balansgång mellan bredd och djup som akademin stod inför i lärosätets 
årsskrift 1918. Den krävde både ”framsynthet och skarpblick”. Lärosätet 
skulle inte enögt satsa på det som var vetenskapligt motiverat utan också 
beakta ”vad vårt svenska folkelement mest behöver” samt ta hänsyn till 
vad en samverkan med Helsingfors universitet krävde. Ingenting var lätt-
are än att skapa irritation bland professorerna vid statsuniversitetet.111 
Att tillgodose behovet av så allsidig universitetsutbildning som möjligt 
bland Finlands svenskar krävde att bredden – mångfalden – prioriterades 
med risk för att djupet i den vetenskapliga gärningen blev lidande. Det 

Åbo Akademis konsistorium bestående av lärosätets ordinarie professorer 
sammanträder någon gång i början av 1920-talet i konsistoriesalen under rektor 
Severin Johanssons ledning. På rektors vänstra sida: Gabriel Nikander (längst 
bort i bild), Johannes Sundwall, Alexander Gadolin, Erik Hägglund och på  
hans högra Helge Backlund (närmast i bild), Walter Wahl, Per Olof von Törne, 
Karl F. Lindman och Edvard Westermarck. I fonden konsistoriets sekreterare 
Svante Dahlström.
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visade sig bli utbrednings- och inte kraftkoncentrationsprincipen som i 
praktiken drog det längre strået.112

I sitt andliga testamente som kansler framhöll R. A. Wrede 1930 att 
universitet sådana som Åbo Akademi ofrånkomligt utvecklades med viss 
nyckfullhet. Med tanke på att det var enskilda donationer som skapat 
den ekonomiska grunden var inget annat att vänta. Men han efterlyste 
i det läge som lärosätet befann sig konsolidering och inte utvidgning.113

•  De nationella vetenskaperna

Beredningskommittén, som kom med sitt betänkande den 1 juni 1917, 
föreslog att de första humanisterna som engagerades skulle företräda 
ämnena svenska språket, nordisk historia, svensk litteraturhistoria och 
filosofi. De tre förstnämnda hade ett drag gemensamt, de var alla natio-
nella vetenskaper till vilka också räknas ämnen som arkeologi, etnologi 
och folkloristik. De här vetenskaperna uppfattades som viktiga för att öka 
kunskapen och medvetenheten om den egna nationens historia, språk 
och kultur, de skulle med andra ord bidra till att forma och stärka den 
nationella identiteten. Det betyder samtidigt att de var politiska, att de 
resultat som forskarna presenterade speglar det andliga klimat i vilket de 
tog form. En satsning på nationella vetenskaper var ett initiativ som låg 
i tiden. De var högprioriterade i de arvtagarstater som uppstod i Öst- 
och Centraleuropa efter att de mångkulturella imperierna fallit samman 
som en följd av första världskriget. I Helsingfors gjordes uppsättningen 
nationella vetenskaper komplett 1921 genom nya professurer i folklivs-
forskning och arkeologi. Åbo kunde som lärdomsort ha blivit ett ännu 
starkare fäste för de nationella vetenskaperna än vad det blev. Professorn 
i finska språket vid Helsingfors universitet E. N. Setälä lanserade nämli-
gen 1922 tanken på ett forskningsinstitut för de nationella vetenskaperna, 
ett projekt som han från 1926 drev som kansler för Turun yliopisto. Det 
planerade tvärvetenskapliga institutet för ett studium av de finsk-ugriska 
folkens språk och kultur blev aldrig verklighet, men speglar det starka 
intresset för nationella vetenskaper under mellankrigstiden.114

I slutet av mellankrigstiden förfogade Humanistiska fakulteten vid 
Åbo Akademi över 11 professurer (professuren i nationalekonomi med 
finansvetenskap var gemensam med statsvetenskapliga fakulteten) och 
av dem representerade fyra renodlat nationella vetenskaper, nämligen 
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nordisk historia, svenska språket och nordisk filologi, nordisk kultur-
historia och folklivsforskning samt – som den senast tillkomna 1926 – 
musikvetenskap och folkdiktning. Professuren i litteraturhistoria med 
poetik intog en mellanställning mellan nationellt och internationellt. I 
tre av de här professurernas benämningar ingick avgränsningen ”nord-
isk”, Finland i stort och det svenska i Finland i synnerhet skulle, efter-
som det var möjligt i ett fritt Finland, knytas till Sverige och det övriga 
Norden.

Professorn i nordisk historia Per Olof von Törne hörde till de sex pro-
fessorer som deltog i verksamheten vid Åbo Akademi från dag ett. I hans 
vetenskapliga profil hade den nordiska historien en ganska undanskymd 
roll – han hade 1915 blivit kompetentförklarad för en professur i allmän 
historia vid Helsingfors universitet. Men de tillbudsstående alternativen 
till honom var få, och hans allmänkompetens som historiker fanns det 
ingen orsak att ifrågasätta. Några vattentäta skott mellan nordisk och 
allmän historia ville man inte skapa utan professorn i nordisk historia 
skulle enligt den instruktion som fastställdes i januari 1918 främst ägna 
sig åt Finlands och Skandinaviens historia och ”i samband därmed beakta 
andra europeiska staters historia och den historiska vetenskapens övriga 
områden i den mån detta påkallas av hänsyn till undervisningen”. Och 
den skulle professorn bygga upp så att den var till nytta också för dem 
som studerade vid den statsvetenskapliga fakulteten. I ljuset av sin under-
visning vid Åbo Akademi framstår von Törne så länge han var den enda 
historikern vid akademin snarast som professor i historia utan rumslig 
avgränsning. En granskning av vad de olika lärdomsproven under von 
Törnes tid som professor handlar om visar att den gemensamma nämna-
ren för dem är Finlands historia.115 

P. O. von Törne föreslog 1927 att hans professur skulle breddas till en 
lärostol i nordisk och allmän historia. Erfarenheten hade lärt honom att 
blivande historielärare var mer intresserade av att läsa allmän än nordisk 
historia. Hans initiativ blev inaktuellt i och med att Alma Söderhjelm 
samma år tack vare en donation av Ellen Dahlström, och till fakultetens 
stora förvåning, blev utnämnd till extraordinarie personlig professor i 
allmän historia och därmed Finlands första kvinnliga professor. Initia-
tivtagare till donationen var Ellen Dahlströms brorson Carl-Johan Dahl-
ström som Söderhjelm hade besökt då han vårdades för sina svaga nerver 
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i Stockholm. Söderhjelm hade disputerat vid Helsingfors universitet och 
var bosatt i Stockholm där hon blev det som i dag skulle kallas kändis 
genom sitt mångsidiga författarskap, som utöver historieforskning bestod 
av romaner, kåserier och societetsreportage, och sitt umgänge i exklu-
siva kretsar som inkluderade prins Wilhelm. Hon uppfattades i Åbo som 
kvinna av sina kolleger och som man av professorskorna och upplevde 
ett utanförskap i den herrklubb som akademin som social gemenskap 
var. Söderhjelm gick i pension efter tio år som professor och fakulteten 
föreslog med framgång att professuren skulle bli ordinarie. Instruktionen 
fastställdes men ingen innehavare utsågs på grund av att ekonomin inte 
tillät det. Professuren sköttes under en lång tid framöver med hjälp av 
tillfälliga arrangemang.116

De två historikerna drog inte särskilt jämnt, och Söderhjelm menade 
att von Törne hade blivit oskäligt gynnad 1918 då han fick sin professur 
vid akademin. Hon höll före att också andra ”meriter” än de vetenskap-
liga hade haft betydelse. Enligt henne hade von Törne allt det som man 
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Historikern Nils Ahnlund, professor i historia vid Stockholms universitet 1928– 
1955, på besök i Åbo någon gång under 1930-talet. I soffan fr.v. Alma Söderhjelm, 
Ahnlund och Lisa Nikander. Mittemot sitter fr.v. historikerna P. O. von Törne, 
Gabriel Nikander och Einar Juva, professor i historia vid Turun yliopisto 1920–
1955 och sitt lärosätes rektor 1934–1945.
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ville se hos en salongsfähig professor; han var adlig, gift med en friher-
rinna, korrekt i sitt uppträdande, ”ryttare, talare, skyddskårsmedlem och 
dansör”, så vad mer kunde man begära konkluderade hon i sina spiritu-
ella men vassa kommentarer till sin tid vid Åbo Akademi i sin bok Åbo tur 
och retur (1938). Söderhjelm kunde själv ha kommit i fråga som professor 
i nordisk historia vid akademin 1918 och var således inte opartisk då det 
gäller att bedöma sin historikerkollega vid Åbo Akademi från och med 
1927. Hon kan således inte tas på orden men Max Engman drar ändå i 
ett porträtt av von Törne slutsatsen att hans utomvetenskapliga kvaliteter 
”knappast [var] helt utan betydelse”. Att akademin inte försummade att 
använda sig av honom i ceremoniella sammanhang och hade nytta av 
en person med sinne för takt och stil har redan framgått i samband med 
invigningsfestligheterna 1919. Som studentkårens president (1919–1940) 
uppmanade han faderligt studenterna att ”glädja sig i sin ungdom, men 
göra det med förstånd”. Två gånger i början på 1930-talet fick von Törne 
inte den professur i allmän historia han sökt vid Helsingfors universitet. 
Han stannade kvar vid Åbo Akademi och dog hösten 1940, 58 år gammal. 
Efter hans död diskuterade fakulteten behovet av två professorer i historia 
och kom fram till att bägge behövdes.117

Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning blev i högre grad än 
nordisk historia en nationell vetenskap vid Åbo Akademi. Konsul 
Feodor Kiseleff d.y. hade 1919 donerat medel för professuren vilken var 
tänkt för Gabriel Nikander som Kieseleff hade lärt känna som rektor 
vid Finns folkhögskola. Professuren inrättades 1920. Nikander, som var 
docent i nordisk kulturhistoria vid Helsingfors universitet, skötte profes-
suren från och med höstterminen 1920 och följande år kallades han till 
ordinarie innehavare av lärostolen. Han avgick med pension 1952.118 Så 
många som nio personer försvarade sin doktorsavhandling i hans ämne 
och med honom som opponent. Samtliga behandlade, eller åtminstone 
tangerade, det svenska i Finland vilket också Nikander fokuserade på i 
sin egen forskning. Nils Storå har träffande beskrivit relationen mellan 
den kulturhistoriska dimensionen i Nikanders professur och nordisk 
historia under von Törnes egid som en symbios. Eftersom von Törne 
var engagerad i så mycket annat än undervisning och handledning kom 
Nikander att ta hand om särskilt de längre hunna studenterna i nordisk 
historia. Det var också Nikander som hade huvudansvaret för de två 
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ämnenas gemensamma seminarier. Nikander kom att ge sitt ämne en 
stark historisk inriktning. Helt okomplicerat var det nära samarbetet 
mellan ämnena inte. John Gardberg disputerade 1935 för Nikander som 
uppmanade honom att i förordet till avhandlingen tydligt ange att den 
lades fram i ämnet nordisk kulturhistoria och folklivsforskning eftersom 
”folk” hade en benägenhet att identifiera hans ämne som nordisk historia 
och därför bedöma arbeten inom ämnet på felaktiga grunder.119

Lärostolen i svenska litteraturens historia var en av stamprofessurerna 
vid fakulteten. Professorn i ämnet skulle ägna sig åt den svenska littera-
turen i Sverige och Finland. Man hade lyckats engagera den kända lit-
teraturhistorikern och litteraturkritikern Fredrik Böök som första inne-
havare av professuren men han kom aldrig till Åbo utan valde att begära 
avsked redan innan akademin inlett sitt arbete. I formell mening hann 
han vara professor vid Åbo Akademi under två sommarmånader 1918. 
Vad berodde det på att han valde bort Åbo? Det var så att Böök såg möj-
ligheter till en fortsatt akademisk karriär öppna sig i Lund där han 1920 
blev professor i litteraturhistoria med poetik. I Böök skulle Akademin ha 
fått en av de namnkunniga vetenskapsmän man strävade efter att rekry-
tera för att ge den nya högskolan en flygande start, medial synlighet och 
ett gott rykte. Böök var en färgsprakande gestalt, en rubrikernas man 
med en enorm intellektuell kapacitet och en aldrig sviktande tilltro till 
sitt eget goda omdöme i fråga om litteratur eller politik. År 1919 kallades 
docent Olaf Homén i Helsingfors till ny ordinarie innehavare av profes-
suren som 1921 ”avnationaliserades” till att omfatta litteraturhistoria med 
poetik. Professorn i ämnet förpliktigades att särskilt uppmärksamma den 
svenska litteraturen i sin undervisning om de nyare folkens litteratur.120

Svenska språket fick en rätt trevande start vid Åbo Akademi. Rolf Pip-
ping, systerson till Edvard Westermarck, engagerades 1919 att undervisa i 
svenska språket. Konsistorium lediganslog professuren 1920, det här var 
första gången man valde denna form av rekrytering. Rösterna hade fallit 
jämnt – tre mot tre – och rektors utslagsröst avgjorde. Docent Bruno Sjöros 
blev vald 1923. Han tog initiativ till en ombildning av professuren som nu 
blev en lärostol i svenska språket och nordisk filologi. Efter att Sjöros 1927 
avlidit kallades Rolf Pipping till ny innehavare av professuren.121

År 1926 fick paletten av nationella vetenskaper vid Åbo Akademi ett 
viktigt tillskott i form av en professur i musikvetenskap och folkdikts- 
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Den mångsidigt begåvade Otto Andersson (1879–1869) växte upp i ett bondehem 
på Vårdö. ”Han var en utböling och en enträgen entusiast som kunde begeistra 
andra”, konkluderar Matts Andersson i sin biografi Farbror Otto (2018).   
Otto Andersson verkade 1926–1946 som professor i musikvetenskap och folkdikts-
forskning vid Åbo Akademi. Vid Åbo Akademis första promotion den  
24 september 1927 fungerade han som ceremonimästare. 

forskning.122 Otto Andersson, en central gestalt inom den svenska sam-
lingsrörelsen och kulturlivet i Svenskfinland, var i likhet med rektor 
Johansson en klassresenär, fadern var åländsk bonde. Han fick dispens 
från studentexamen och kunde 1915 avlägga en filosofie kandidatexa-
men vid Helsingfors universitet. År 1923 blev han filosofie doktor på en 
musikhistorisk avhandling. Som Fabian Dahlström konstaterat var det 
många som ställde sig frågan om Åbo Akademi kunde undvara en man 
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som Andersson. Särskilt välkommen var han inom den täta kamratkrets 
unga åboländska och åländska akademiker som samlats i Helsingfors på 
1910-talet och där Otto Andersson, Svante Dahlström, Gabriel Nikander, 
Einar Holmberg, Arne Törnudd och Nicken Rönngren ingick.123 Med 
undantag av den sistnämnde kom samtliga att bli verksamma i Åbo, de 
tre förstnämnda inom Åbo Akademi. ”Det blir så mycket varmare för 
mig i Akademien när du kommer hit. Einar [Holmberg] har alltid sagt 
att Akademien inte blir färdig innan du kommit dit”, skrev Nikander till 
Andersson i februari 1926.124

En tågresa från Helsingfors till Åbo i februari blev enligt vad Andersson 
själv berättat avgörande för hans fortsatta karriär i ett skede då han inte såg 
någon framtid vid Helsingfors universitet. Han hade ressällskap av pro-
fessor Olav Homén och rektor Johansson och Johansson ställde honom 
plötsligt i samtalet frågan när han ämnade komma till Åbo Akademi. Svaret 
blev att han kommer så snart han blir inbjuden att göra det. Johanssons 
ripost var att det skulle han bli så snart han själv skaffat fram de pengar 
som behövdes för en anställning. Resten av samtalet fördes i en kupé där 
de två kunde samtala ostört med varandra. Andersson nämnde att han 
upprepade gånger uppmuntrat sin kusin skeppsredaren Robert Mattsson 
att göra en donation till Åbo Akademi, men framhöll att han inte kunde 
föreslå för Mattsson att den skulle vara öronmärkt för honom. En kort 
tid senare kunde Johansson meddela att saken nu var klar, ”jag har 
checken i min hand” sade han till Andersson i telefon från Societetshuset 
i Helsingfors. 

Andersson fick fria händer att definiera innehållet i den professur 
han kallades att inneha och Gabriel Nikander gav honom möjlighet att 
komma med synpunkter inför valet av sakkunniga.125 Enligt honom var 
folkdiktsforskningen det mest angelägna med tanke på ”det synnerligen 
rika folkloristiska materialet i svenska Finland”. Men eftersom akademin 
också hade behov av framförd musik skulle musikvetenskap ingå i pro- 
fessuren.126

* * *

Att dra en gräns mellan svenskt och finskt låter sig göra inom den del av 
kulturlivet som använder sig av språket. Men i ordlös kommunikation 
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Edvard Westermarck (1862–1939) i 
sitt arbetsrum vid London School 
of Economics år 1919 där han var 
professor i sociologi från år 1907 

till 1930. Han är en av Finlands genom tiderna mest kända vetenskapsmän och 
verkade som professor i filosofi vid Åbo Akademi 1918–1932. 
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är utmaningen en annan, vilket dock inte har satt stopp för en del 
försök. Åren 1919–1923 utgavs ett storverk i tre band kallat Det svenska 
Finland under redaktion av Gabriel Nikander. Avsikten var att skildra 
”Det svenska Finland” ur ett helhetsperspektiv: geografi, befolkning och 
kultur. Här anmälde sig problemet med vad som var svenskt, alternativt 
inte var det, eftersom redaktionen tvingades konstatera att ett planerat 
kapitel om bildkonsten i likhet med ett annat om industrin tyvärr måste 
utgå. De författare som vidtalats för uppgiften hade funnit den omöjlig 
att genomföra och följaktligen avstått från ett försök! Andra hade inte 
lika svårt att se en linje också om den drogs i vatten, och bildkonstnärer 
som Axel Gallen-Kallela och Albert Edelfelt kontrasterades mot varandra 
som finsk respektive svensk.127 Erik Furuhjelm deltog i verket med en 
uppsats om musik i Finland skriven med svenska förtecken men var sam-
tidigt mån om att betona att det till skillnad från litteratur och teater i 
den transnationella musiken endast gick att tala om ”nationella nyanser” 
och att gränserna mellan svenskt och finskt på det hela taget kanske var i 
högre grad flytande än vad som allmänt insågs och erkändes.128 

En modern kulturvetare skulle inte kunna beskriva skillnaderna mellan 
svenskt och finsk mer träffande än vad Furuhjelm gjorde. Idéhistorikern 
Sten Högnäs framhåller att de försök som gjorts att bestämma vad det 
specifikt finlandssvenska består av inte har utmynnat i ett entydigt svar 
och att ett sådant knappast kan ges. Det svenska i Finland låter sig inte 
fångas i en enkel formel, men ett gemensamt drag är det ständiga reflek-
terandet över den egna identiteten, något som är kännetecknande för 
en minoritetsbefolkning som därtill är geografiskt, socialt och kulturellt 
splittrad. De nationella vetenskaper som inledde sitt arbete vid det nya 
lärosätet i Åbo stod därmed inför en mer utmanande uppgift än vad de 
ville inse eller lät förstå.129

•  Det ”etnologisk-sociologiska ämneskomplexet”

Professor Edvard Westermarck var lika mycket sociolog som filosof 
och arbetade inom det ”etnologisk-sociologiska” ämneskomplex som 
humanisterna vid det nygrundade lärosätet i Åbo hoppades skulle bli 
”fylligt representerat vid Akademin”.130 Han blev docent i sociologi vid 
Helsingfors universitet 1890 och år 1906 den första innehavaren av en 
nyinrättad professur vid samma universitet. Följande år blev han en av 
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de två personer som delade på en nyinrättad professur i sociologi vid 
London School of Economics. Som redan framgått blev han professor i 
filosofi i Åbo år 1918 och akademins första rektor. 

Westermarck samlade kring sig många elever som kom att få viktiga 
positioner inom den vetenskapliga världen. Mest inflytande fick de av 
hans elever som hörde till den andra av tre generationer. Gemensamt 

Rolf Lagerborg, Edvard Westermarcks efterträdare som professor i filosofi vid 
Åbo Akademi. Foto från 1930-talet.
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för dem var att de studerade för honom som professor i Helsingfors och 
London, och till dem hörde personer som blev särskilt viktiga för det 
akademiska livet i Åbo. En av dem var Rolf Lagerborg som 1929 erhöll en 
personlig professur i filosofi vid akademin och som blev Westermarcks 
efterträdare som professor i filosofi vid Åbo Akademi sedan denne 1932 
gått i pension. På samma sätt som för Westermarck var de moralfiloso-
fiska frågorna centrala i Lagerborgs vetenskapliga arbete och enligt Lars 
Hertzberg hade filosofin under deras tid som professorer en beteendeve-
tenskaplig slagsida. Lagerborg intresserade sig för psykologiska frågeställ-
ningar och var som forskare starkt influerad av den behavioristiska psy-
kologin.131 Psykologin kom för övrigt tidigt in i bilden också vid Turun 
yliopisto där filosofen och psykologen Eino Kaila år 1922 grundade det 
första psykologiska laboratoriet i Finland.

Uno Harva, en annan av den andra generationen Westermarckelever 
blev professor i sociologi vid Turun yliopisto år 1926. En tredje av samma 
generations elever möter i K. Rob. V. Wikman som knöts till Åbo, dit 
han flyttade från Helsingfors, år 1927 då han blev föreståndare för det 
nygrundade Institutet för nordisk etnologi vid Åbo Akademi.132 Institu-
tet, som förstärkte inslaget av nationella vetenskaper vid akademin, var 
resultatet av ett avtal mellan Svenska litteratursällskapet i Finland och 
Åbo Akademi. Betydande delar av de samlingar av olika uttryck för folk-
lig kultur som litteratursällskapet samlat in deponerades i Åbo. Initiativet 
kom från Åbo med motiveringen att det var till fördel för forskningen 
att källmaterialet fanns på den ort där forskarna arbetade. Huvudupp-
giften för institutet, som skulle undersöka ”den svenska allmogekultu-
ren i alla dess former”, var att ta ansvar för den fortsatta utgivningen av 
Finlands svenska folkdiktning. Uppdelningen av Svenska litteratursällska-
pets samlingar av traditionsmaterial på två orter skapade en missämja 
och dragkamp om arkivalierna mellan helsingforsiska och aboensiska tra-
ditionsvetare. Schismen fick ny näring då litteratursällskapet 1937 grun-
dade Folkkultursarkivet i Helsingfors. Forskarna tycktes, skriver Carola 
Ekrem, ”uppvigla varandra som okynniga skolgossar”.133 

Wikman skrev och publicerade sig flitigt men gav ut endast ett större 
arbete, nämligen doktorsavhandlingen Die Einleitung der Ehe om folkliga 
sedvänjor vid ingåendet av äktenskap och som han kallade en ”etno-soci-
ologisk” undersökning. Han disputerade vid mogen ålder, nämligen 1937 
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då han var 51 år gammal. Fem år senare erhöll han en extra ordinarie 
professur i sociologi vid Åbo Akademi. Professuren, som han innehade 
till 1955, var gemensam för den humanistiska och den statsvetenskapliga 
fakulteten. Enligt den instruktion som uppgjordes skulle innehavaren av 
professuren ägna sig åt den allmänna sociologin och då särskilt beakta 
sambandet med den nordiska etnologin samtidigt som han tillgodosåg 
den statsvetenskapliga fakultetens behov av undervisning i det moderna 
kultursamhällets sociologi. Efter andra världskriget konfronterades den 
gamla etnosociologin, som haft Westermarck som galjonsfigur och som 
för Wikmans del betydde forskning i folkliga seder och bruk, med en 
ny amerikanskt influerad sociologi som uppmärksammade det moderna 
industrisamhället och betonade kvantitativa metoder framom fältarbete. 
Wikman ställde sig tveksam men inte aktivt avvisande till den nya soci-
ologin som ifrågasatte etnosociologin.134

En av de mest inflytelserika och samtidigt omstridda vetenskapsmän-
nen i västvärlden i det tidiga 1900-talet hette Josef Strzygowski135 och 
var professor i konsthistoria i Wien. Han förestod här ett konsthistoriskt 
institut där studenter och forskare från olika håll i världen flockade sig. 
Det som gjorde honom känd och kontroversiell – han blev bl.a. kallad 
”Attila der Kunstgeschichte” – var att han ville frigöra konsthistorien 
från det som han ansåg vara en alltför snäv intressefokusering. Forskarna 
hade enligt Strzygowski alltför enögt vänt blicken söderut mot medel- 
havsområdet i allmänhet och antikens Rom och Italien i synnerhet. 
Han ville integrera de kulturer som låg i norr och öster i det konsthis-
toriska studiet och uppmärksamma den växelverkan som funnits mellan 
Europa och Asien. Han såg ingen framtid för sitt institut i ett efterkrigs-
tida ”Restösterrike” som var hårt sargat av kriget. Medan han var i Sve-
rige lyckades hans vänner där etablera kontakt till det nygrundade Åbo 
Akademis ledning som uppmanades att rekrytera ”detta världsberömda 
namn”. Akademin förfogade över de medel som konsul Viktor Hoving 
donerat för en professur i konsthistoria på tio år. Ett problem var att 
medlen inte räckte till för att täcka de kostnader som var förknippade 
med en professur, och därför sänkte man ambitionsnivån till ett konst-
historiskt institut med en ekonomiskt mindre krävande bemanning. 

Strzygowski engagerades att hålla föreläsningar i konsthistoria vår- 
och höstterminen 1921. Hans introducerande föreläsning den 2 mars 
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inleddes med att de närvarande sände donatorn en hälsning från den 
första föreläsningen i konsthistoria vid Åbo Akademi. Professorn häl-
sade en intresserad allmänhet välkommen men ställde också seminarie-
övningar i utsikt till hösten för dem som ville avlägga vitsord i ämnet.136 

I Åbo gjorde Strzygowski våren 1920 upp planer för en flyttning av 
sitt konsthistoriska institut från Wien till Åbo. En inriktning på Åbo 
och Finland krävde enligt dem sju rum och det dubbla antalet för en 
internationell intressefokusering. De akademiska beslutsorganen inklu-
sive kansler omfattade planerna medan stiftelsen ställde sig avvisande till 
dem. De var orealistiska i Åboförhållanden, och det som lät sig genom-
föras samma vår var grundandet av ett konsthistoriskt seminarium i en 
”anspråkslös lokal” i en tillbyggnad av akademihuset. Den första tiden 
i Åbo övernattade Strzygowski i det rum där han undervisade och arbe-
tade. Att använda arbetsrummet för övernattning var inte tillåtet sam-
tidigt som det inte heller uttryckligen förbjöds. Svante Dahlström skrev 

Habsburgsmonarkins kollaps i första världskriget förde den internationellt kände 
österrikiske konsthistorikern Josef Strzygowski (1862–1941) för några år till det 
nygrundade svenskspråkiga universitetet i Åbo.
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till Westermarck i London att medan Strzygowski sov blundade aka-
demin, allt detta i en stad som var ”pratsam”. Arbetet inriktades på att 
bygga upp ett bibliotek och en samling av reproduktioner av konst. All-
mänheten var välkommen att donera fotografier från sina resor i Europa 
och Orienten och detta blev en uppmaning som inte klingade för döva 
öron.137

Strzygowski lade särskild vikt vid att bygga upp samlingar av bilder 
rörande konstverk och kyrkor i Finland, han gjorde forskningsresor i 
landet och avsåg att publicera en stor studie kring Finlands ställning i 
konsthistorien, ett projekt som dock aldrig fullbordades. Han hoppades 
att en anspråkslös början i Åbo kunde bli någonting mer och tackade 1921 
nej till en professur i Tartu. Hans förordnande vid akademin förlängdes 
ett år i taget, men inte längre hösten 1925. Lars Berggren som synliggjort 
Strzygowskis insatser till förmån för konsthistorisk forskning och under-
visning i Åbo skriver om hur ”den främmande fågeln” blev behandlad 
som ”en ful ankunge i Severin Johanssons damm”. I Josef Strzygowski 
hade akademin för en tid onekligen en forskare med lika stark interna-
tionell lyskraft som Edvard Westermarck, och med också Strzygowski 
kvar i Åbo kunde det etnologisk-sociologiska komplexet ha blivit akade-
mins vetenskapliga spetsenhet. Enligt Berggren fick Strzygowskis gäst-
spel i Åbo långvarigt positiva konsekvenser för den konstvetenskapliga 
forskningen vid Åbo Akademi som ännu i det tidiga 2000-talet arbetar 
tvärvetenskapligt och till skillnad från de flesta andra konstvetenskapliga 
institutioner uppmärksammar de förutsättningar som valet av material 
och teknik etablerar i skapandet av ett konstverk. Arvet efter Strzygowski 
förvaltades i ett första skede av hans lärjunge Lars-Ivar Ringbom. Denne 
förordnades inledningsvis att undervisa vid det konsthistoriska semi-
nariet, och 1943 blev han extraordinarie professor i konsthistoria med 
konstteori.138 

•  Språken

Antikens historia och de klassiska språken fick självfallet inte lysa 
med sin frånvaro vid ett universitet som under tidigt 1900-tal ville gälla 
som trovärdigt. Redan den första terminen som Åbo Akademi medde-
lade undervisning verkade docent Johannes Sundwall som tf. lektor i 
latin. Samma år kallades han till innehavare av en rörlig extra ordinarie 



·  213  ·

T e k n i k v e t e n s k a p  v i d  u n i v e r s i t e t e t

Johannes Sundwall (1877–1966) 
undervisade som extra ordinarie 
professor i gamla tidens historia under 
läsåret 1921–1922 under sex dagar i 
veckan. Han blev 1937 hedersdoktor 
vid universitetet i Aten och invaldes 
i ett antal vetenskapliga samfund och 
institut i Europa. Fotografiet visar 
honom på vandring i Alperna 1937. 
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professur i gamla tidens historia. Professuren hade blivit möjlig att inrätta 
tack vare den donation som fru Marianne Ahlström gjort för att hedra 
minnet av sin man godsägaren Rafael Ahlström, som var son till den 
namnkunniga industrialisten Antti Ahlström och som mördats av de 
röda 1918. Sundwall är ett av de stora namnen inom finländsk antikforsk-
ning. Han kom att förbli akademin trogen även om han på 1920-talet 
sökte en professur i klassisk fornkunskap vid Uppsala universitet som 
han aldrig fick. Han undervisade inom både den humanistiska och den 
teologiska fakulteten. Han avgick från sin professur 1945 men fortsatte 
efter det i katedern som emeritus. Professuren ombildades inte mindre 
än tre gånger, år 1921 till en (fast) professur i gamla tidens historia med 
grekisk och romersk litteratur, år 1935 till en professur i grekiska och 
romerska litteraturen med antikens historia och år 1945 till en lärostol i 
grekiska och romerska litteraturen. I en eftergift till det mer matnyttiga 
var det således historien som etappvis marginaliserades för att slutligen 
försvinna helt. För Sundwalls del betydde förskjutningen från historia 
mot litteratur och språk att han ”belastades med en för honom skäligen 
likgiltig filologisk undervisning på lågstadiet”.139

År 1921 blev det möjligt att avlägga vitsord i grekiska och latin vid Åbo 
Akademi. Lektoratet i latin omvandlades samma år till en lärartjänst i 
latin. Fem veckotimmar visade sig vara för litet för grundundervisningen 
i latin eftersom också studenterna vid teologiska fakulteten deltog i 
kurserna. Timantalet för läraren i latin höjdes först till sex och 1927 till sju 
veckotimmar. Professorn i latin vid Helsingfors universitet lät sig inte 
övertygas om kvaliteten på undervisningen i Åbo och vägrade att god-
känna ett approbaturvitsord avlagt vid Åbo Akademi.140 

Som tf. rektor lät Severin Johansson i sitt inskriptionsstal hösten 1920 
det med stor tydlighet bli känt att han var missnöjd med den veten-
skapliga profil som den humanistiska fakulteten hade. Orienteringen 
mot Norden och Sverige var för stark enligt Johansson. Känslan för det 
svenska hade fått dominera över det praktiska förnuftet som talade för 
en palett med ämnen som de som ämnade bli lärare behövde för att 
kunna bygga upp en rimlig examen. Fakulteten skulle i en helt annan 
utsträckning än i nuläget städslas i ”det praktiska utbildningsarbetet”, en 
uppgift som Johansson satte framom vetenskaplig forskning för akade-
min i sin helhet. Han ville få till stånd en ändring genom att omdefiniera 
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lärostolar och tillföra fakulteten nya professurer. En satsning på de stora 
europeiska språken – engelska, franska och tyska – borde göras. Fakul-
teten skulle få ett ”solitt praktiskt innehåll”.141 En del, men ändå inte 
särskilt mycket av hans program, blev verklighet medan han levde. På 
längre sikt gick utvecklingen ändå åt det håll Johansson 1920 hade pekat 
med hela handen.

Kort efter tf. rektors utspel hösten 1920 fick läsarna av Åbo Under-
rättelser veta att lektorn i svenska och finska A. J. Sarlin hade förordnats 
att med sex veckotimmar sköta lärartjänsten i finska vid Humanistiska 
fakulteten för att ”meddela de studerande sådana insikter i finska språkets 
användande i tal och skrift, som kunna i det praktiska livet vara behövliga”. 
Den här undervisningen stod öppen för alla studerande vid akademin.142 
Mycket mer än så blev det inte på lång tid för finskans vidkommande. År 
1927 höjdes anslaget för undervisning i finska med hänvisning till att lära-
ren handledde studenter från alla fakulteter och att arbetet inbegrep ”ett 
icke obetydande merarbete i form av korrigering av scripta”. Läsåret 1938–
1939 undervisade Robert Vilhelm Englund, lektor i finska vid Svenska 
lyceum i Åbo och lärare i finska också vid Handelsinstitutet i Åbo och 
Högre Svenska Lantbruksläroverket, om aktuella språkfenomen i finskan 
och ledde översättnings- och grammatikövningar i finska vid akademin.143  

En lektor anställdes för att undervisa i tyska och franska. De dona-
tioner som gjorts med tanke på en professur i romansk filologi var inte 
tillräckligt stora för att den skulle kunna inrättas. Däremot fick Åbo Aka-
demi en professor i germansk filologi 1929 tack vare en stor donation ett 
par år tidigare av bergsrådet Lennart Baumgartner och hans fru Hjördis 
i Lovisa. Någon stabil ordning lyckades man inte etablera. Till en början 
förordnades extra ordinarie professorn i germansk filologi vid Helsingfors 
universitet Tor Evert Karsten att undervisa inom lärostolens ämnesom-
råde, och tanken var att han skulle flytta till Åbo, men det visade sig bli 
omöjligt för honom att verkställa bytet av hemort. År 1931 gick uppgiften 
över till Hans-Friedrich Rosenfeld, extra ordinarie professor vid univer-
sitetet i Berlin. Rosenfeld kallades följande år till innehavare av professu-
ren på fem år. När femårsperioden var slut lämnade Rosenfeld Åbo och 
ansvaret för professuren fördes över på fil.dr Werner Wolf från Heidel-
berg. Denne blev 1943 utnämnd till ordinarie professor på fem år.144

Förutsättningar för att tillföra fakulteten en professur i engelska 

R a m a r  o c h  i n n e h å l l
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språket hade tidigt skapats tack vare en öronmärkt donation. Fil.dr Otto 
Evert Joachim Donner gjorde 1919 en donation för en professur i engelska, 
men värdet på också den fonden krympte på grund av den våldsamma 
efterkrigstida inflationen. Det kom därför att dröja till 1937 innan det 
fanns tillräckliga medel för en professur i engelska språket och litteratu-
ren. Fram till dess hade ett antal lärarinnor, bland dem Ingrid Grönvik 
som också undervisade vid handelshögskolan, meddelat grundläggande 
undervisning i språket. Det blev donatorns son Heinrich Wolfgang 
Donner som kallades till innehavare av lärostolen som han behöll till 
1951 då han fortsatte som professor i samma ämne vid Uppsala univer-
sitet. Med medel ur egen ficka engagerade Donner britten James Guy 
Bramvell som lärare i engelska vid Åbo Akademi.145

•  Statsvetenskapliga ämnen 

Den statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi blev den första i 
sitt slag i Norden. Då den vetenskapliga profilen för Turun yliopisto på 
1920-talet utformades strävade man efter att vid Humanistiska fakulteten 
inrätta professurer av statsvetenskaplig karaktär, men man gick inte in 
för att grunda en särskild fakultet. Det dröjde till 1944 innan Helsing-
fors universitet fick en statsvetenskaplig fakultet genom att existerande 
lärostolar flyttades över från andra fakulteter och nya grundades. I Sverige 
skapades statsvetenskapliga fakulteter först kring mitten av 1960-talet. En 
stor mängd moderna vetenskaper är avknoppningar av det gamla uni-
versalämnet filosofi. Det gäller på 1600-talet naturvetenskaperna med 
bl.a. den traditionsbevarande konsekvensen att naturvetare utexamineras 
som filosofie magistrar och doktorer (inklusive alla som disputerar inom 
teknik vid Åbo Akademi och som inte har en diplomingenjörsexamen 
som grund för sina fortsatta studier). I en ny avknoppning från filosofi 
och humaniora kring slutet av 1800-talet och in på följande sekel upp-
stod samhällsvetenskaperna, bland dem nationalekonomi, pedagogik, 
statskunskap och sociologi.146 

Filosofen Lars Hertzberg har kritiserat den här ”avspjälkningsteorin” 
som alltför förenklad då den inte beaktar att filosofiskt-begreppsliga och 
empiriska frågor på ett grundläggande sätt skiljer sig från varandra. Att 
se utvecklingen som en avspjälkning har enligt Hertzberg att göra med 
att man inte förmått upprätthålla en skillnad mellan institutionella och 
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metodologiska gränser. Ännu på Westermarcks och Lagerborgs tid var 
det rimligt att samma forskare närmade sig frågor om moralens natur 
ur både ett begreppsligt och ett empiriskt perspektiv, men inte i fort-
sättningen. Filosofins historia är en berättelse om en ökande insikt om 
ämnets särart, om skillnaden mellan en begreppslig och en empirisk 
undersökning. Filosofins intresse fokuserades på det mänskliga tänkan-
det, inte på objekten för det och den närmade sig de formella vetenska-
perna (såsom matematik). På samma sätt växte det inom de avknoppade 
vetenskaperna fram en insikt om deras särart då det gäller vad de stude-
rade och hur de gick tillväga.147

Humaniora och samhällsvetenskaper kan föras in under samlingsbe-
nämningen ”humanvetenskaper”, d.v.s. sådana vetenskaper som tar fasta 
på människan som kultur- och samhällsvarelse, och vad som skiljer de 
båda ämnesklustren från varandra kan inte anges på ett sätt som skulle 
vinna allmän acceptans. Samhällsvetarna placerar sig allmänt taget när-
mare ett naturvetenskapligt ideal än humanisterna med en fokusering 
på generaliserbar kunskap, ofta formulerad i en teori och med kvanti-
tativa metoder i flitig användning i sin forskning. En träffande beskriv-
ning av samhällsvetenskapernas särart i det skede då de blev ett särskilt 
vetenskapsområde har gjorts av Ingemar Nilsson som betonar att medan 
humaniora närmade sig nuet från historien utan att alltid nå fram så 
utgick samhällsvetenskaperna från nuet med det förflutna som kontext 
och jämförelsematerial, något som var ägnat att ge dem en större omedel-
bar samhällsrelevans.148

Intresset för att befrämja nya vetenskaper inom Åbo Akademi var en 
reaktion på internationella strömningar inom vetenskapsvärlden. I lika 
hög grad var den ett uttryck för viljan att tillgodose den nya självständiga 
republiken Finlands behov av personer med kompetens att representera 
Finland utomlands och att sköta uppgifter inom en statsmakt som axlade 
nya roller och hade ett större behov av välutbildade specialister än tidi-
gare. Med vicerektor Johanssons formulering hösten 1920 var den nya 
fakulteten avsedd att tillfredsställa ”det politiska och samhälleliga livets 
stigande anspråk på arbetskraft”. Fakulteten kom till för att representera 
någonting nytt, för att komplettera den utbildning som statsuniversite-
tet erbjöd. Efter tre terminer var fakulteten ännu ”i stort sett” en fakultet 
”på pappret” sammanfattade Johansson situationen.149 
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Starten blev verkligen mycket trevande. Vårterminen 1919 var sju per-
soner inskrivna för studier vid fakulteten. Man var tvungen att ty sig till 
tillfälliga arrangemang. Alexander Gadolin var 1919–1921 förordnad att 
sköta en professur i handels-, industri- och socialrätt. Också i national-
ekonomi och statskunskap kunde en viss undervisning ordnas. Konsist-
orium tillsatte 1920 en kommitté med uppgift att planera hur den stats-
vetenskapliga fakulteten skulle utformas. Kansler Wrede framhöll med 
tydlighet att inslaget av juridiska ämnen skulle vara tillräckligt stort sam-
tidigt som det fanns en strävan att tillgodose behovet av högre merkantil 
utbildning när fakultetens profil bestämdes. År 1921 gjorde greve Carl 
Alexander Armfelt på Åminne en stor donation till förmån för en profes-
sur i stats- och folkrätt. Den unga republiken Finland var enligt Armfelt 
i behov av välutbildade diplomater, och genom sin donation ville han 
möjliggöra att akademins statsvetenskapliga fakultet i framtiden erbjöd 
en lämplig examen för personer som siktade på en karriär inom utri-
kesförvaltningen. Kommittén var klar med sitt arbete 1921 och föreslog 
fem professurer som i beslutsprocessen bantades ned till fyra: national-
ekonomi med finansvetenskap, privaträtt med allmän rättslära, stats- och 
folkrätt samt som den fjärde statskunskap och statistik.150 

Statskunskapen vid Åbo Akademi kunde inte ha fått en sämre start än 
vad som blev fallet. Rikssvensken Gunnar Rexius som hade kallats till 
innehavare av professuren avled den 16 augusti 1918, endast 32 år gammal. 
Rexius som uppfattades som mycket begåvad kunde som landets första 
professor i ämnet (en lärostol i statskunskap inrättades 1921 vid Helsing-
fors universitet) ha betytt mycket för att ge hela fakulteten luft under 
vingarna. Den improviserade lösningen blev i huvudsak att professorn i 
nordisk historia P. O. von Törne trädde till som examinator och anpas-
sade sin undervisning efter fakultetens behov. Fakulteten arbetade från 
1935 för att professuren i statskunskap och statistik skulle delas i två, en 
strävan som gav utdelning i början av 1940-talet i form av en professur i 
statskunskap med kommunalkunskap. Till dess förste innehavare utsågs 
docenten Sven Lindman som disputerat i statskunskap vid Åbo Akademi 
1937. Efter att han studerat nordisk historia i Åbo hade han bedrivit fort-
satta studier i Uppsala som elev till Axel Brusewitz.151 

År 1919 hade professorn i statskunskap och statistik vid Lunds universitet 
Pontus Fahlbeck och hans hustru Alice (f. Willebrand) donerat en halv 
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miljon mark för att göra det möjligt att inrätta en professur i statistik 
vid Åbo Akademi. Ekonomin satte gränser och det sågs inte som givet 
att det behövdes en särskild professor i statistik vid sidan av lärostolarna 
i statskunskap och nationalekonomi. Efter att statskunskapen fått en 
professur utan koppling till statistiken kom det därför att dröja ytterligare 
20 år innan det vid Åbo Akademi inrättades en professur avgränsad till 
enbart statistik. Den nödvändiga grundläggande undervisningen sköttes 
genom olika arrangemang, främst som ett stöd för dem som studerade 
nationalekonomi.152

Det svenska inslaget bland dem som studerade juridik vid Helsing-
fors universitet var så stort (1917 = 22 % och tio år senare 29 %) att en 
juridisk fakultet i Åbo skulle ha varit en omotiverad dubblering i förhål-
lande till Helsingfors.153 Rättsvetenskapen blev ändå representerad vid 
den nya statsvetenskapliga fakulteten, låt vara inte i den omfattning som 
planerna utlovat. Alexander Gadolin, som 1909 disputerat vid Helsingfors 
universitet, blev 1921 den första ordinarie innehavaren av en professur 
med en rättsvetenskaplig profil inom Statsvetenskapliga fakulteten vid 
Åbo Akademi – från 1922 en professur i privaträtt med allmän rätts-
lära. Gadolin avgick som emeritus 1936. Erik af Hällström förordnades 
därefter att förestå professuren men han blev aldrig ordinarie professor 
i Åbo eftersom han 1940 valde att ta emot en nyinrättad svenskspråkig 
professur i civilrätt vid Helsingfors universitet. Det kom att dröja till 
1943 innan en professur i stats- och folkrätt kunde inrättas. Ekonomin 
tillät inte att den omedelbart aktiverades och fick en ordinarie inneha-
vare. Undervisningen kom därför att omhändertas av en av tidevarvets 
stora rättslärda, nämligen minister Rafael Erich, men 1946 måste denne 
på grund av sjukdom avsäga sig uppdraget.154

Rikssvensken Arthur Montgomery förordnades 1921 att undervisa i 
nationalekonomi. År 1924 utnämndes han till ordinarie innehavare av 
professuren – nu i nationalekonomi med finansvetenskap – som han 
innehade till 1939 då han definitivt återvände till Sverige. Han efterträd-
des av en forskare som disputerat vid Akademin 1935, nämligen Carl Erik 
Knoellinger som 1942 blev ny ordinarie innehavare av lärostolen.155 

År 1939 var den statsvetenskapliga fakulteten den minsta av fem vid 
Åbo Akademi och ett skolexempel på akademisk improvisation. För 
undervisning och examination svarade sex personer men tre professurer 
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var lediga och professuren i stats- och folkrätt ännu inte aktiverad. 
Historikern P. O. von Törne fungerade som dekanus för fakulteten. Av de 
sammanlagt 28 inskrivna studenterna (9 % av totalantalet vid lärosätet) 
var två finsk- och resten svenskspråkiga. Fyra av dem var kvinnor.156 
Under perioden 1923–1940 utexaminerades 25 politices kandidater, alla 
utom en med antingen privaträtt med rättslära eller nationalekonomi 
som sitt huvudämne (en person avlade statsvetenskaplig examen). Tre av 
politices kandidaterna var kvinnor.157 Sedan Knoellinger och Lindman 
blivit ordinarie professorer stod den statsvetenskapliga fakulteten på en 
något stabilare grund. När Knoellinger intervjuades som dekanus hösten 
1943 såg han på sin fakultet som ”en gammal institution, som börjat 
erhålla en viss stadga”.158

•  Naturvetenskap och teknik

I och med att den kemisk-tekniska fakulteten inrättades den första 
juli 1920 fick Åbo Akademi sin fjärde fakultet. Den blev verklighet tack 
vare de medel ”ett flertal industriella företag” hade donerat. Att integrera 
högre teknisk utbildning i ett universitet och inte bygga upp en separat 
teknisk högskola var en nyhet i en nordisk kontext men ingenting unikt 
i ett större perspektiv. Den geografiskt mest närliggande motsvarigheten 
torde vara universitetet i Riga som med början 1919 byggdes upp kring 
en existerande polyteknisk läroanstalt.159

Då den matematisk-naturvetenskapliga och den kemisk-tekniska fakul-
teten i praktiken kom att verka i en symbiotisk relation som också kan 
beskrivas som två cirklar som överlappar varandra med lärostolar i kemi 
inom den gemensamma ytan är det befogat att behandla dem som en 
helhet.160

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kunde inleda verksam-
heten våren 1919 med ordinarie innehavare av samtliga fyra professurer: 
i matematik Severin Johansson (professor 1918–1929), fysik Karl F. Lind-
man (1918–1942), kemi Walther Wahl (1918–1924) och geologi och mine-
ralogi Helge Backlund (1918–1924). Med grundandet av Kemisk-tekniska 
fakulteten tillkom för en tid på tio år två professurer, i allmän kemisk 
teknologi och i skogsprodukternas kemi och kemiska teknologi, fem lek-
torat – i matematik, analytisk kemi och kemisk-tekniska analysmetoder, 
organisk kemi samt i värmeteknik, maskinlära och maskinritning – och 
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därtill assistenturer i fysik och mineralogi samt en mekanikerbefattning. 
De två nya professurerna inrättades vid den kemisk-tekniska fakulteten 
medan alla lektorer, med undantag av lektorn i analytisk kemi, knöts till 
den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten där också de bägge assis-
tenturerna placerades. Modellen var till sin natur sådan att den bäddade 
för dragkamp och oenighet mellan fakulteterna samtidigt som den ska-
pade förutsättningar för en optimal användning av lärarresurserna och 
gav de utexaminerade ingenjörerna ett brett teoretiskt fundament i sitt 
arbete. Lektoratet i organisk kemi omvandlades 1922 till en extra ordina-
rie professur. 

Kemisk-tekniska fakulteten erhöll rätt att ta emot 24 nya studenter 
varje år och år 1922 beviljade staten akademin rätt att utexaminera ingen-
jörer och utdela teknisk doktorsgrad. Med en förordning 1942 utbyttes 
ingenjörsexamen mot diplomingenjörsexamen. År 1929 fattade Stiftelsen 
för Åbo Akademi beslut om att den kemisk-tekniska fakulteten skall vara 
ett permanent inslag i lärosätets uppsättning fakulteter. 

Från och med år 1926 hade de bägge lärostolarna vid den kemisk-tek-
niska fakulteten ordinarie innehavare, Erik Hägglund i skogsproduk-
ternas kemi (ordinarie professor 1921–1930) och Walter Qvist i allmän 
kemisk teknologi (1926–1961). I och med att Hägglund 1930 lämnade 
akademin flyttades professorn i kemi Fredrik Woldemar Klingstedt över 
till den kemisk-tekniska fakulteten. Professuren i kemi vid den mate-
matisk-naturvetenskapliga fakulteten blev följaktligen utan innehavare, 
den lediganslogs och valet kom att stå mellan tre sökande: talassologen 
Kurt Buch, som var anställd vid Havsforskningsinstitutet i Helsingfors, 
docenten Helge Aspelund och docenten Per Ekwall. Buch utnämndes 
1934 och föreslog att hans konkurrenter skulle kallas till extra ordina-
rie professorer i kemi vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 
vilket bägge också inom kort blev, Aspelund i organisk kemi och Ekwall 
i fysikalisk kemi och elektrokemi. Buch lämnade 1942 akademin för den 
svenska professuren i kemi vid Helsingfors universitet. Professuren i Åbo 
indrogs, vilket möjliggjorde att Aspelund och Ekwall nu blev ordinarie 
professorer. 

År 1928 öppnade sig tack vare en donation av bergsrådet Johan Theodor 
Lindroos till Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland möjligheten 
att inrätta en professur i maskinbyggnad vid den kemisk-tekniska fakul- 



Å b o  A k a d e m i  i  s i n  b ö r j a n  1 9 1 8 – 1 9 4 5

·  222  ·

teten. Den sköttes den första tiden på förordnande, först av Harald 
Kyrklund (1929–1932), som var professor vid Tekniska högskolan, sedan 
av Jarl Kuusinen (Salin) som efter att ha disputerat 1936 ett år senare blev 
den första ordinarie innehavaren (professor 1937–1966). Kemisk-tek-
niska fakulteten fick sin fjärde lärostol då Anders Ringbom, sedan 1936 
lektor i analytisk kemi och tekniska analysmetoder, utnämndes till pro-
fessor i kemi, företrädesvis analytisk och oorganisk kemi, som extra ordi-
narie från 1943 och som ordinarie från 1952. Analytisk kemi är en gren av 
kemin som studerar av vad och hur olika ämnen är uppbyggda. Profes- 
suren i analytisk kemi var den första i sitt slag i Norden. Kemisterna Per 
Ekwall och Anders Ringbom hade många saker gemensamt. Bägge hade 
disputerat vid Åbo Akademi, de verkade fram till sin pensionering på 
1960-talet vid akademin och var på 1980-talet de oftast citerade kemis-
terna i Finland.

De bägge naturvetenskapliga fakulteterna förfogade över fem professu-
rer inom kemins område samt därtill över ett lektorat och en assistentur, 

Kemisten Anders Ringbom (t.v., 1903–1972) började undervisa vid Åbo Akademi 
1927. Fotot är taget vid denna tid av en av hans elever, Gustav-Edvard 
Söderström.
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vilket var anmärkningsvärt mycket vid det mellankrigstida Åbo Aka-
demi och också en betydande del av sakkunskapen på området i Finland. 
Som Bo-Jungar Wikgren konstaterat utgjorde de olika kemierna vid de 
två naturvetenskapliga fakulteterna ett ”komplex” av starka ämnen som 
stödde varandra. För att avgöra frågor om resurstilldelningen fanns en 
samarbetsnämnd för kemiämnena.161

Lennart Forsén övertygade bl.a. Magnus Dahlström om att det var en 
god idé att få Centrallaboratorium Ab att flytta från Helsingfors till Åbo. 
Det skulle ge möjligheter till samarbete mellan Åbo Akademi och labora-
toriet, och det var lättare att hitta ändamålsenliga utrymmen för labora-
toriet i Åbo än i huvudstaden. Staden Åbo ställde kostnadsfritt en tomt 
till förfogande för uppförandet av ett laboratorium. Laboratoriet flyttades 
till Åbo 1919 men byggnaden kom aldrig att uppföras och förhoppning-
arna om att industrierna i Åbo skulle visa ett intresse för centrallaborato-
riet genom att teckna aktier och ge det uppdrag kom på skam. Eftersom 
de för laboratoriet relevanta industriernas centralorganisationer fanns i 
Helsingfors och samarbetet med dem ansågs kräva att också det fanns i 
huvudstaden kom laboratoriets tid i Åbo att inskränka sig till fem år. För 
kemiämnena vid Åbo Akademi var det självfallet en förlust att Central-
laboratoriet Ab, som bl.a. erbjöd unga kemister möjlighet till praktik, 
flyttade från orten.162

•  Teologi

Svensksinnade präster i Finland samlades med början 1918 till präst-
möten och samma år hölls de första allmänna svenska kyrkodagarna 
som därefter arrangerades regelbundet. I samband med kyrkodagarna 
1920 bildades Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland och ett 
svenskt kyrkligt ungdomsförbund kallat Kyrkans Ungdom. Följande år 
inledde Finlands svenska prästförbund sin verksamhet. Som resultat av 
den svenska kyrkliga samlingsrörelsen kunde ett svenskt stift – Borgå 
stift – bildas 1923. Ett år tidigare hade Församlingsbladet (från 1970 Kyrk-
pressen) börjat utkomma som ett organ för svenskt kyrkoliv i Finland. 
Det var som teologen Bengt Klemets fyndiga titel på sin doktorsavhand-
ling om den svenska kyrkliga samlingsrörelsens uppkomst åren 1917–
1918 fråga om ”[s]amling genom separation”.163 Målet var att aktivera 
lekmännen till en starkare församlingsgemenskap och en av drivkrafterna 
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var att med svenska förtecken åstadkomma en mobiliserig som svarade 
mot den uppslutning kring kyrkan som tog form på finskt håll. 

En fråga som var föremål för en livlig diskussion i offentligheten åter-
stod ännu att lösa, nämligen bristen på svensktalande och svensksin-
nade präster.164 Prästen var fortsättningsvis en auktoritet – låt vara med 
konkurrens från folkskolläraren – i lokalsamhället, ibland den enda med 
akademisk utbildning. Vid den fennomanskt dominerade teologiska 
fakulteten vid Helsingfors universitet saknades nära nog helt lärare som 
undervisade på svenska, handledning gavs fortsättningsvis på studentens 
eget språk. Särskilt i skärgårdsförsamlingar med svenskspråkig befolk-
ning var bristen på präster ett akut problem. 

Teologin spelade en undanskymd roll i de diskussioner som inför 
grundläggandet fördes om akademins vetenskapliga profil. När akade-
min invigdes 1919 uppmärksammade kansler Wrede värdet av att präster, 
domare och andra tjänstemän som verkade i svenska miljöer hade fått 
sin utbildning vid en svenskspråkig högskola och därmed kände samhö-
righet med finlandssvenskarna. Utöver resursknappheten bidrog också 
inslaget av fritänkare bland lärarkåren vid akademin, bland dem rektor 
Westermarck, till att skapa tvivel kring Åbo som lämplig placerings-
ort för en teologisk fakultet. I och med att Severin Johansson 1921 blev 
rektor förändrades situationen. Lyhörd för de förväntningar i det omgi-
vande samhället som ställdes på hans lärosäte uppmärksammade han i 
sitt inskriptionstal hösten 1921 prästbristen på svenskt håll. Han beto-
nade akademins principiella ansvar, det var fråga om en problematik som 
”när som helst” kunde kräva ett engagemang. Utbildningen av präster 
kunde inte lämnas åt personer som inte tänkte svenskt. Ståndpunkten 
överensstämde med den som den österbottniska bonden F. V. Englund 
i en insändare redan 1918 hade gett uttryck för ur ett gräsrotsperspek-
tiv; för att trivas i Finland behövde den svenska befolkningsgruppen få 
”präster efter sitt sinne” som sina andliga ledare. Professor emeritus i 
dogmatik och moral Georg Gustaf Rosenqvist i Helsingfors hörde till 
dem som i kontrast till detta tänkesätt betonade prästernas roll som bro-
byggare mellan svenskt och finskt.

Tidningen Wasabladet lanserade i februari 1922 tanken på en svensk 
teologisk högskola i Vasa, något som tillförde debatten om utbildning 
av präster på svenska i Finland både en ny dimension och nytt bränsle. 
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Tanken fick endast marginellt understöd, ett ”prästseminarium” i Vasa 
skulle, ansågs det, bli isolerat från den lutherska kyrkan. Wasabladets vassa 
replik var att det var den finska kyrkan som var isolerad, finlandssvensk-
arna hörde till ett folk på inte mindre än nio miljoner. Den triangul- 
ära debattkonstellation – Helsingfors–Åbo–Vasa – som uppstod kom 
att manifestera sig också i senare högskolepolitiska kraftmätningar på 
svenskt håll i Finland. Högskola i Vasa eller fakultet i Åbo, som tredje 
alternativ diskuterades nya svenska professurer i teologi vid Helsing-
fors universitet, möjligen kompletterat med en linjedelning på språklig 
grund av den teologiska fakulteten. 

Kaplan Gösta Moliis-Mellberg i Kronoby var en central aktör inom 
den svenska kyrkliga samlingsrörelsen. Hans argumentation till förmån 
för en svensk prästutbildning i Åbo utgick ifrån axiomet att svensk- och 
finskspråkiga var två väsensskilda folk som bar på olikartade förutsätt-
ningar att tränga in i de religiösa sanningarna, en svensk teologi kunde 
följaktligen aldrig bli detsamma som en finsk. De nödvändiga resurserna 
till ett fakultetsgrundande skulle gå att få fram, menade Moliis-Mell-
berg i ett inlägg 1922, om man kom till allmän insikt om att teologin 
var lika viktig som de ”nytte-kunskaper” som nu var representerade vid 
akademin. En uppfattning som framfördes i pressen och som träffade 
rätt var att med en teologisk fakultet skulle intresset för akademin öka 
bland allmogebefolkningen. Tidningen Wiborgs Nyheter skrev 1923 att 
Åbo Akademi inte hade rötter ”i svenskfolkets själ” så länge teologerna 
saknades vid lärosätet. 

Som Olof Mustelin har visat illustrerar också arbetet för en teologisk 
fakultet i Åbo hur de olika grenarna av den svenska samlingsrörelsen, 
närmast som lemmar i samma kropp, samverkade. År 1919 bjöd Svenska 
folkpartiets lokalorganisation i Jakobstad in till Svenska dagen-fest i sta-
dens kyrka. En kollekt bars upp till förmån för en teologisk fakultet i 
Åbo. Också under de följande åren samlades medel in i Jakobstad på 
Svenska dagen för samma ändamål. Ett politiskt parti och en församling 
med svensk majoritet samarbetade på det här sättet till förmån för en 
svensk kulturinstitution. Också en del andra mindre donationer för att 
möjliggöra svensk teologutbildning i Åbo gjordes.
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* * *

Sommaren 1923 hölls ett svenskt prästmöte i Mariehamn. Här var svensk 
prästutbildning i Finland en av diskussionsfrågorna. Gösta Moliis- 
Mellberg, som hade fått i uppdrag att leda diskussionen, hade förberett 
sig genom att kartlägga opinionerna inom det akademiska konsistoriet i 
Åbo. Majoriteten ställde sig positiv till teologutbildning vid akademin. 
Stordonatorn Ernst Dahlström hade tagit ställning och framhållit att 
behovet var ”både känt och erkänt”, men att det saknades pengar. De 

Tack vare Anna von Rettigs (född von Horn, 1872–1953) stora donation i mars 
1924 kunde en teologisk fakultet vid Åbo Akademi inleda sin verksamhet redan 
samma år. Foto från 1924.



·  227  ·

R a m a r  o c h  i n n e h å l l

måste enligt kommerserådet skaffas fram av finlandssvenskarna själva. 
Den summa som behövdes var fyra eller fem miljoner mark eftersom de 
årliga kostnaderna kunde beräknas till en halv miljon. De planer på en 
medelinsamling som diskussionerna i Mariehamn utmynnade i behövde 
– överraskande nog – aldrig förverkligas. Tack vare konsulinnan Anna 
von Rettigs donation av fem miljoner mark i mars 1924 kunde den teo-
logiska fakulteten vid Åbo Akademi med en akademisk rivstart inleda 
sin verksamhet redan samma år i det Spoofska huset ”vid Åbodomens 
fot”. Anna von Rettig var starkt inspirerad av den svenska ärkebiskopen 
Nathan Söderbloms minnesvärda besök i Åbo några år tidigare och ville 
på det här sättet bidra till en vitalisering av den lutherska krykan Finland 
i en mer frisinnat ekumenisk riktning. Rektor Johansson uttalade sig 
och framhöll att Akademin nu i ”djupaste mening” blev en högskola för 
hela Svenskfinland. Presskommentarerna var övervägande positiva, rent 

Teologiska fakulteten fick sina utrymmen i det Spoofska huset i omedelbar 
närhet till domkyrkan i Åbo, Finlands nationalhelgedom. Då fakulteten 1949 
uppmärksammade sina 25 första år i verksamhet fick festskriften det träffande 
namnet Vid Åbodomens fot. Foto från 1926.
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av entusiastiska. En viss skepsis kom till ytan då det gällde kvaliteten på 
de blivande lärarna vid akademin. De borde vara män som hade ”positivt 
kristliga intressen”, skrev tidningen Människovännen. En annan pressröst 
gjorde gällande att det med tanke på den kristna tron var bättre att vara 
utan en teologisk fakultet än att få ”en härd för varjehanda snobberi med 
från Tyskland importerade teologiska modesaker”.165

En central fråga för ett ungt lärosäte var om det fanns lämpliga krafter 
inom landets gränser eller om man skulle fylla behovet av forskare och 
lärare med hjälp av kvalificerade utlänningar, i Åbo Akademis fall i första 
hand med rikssvenskar. Den här frågan blev högaktuell när de teologiska 
lärostolarna fick sina första innehavare. Kring mitten av 1930-talet var 
situationen den att femton utlänningar – ett dussin rikssvenskar och tre 
tyskar – hade verkat som lärare vid akademin en längre eller kortare tid. 
Huvuddelen av forskarna och lärarna vid akademin hade med undantag 
för teologerna sitt alma mater i Helsingfors.166 Rektor Severin Johansson 
föredrog definitivt landsmän som professorer vid Åbo Akademi, medan 
kansler Wredes attityd var mer öppen, han tillskrev rikssvenskarna den 
viktiga rollen som brobyggare mellan Sverige och Finland. Enligt den 
reviderade grundstadga för akademin som fastställdes 1929 avgjorde 
kansler om också ”annan än inhemsk man” kunde komma i fråga då 
en professor utsågs.167 För svenska akademiker i karriären framstod Åbo 
Akademi som en inte ointressant utvidgning av det svenska akademiska 
fältet. Några år som professor i Åbo kunde bli en språngbräda för en 
fortsatt karriär i Sverige. Med J. J. Huldéns retoriskt spänstiga och 
inte helt orimliga tillspetsning berörde åsiktsbrytningarna kring riks-
svenskarna Åbo Akademis samhällsroll, om akademin ”skulle vara en 
fosterländsk inrättning, som härbärgerade husvilla vetenskapsidkare av 
den beträngda finlandssvenska nationaliteten eller ett rikssvenskt kultur-
faktori i Finland, där Sveriges docenter såsom professorer väntade på sin 
professur eller biskopsstol hemma i Sverige”.168

Konsulinnan von Rettigs förtrogne och rådgivare var prosten The-
odor Grönstrand som också fick ett stort ansvar i rekryteringen av de 
första lärarna. I sin stora donation hade Anna von Rettig stipulerat att till 
professorer skulle väljas finländare ”med svenskt modersmål” men ifall 
sådana saknas skulle tillräckligt meriterade rikssvenska teologer utses. I 
den situation som rådde då fakulteten kom till fanns det bara en enda 
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Grundandet av en teologisk fakultet uppfattades som en mycket välkommen 
lösning på den prästbrist som särskilt små skärgårdsförsamlingar hade att kämpa 
med. Akademin blev enligt rektor Severin Johansson i och med den teologiska 
fakulteten ”i djupaste mening en högskola för det svenska Finland”. Åbo Under-
rättelser 12.3.1924. 
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person med svenska som modersmål i Finland som kunde komma i fråga, 
nämligen Albin Simolin som professor i kyrkohistoria. Han kom att sköta 
professuren en kort tid men valde att inte stanna i Åbo. Av fyra professurer 
vid fakulteten besattes tre med uppsaliensare. De bildade den ”berömda 
treklövern”, Johannes Lindblom i exegetik, Torsten Bolin i systematisk 
teologi och Yngve Brilioth i kyrkohistoria. Lärostolen i praktisk teologi 
fick ingen innehavare, utan professor Brilioth förordnades att sköta den 
vid sidan om sin professur i kyrkohistoria. Till lärare och sedan lektor i 
ämnet utnämndes Georg Olof Rosenqvist. De tre rikssvenskarna stan-
nade bara några år i Åbo innan de återvände till sitt hemland och upp-
drag inom den svenska kyrkan eller ett svenskt universitet. Brilioth kom 
att kröna sin karriär som svensk ärkebiskop. 

Prosten Karl Theodor Grönstrand (1856–1936) verkade som ekonom vid Åbo dom- 
kyrka och blev 1922 kyrkoherde inom Åbo svenska församling. Han promoverades 
1934 till teologie hedersdoktor vid Åbo Akademi.
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På 1930-talet var det rikssvenska inslaget i fakulte-
tens lärarkår stort, men ändå inte lika dominerande 
som det hade varit under fakultetens första verksam-
hetsår. En av rikssvenskarna var kyrkohistorikern 
Ernst Newman (professor i Åbo 1930–1940). Löne-
sättningen vid akademin i jämförelse med Sverige 
var ett problem. G. O. Rosenqvists bedömning 1938 
var att det var viktigt att rikssvenskar och ”resande 
finländare” fick möjligheter till extrainkomster i 
Åbo. Den akademiska trovärdigheten i förhållande 
till Lund, Uppsala och Helsingfors var en annan 
utmaning. Via Åbo till någonting ännu bättre; 

Sommaren 1926 prästvigdes den första teologen från  
Åbo Akademi av biskop Max von Bonsdorff.  
Erik Martin Perman (1901–1960), som var bördig  
från Föglö, kom att tjänstgöra i Kökar skärgårds-
församling 1926–1928. Pedersöre 3.6.1926.

Teologiska fakulteten samlad den 9 november 1926. Fr.v. Yngve Brilioth, Georg 
Olof Rosenqvist, Johannes Lindblom, Torsten Bolin och Johannes Sundwall.
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teologen Rafael Gyllenberg valde att resa motströms. Han lämnade 
nämligen 1933 en svensk professur i exegetik vid Helsingfors universitet 
och övertog motsvarande lärostol i Åbo (läsåret 1933–1934 som tillförord-
nad, därefter som ordinarie professor). Hans bevekelsegrunder finns inte 
dokumenterade, men han är känd för sitt arbete för att befrämja svenskt 
kyrkoliv i Finland. Som starkt svensksinnad prioriterade han uppenbar-
ligen Åbo framom Helsingfors vilket är anmärkningsvärt med tanke på 
hans bakgrund. Han var nämligen student från en finsk skola och helt 
tvåspråkig.169

En rikssvensk lärarkår vid den nya teologiska fakulteten, den andra i 
sitt slag i Finland, blev en komplicerande faktor vid beviljandet av exa-
mensrätt för fakulteten. I en finsknationell optik var det ett missförhål-
lande att finskspråkiga teologer inte kunde komma i fråga som professo-
rer vid Åbo Akademi. Från statsmaktens sida fanns betänkligheter kring 
att någon annan än en finsk statstjänsteman bedömde en examen som var 
ett kompetenskrav för en statstjänst. Bland konservativt lagda biskopar 
i Finland fanns en skepsis gentemot Uppsalateologin som professorerna 
vid akademin företrädde. Deras tolkning av kyrkolagen var att den för-
bjöd dem att prästviga teologer som fått sin utbildning vid akademin. 
Som undervisningsminister hade teologieprofessor Lauri Ingman en mer 
öppen attityd till den nya fakulteten, och han beviljade 1926 examens-
rätten på fem år. Inför beslutet hade kansler Wrede bl.a. uppvaktat pre-
sident Lauri Kristian Relander i frågan. Examensrätten förlängdes seder-
mera utan tidsbegränsning. Hur försiktig man ansåg sig behöva vara i 
förhållande till en (äkt)finsk opinion framgår av en episod 1927. Amos 
Anderson, som bl.a. satt i stiftelsens styrelse, uppmärksamgjorde akade-
mins kansler på det olämpliga i att professor Lindblom vid en fest arrang-
erad av Svenska folkpartiet på svenska dagen skulle hålla tal, något som 
Anderson trodde skulle ge Åbo Akademi negativ publicitet i den finsk-
språkiga pressen. De rikssvenska professorerna behövdes men de skulle 
inte tillåta sig en för hög profil i offentligheten.170

•  Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Den 15 augusti 1927 beslöt delegationen för Stiftelsen för Åbo Akademi 
att inrätta en handelshögskola vid Åbo Akademi, valde direktion samt god-
kände grundstadgar och en första budget för den nya läroinrättningen.171 
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Stiftelsens styrelse och delegation blev gemensam för de båda lärosätena. 
I direktionen, handelshögskolans högsta beslutande organ, ingick stiftel-
sens ordförande och skattmästare, två representanter för akademins kon-
sistorium samt handelshögskolans rektor och prorektor. Rektor Johans-
son utsågs att vara rektor också för handelshögskolan.

Hade man ha gått in för den anglosaxiska modellen skulle en ekono-
misk fakultet vid akademin ha inrättats, medan separata högskolor prio-
riterades på kontinenten. I Åbo valdes en lösning som var ett mellanting 
mellan en fristående högskola och en merkantil fakultet. Formellt var 
det fråga om en fristående högskola vars högsta ledning var gemensam 
med akademin, i praktiken var handelshögskolan ett annex till akademin. 
Namnet, Handelshögskolan vid Åbo Akademi och inte Handelshögsko-
lan i Åbo signalerade att det var fråga om en blandform. Varför gick man 
in för den här lösningen? Ett enkelt svar på frågan är att det var för att 
Åbo Akademis rektor Severin Johansson ville det – handelshögskolan var, 
för att citera Håkan Sandström, rektor Johanssons ”kungstanke” – och 
för att den möjliggjorts av en stor donation 1923 av handlanden och kom-
munalrådet August Wahlström till Stiftelsen för Åbo Akademi. De done-
rade medlen skulle användas till förmån för en svensk handelshögskola i 
Åbo eller för en lärostol i ekonomi vid akademin. 

Behovet av en merkantil utbildning på högskolenivå som kunde ge 
Svenskfinland en ”energisk och självständig köpmannakår” (lektor Karl 
Kekoni 1914) fanns med i de diskussioner som föregick grundandet av 
Åbo Akademi och inom de akademiska sommarkurserna fanns, som redan 
framgått, en ekonomisk-kommersiell sektion. Även om donationerna 
strömmade in räckte pengarna inte till allt, och de två stordonatorerna 
bröderna Dahlström hade bägge ett hjärta som klappade för humaniora. 
Rektor Johansson släppte aldrig tanken på högre merkantil utbildning i 
Åbo utan återkom till den upprepade gånger i sina inskriptionstal. Han 
drev energiskt frågan, Åbo fick inte bli akterseglat av Helsingfors, och 
han skrev om ”skrothandlarfasoner” och ”andens hamnarbetare” då pro-
jektet inte framskred i den takt eller åt det håll han önskade i de beslu-
tande organen.172

Redan 1922 hade en kommitté lämnat ett betänkande kring hur 
högre merkantil utbildning kunde ordnas i Åbo, men i brist på medel 
kunde man inte gå in för att förverkliga planerna. I och med Wahlströms 
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donation blev läget ett annat. En ny kommitté övervägde olika modeller: 
en lärostol i handelsvetenskap vid den statsvetenskapliga fakulteten, en 
handelsvetenskaplig fakultet eller som ett tredje alternativ en fristående 
högskola. Det blev mellan de två senare alternativen som det stod och 
vägde i de beslutande organen. Severin Johansson, som ingick i kom-
mittén, gjorde tillsammans med kommitténs sekreterare underbibliote-
karie Eric Holmberg en resa till Stockholm och Göteborg för att studera 
de svenska handelshögskolorna, och kommittén satte sig också in i hur 
Kauppakorkeakoulu i Helsingfors var uppbyggd. Kommittén rekom-
menderade i sitt betänkande 1927 att man grundade en handelshögskola 
som skulle vara nära anknuten till akademin. En handelshögskola var 
att föredra eftersom den högre merkantila utbildningen i en sådan tapp-
ning fick en större synlighet, gav en examen som de som skulle anställa 
de utexaminerade begrep sig på och gjorde utbildningen attraktivare för 
handels- och industrimän att stöda ekonomiskt än vad en fakultet skulle 
ha gjort. En separat förvaltad högskola öppnade också upp för möjlighe-
ten att bereda representanter för näringslivet plats i de styrande organen. 

I det s.k. Reuterska huset, i hörnet av Henriksgatan och Domkyrkogatan, 
inledde Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1927 sin verksamhet. Foto 1938.
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Handelshögskolan vid Åbo Akademi inledde sin verksamhet med 34 
inskrivna studenter hösten 1927. I uppläggningen av studierna utgjorde 
Kauppakorkeakoulu i Helsingfors den främsta förebilden. År 1932 stad-
fästes handelshögskolans grundstadgar av Handels- och industriminis-
teriet vilket gjorde det lättare för de dimitterade att bli anställda i stats-
tjänst. Handelshögskolan vid Åbo Akademi grundades som den tredje 
i sitt slag i landet. I fortsättningen ända fram till 1950 och grundandet 
av Turun kauppakorkeakoulu var utbudet av merkantil högskoleutbild-
ning oförändrat. De två andra handelshögskolorna fanns i Helsingfors, 
nämligen Svenska Handelshögskolan och Kauppakorkeakoulu. Det 
anmärkningsvärda är att två av de tre högskolorna var svenskspråkiga. 
Läsåret 1938–1939 var sammanlagt 761 personer inskrivna för studier vid 
de tre handelshögskolorna för antingen en dimissions- eller kandidat-
examen. Av dem studerade nio av tio i Helsingfors och drygt hälften 
vid Kauppakorkeakoulu. Det var rätt ovanligt att studera för den högre 
kandidatexamen. Av de utexaminerade det här läsåret fick 172 en dimis-
sionsexamen och så få som tio en kandidatexamen. Hälften av de utex-
aminerade hade studerat vid en av de båda svenska handelshögskolorna. 
Mätt i lärarresurser var de två svenska handelshögskolorna tillsammans 
större än den finska (32 lärare vid de förra mot 22 vid den senare). Svenska 
Handelshögskolan och Handelshögskolan vid Åbo Akademi var läsåret 
1938–1939 lika stora vad gäller lärarkrafter men i ljuset av andra mått var 
handelshögskolan i Åbo den mindre och därmed också den minsta av de 
tre; antalet studenter vid Svenska Handelshögskolan var det här läsåret 
293 mot 78 i Åbo och den förra utexaminerade sammanlagt 65 personer 
(varav 4 kandidater) vilket skall jämföras med 17 (av dem ingen kandidat) 
vid den senare.173

Det speciella med Handelshögskolan vid Åbo Akademi var att den 
från första början fick professurer och att den också erbjöd en högre kan-
didatexamen. Högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors ombild-
ades 1927 till Svenska Handelshögskolan, en åtgärd som var avsedd att 
minska risken för en ”ödesdiger konkurrens” med en ny handelshögskola 
i Åbo. De båda svenska handelshögskolorna hade kommit överens om en 
arbetsfördelning som gick ut på att den merkantila grundexamen skulle 
erbjudas i Helsingfors och den högre i Åbo. De här planerna, som var 
tänkta att lindra en kritik från finskt håll mot skapandet av två svenska 
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handelshögskolor i landet, blev aldrig verklighet. När stadgarna för handels-
högskolan i Åbo fastställdes innehöll de också en lägre examen, vilket 
ledde över till att högskolan i Helsingfors 1928 införde en högre examen. 
De båda svenska handelshögskolorna konkurrerade i viss utsträckning 
med varandra om studenterna. När Svenska Handelshögskolan 1933 
i offentligheten kallade sig ”den svenska affärsvärldens egen högskola” 
kom protesten från Åbo som ett brev på posten. Antalet studenter som 
sökte sig till Svenska Handelshögskolan från Åboland, Nyland utanför 
huvudstaden och Österbotten sjönk i och med möjligheten till merkan-
tila högskolestudier i Åbo, men lärosätet i Helsingfors var större än mot- 
svarigheten i Åbo och utvecklades också i snabbare takt. Så fick högskolan 
i Helsingfors rätt att bevilja doktorsgrad 1944, någonting som blev 
verklighet i Åbo först tio år senare.174 

Landets tre handelshögskolor var alla privata men handelshögskolorna 
i Helsingfors erhöll statsbidrag och understöddes också av staden Hel-
singfors. Handelshögskolan vid Åbo Akademi fick separat ekonomi, från 
akademins sida ville man försäkra sig om att den inte blev en ekonomisk 
belastning. Enligt grundstadgarna upprätthöll Stiftelsen för Åbo Aka-
demi Handelshögskolan vid Åbo Akademi ”med särskilt därför avsedda 
medel”. Stiftelsens delegation fastställde budgeten på förslag av direktio-
nen. De kritiska röster som gjort gällande att fonderna i framtiden inte 
skulle räcka till var olyckskorpar som fick rätt. Under 1930-talets depres-
sionsår räckte avkastningen av fonderna inte längre till och underskottet 
i handelshögskolans budget måste täckas med hjälp av understöd från 
näringslivet, vilket täckte upp till 15 % av utgifterna. År 1931 infördes 
en terminsavgift som täckte en tiondedel av medelbehovet. Utgifterna 
bantades ned, och lärarlönerna var avsevärt mycket lägre än vid andra 
högskolor i landet. De lärare som hade sin huvudtjänst vid akademin 
fick 1/3 av en professorslön vid akademin för sin bitjänst inom handels-
högskolan. Det var därför inget tomt prat då det hävdades att lärarna 
var handelshögskolans främsta donatorer. Det var ändå först genast efter 
andra världskriget som någon vågade ta det aboensiska icke-ordet stats-
understöd i sin mun.

Handelsteknik, det som i dag är företagsekonomi, och nationaleko-
nomi var handelshögskolans kärnämnen. Att hitta en formellt kompe-
tent lärarkraft i handelsteknik var utmanade svårt, särskilt som rektor 
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Johansson inte kunde tänka sig en rekrytering från Sverige. Filosofie 
magistern och CGR-revisorn Gösta Söderholm, som inte hade den for-
mella kompetensen men som hade värdefulla kontakter till näringsli-
vet, förordnades att sköta professuren i handelsteknik. Grundstadgarnas 
bestämmelse att man vid val av lärare skulle fästa störst uppmärksam-
het ”vid den för befattningen ådagalagda skickligheten” öppnade upp 
för en flexibilitet i rekryteringen.175 Handelshögskolans lärarkår bestod 
av professorer, lektorer och lärare. Professurerna var fem till antalet: 

Walter Qvist (1890–1961), var professor 
i allmän kemisk teknologi vid Åbo 
Akademi och tjänsteförrättande professor i kemi och varukunskap inom Handels-
högskolan vid Åbo Akademi samt handelshögskolans rektor 1929–1957.  
Han verkade som ordförande för Studentkåren vid Åbo Akademi 1925–1926  
och blev då föremål för en välvillig karikatyrteckning publicerad i Studentbladet  
(nr 12, 1925). Fotot från 1930- eller 1940-talet. Teckning av Teodor Schalin 1925.
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handelsteknik, handelsrätt, kemi och varukunskap, matematik med för-
säkringsvetenskap och nationalekonomi med statistik. De kom alla att 
skötas på korta förordnanden. De fyra lektorerna undervisade i moderna 
språk och ekonomisk geografi. De övriga lärarna undervisade i ämnen 
som bokföring, stenografi, maskinskrivning och maskinlära. Av sam-
manlagt ett dussin lärare det första läsåret var sju knutna till Åbo Aka-
demi, bland dem fyra professorer. Severin Johansson verkade som lärare 
i matematik med försäkringsvetenskap. 

Ett decennium senare bestod lärarkåren vid handelshögskolan av 16 
personer och av dem var sex samtidigt knutna till Åbo Akademi som 
lärare eller tjänstemän. Tillförordnade professorn i kemi och varukunskap 
Walter Qvist – professor i allmän kemisk teknologi vid Åbo Akademi 
– var rektor för handelshögskolan. Kopplingen mellan akademin och 
handelshögskolan var fortsättningsvis stark, men inte lika stark som den 

Merkantila klubbens årsfest 1938.
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av naturliga skäl hade varit då skolan inledde sin verksamhet. Symbiosen 
mellan handelshögskolan och akademin gav handelshögskolans studen-
ter möjlighet att avlägga grundkursen i kemi eller ta del av undervis-
ningen i nationalekonomi och juridik vid akademin medan akademistu-
denter erbjöds kurser i framförallt bokföring och företagsekonomi vid 
handelshögskolan. Studenterna vid handelshögskolan var medlemmar av 
Åbo Akademis studentkår med Merkantila klubben som sin specialför-
ening inom kåren.176 

Visioner och planer som blev på hälft

Åbopatrioten Karl Kekoni, verksam som lektor i Ekenäs, torgförde gärna 
och oombedd sin uppfattning om Åbo Akademi och hur högskolan med 
fördel skulle utvecklas för att allsidigt kunna svara mot samhällslivets 
krav. År 1940 aktualiserade han behovet av en professur i först och främst 
geografi men också ordinarie lärostolar i en rad andra namngivna disci-
pliner: arkeologi, konstforskning, pedagogik, samhällslära, botanik, zoo-
logi och fysiologi. Som han själv konstaterade upprepade han i hög grad 
vad andra hade fört fram tidigare.177

Arkeologin förekom bland förslagen till professurer redan när det bli-
vande lärosätets profil diskuterades. Hugo Pipping argumenterade 1917 
för nordisk arkeologi vid Åbo Akademi, men professuren kom inte med 
bland dem som beredningskommittén föreslog utan antecknades som ett 
önskemål för framtiden. Pipping betonade möjligheterna till samarbete 
mellan arkeologer och naturvetare vid akademin och lyfte fram Åbo stads 
historiska museum som en utmärkt miljö för en arkeolog att arbeta i.178

Varför inrättades ingen lärostol i arkeologi vid Åbo Akademi, ansågs 
den som ointressant i förhållande till andra mer angelägna discipliner 
eller var det – åter en gång – de ekonomiska realiteterna som omöjlig-
gjorde en satsning? År 1897 höll den svenske arkeologen Oscar Montelius 
ett uppmärksammat föredrag i Helsingfors som bearbetat publicerades 
följande år med rubriken formad som en fråga: ”När kommo svenskarna 
till Finland?” Frågan, som för övrigt knappast någonsin kan få ett slutgil-
tigt svar, var inte ny då och har aldrig förlorat sin aktualitet. Inom arke-
ologin i Finland fick en finsknationell tolkning av landets förhistoria en 



Å b o  A k a d e m i  i  s i n  b ö r j a n  1 9 1 8 – 1 9 4 5

·  240  ·

hegemonisk ställning, allt medan den vikingaromantik som hade besjälat 
många svensksinnade under 1800-talet levde kvar som en avsvalnad efter-
glöd.179 Man kan därför tycka att det skulle ha uppfattats som intressant 
att engagera arkeologer som arbetade med svensknationella förtecken. 
Avsaknaden av arkeologisk forskning vid Åbo Akademi var kanske ett 
utslag av att man inte ville provocera det finska Finland? Eller var den 
fråga som Montelius formulerat sådan att den ansågs möjlig att besvara 
av de språkforskare och historiker som redan var i arbete inom akade-
min, att det räckte med dem? Frågan var i alla händelser inte inaktuell, år 
1945 disputerade Gunvor Kerkkonen på en avhandling om den medeltida 
bosättningen i västra Nyland. Enligt henne var den svenska närvaron i 
regionen av äldre datum än vad tidigare forskning gjort gällande.180 Nils 
Cleve som var intendent vid Åbo stads historiska museum disputerade 
1943 vid Åbo Akademi med en avhandling om skelettgravfält i Kumo från 
merovingertid. Följande år utnämndes han till docent i nordisk arkeologi 
vid Åbo Akademi. Han utnämndes samma år till föreståndare för Natio-
nalmuseets historiska avdelning och 1959 till statsarkeolog.181 Historiska 
samfundet, grundat 1930, hade en sektion för arkeologi.182 Mer arkeolo-
gisk vetenskap än så här blev det aldrig vid Åbo Akademi. 

Arkeologin hörde till de nationella vetenskaperna, men också ett 
naturvetenskapligt ämne kunde uppfattas som en nationell vetenskap. 
Det visade Arvid Mörne i en artikel 1917 där han varmt förespråkade en 
satsning på havsforskning i form av exempelvis en professur i hydrografi 
och en i havsbiologi i en kommande högskola i Åbo där ”de uppgifter, 
som framstå som nationella för Finlands svenska befolkning, ovillkorli-
gen [bör] ställas främst”. Åbo var centralort i en av de största skärgårdarna 
i Europa, framhöll Mörne, och havsforskning samt spridning av rön som 
var till nytta för fiskerinäringen och därmed den svensktalande fiskar-
befolkningen var angelägna uppgifter. Finlandssvenskarna borde finnas 
med i det främsta ledet i utforskandet av Östersjön som var ”det svenska 
havet”.183 År 1940 påminde Karl Kekoni sina läsare om Mörnes förslag 
och betonade behovet av havsforskning, särskilt om Skärgårdshavet och 
möjligheterna till ett mer rationellt fiske, och om att det fanns inspiration 
att hämta i den havsforskning som utfördes i Göteborg och Bergen.184

Biologiska ämnen förekom i diskussionerna om den nya högskolans 
profilering 1916–1917. ”Akademins organisatörer” uppfattade dem som 
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viktiga. ”Man har erkänt biologins betydelse för vår stam, särskilt beträf-
fande aspekten rasbiologi och raskultur” men införandet av biologi var 
uppskjutet till någon gång i framtiden hette det i akademins årsskrift 
1918.185 En aktiv förespråkare för en stark satsning på biologi var med.
lic. Lars Ringbom, verksam som provinsialläkare i Åbo från 1914 och väl 
insatt i ärftlighetsforskningen och det moderna rashygieniska tänkandet. 
På den första konferensen för nordiska rasforskare, som den svenske ras-
biologen Herman Lundborg 1925 anordnade i Uppsala, representerade 
Ringbom Finland med ett föredrag om rasbiologi och rashygien som 

Diktaren Arvid Mörne (1876–1946) representerade en folkligt förankrad svenskhet. 
Den odlade jorden längs Finlands kuster – ”den svenska jorden” – skulle bevaras 
i svenska odlares ägo och Östersjön var ”det svenska havet”. Han förespråkade 
därför 1917 att det nya universitetet Åbo Akademi skulle satsa på havsforskning.
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kulturströmningar.186 Ringbom förordade att man frångick det gängse 
tänkandet med ämnen grupperade i fakulteter och att man i stället lät 
Åbo Akademi få sin början med de tre ämnen som han uppfattade som 
den kärna från vilken sedan andra discipliner organiskt skulle växa fram. 
De tre ämnena var filosofi, biologi och matematik.187

I framstegstankens 1800-tal växte sig uppfattningen om en rörelse i 
den motsatta riktningen stark. Man såg en risk för degeneration som 
måste avvärjas. I det moderna samhället med en allt mer avancerad läkar-
vård, filantropi och socialvård fanns en tendens att det naturliga urval 
som Charles Darwin hade synliggjort som en naturlag försattes ur spel. 
Det gällde därför att på olika sätt se till att endast goda arvsanlag fördes 
över från en generation till nästa. För att motverka en försåtligt verkande 
degeneration utvecklades rasbiologin med tillämpningen rashygien som i 
det tidiga 1900-talet ansågs vara en framtidsvetenskap188 men som kom att 
totalkomprometteras av det nationalsocialistiska Tyskland. Det är viktigt 
att hålla isär vetenskapligt hållbar ärftlighetsforskning från rasbiologi som 
byggde på en sviktande teoretisk grund även om de stod varandra nära 
och övergången kunde vara glidande. Man kunde vara ärftlighetsforskare 
utan att ha ambitionen att kategorisera människorna enligt ras, och ras-
hygien var inte detsamma som arvshygien. Den som ägnade sig åt arvs-
hygieniskt arbete behövde inte vara rasist medan den som engagerade 
sig i rashygienisk verksamhet inte kunde vara annat än just det. Sverige 
fick 1922 ett rasbiologiskt institut i Uppsala under Herman Lundborgs 
ledning, och institutet har ofta tolkats som ett belägg för att rasism och 
rasbiologi var ett utbrett fenomen i 1920-talets Sverige. Som Klas Åmark 
träffande formulerat det skulle Herman Lundborg som med begränsad 
framgång kämpade för att få pengar till sitt institut ”knappast ha hållit 
med”.189

Herman Lundborg hade föreläst om ärftlighetsforskning och rashy-
gien i Åbo år 1913. Mellan jul och nyår 1920 ingick en lång artikel av 
honom i två nummer av Åbo Underrättelser. Den hade rubriken ”Några 
samhälls- och kulturproblem i rasbiologisk belysning”. I den första delen 
av artikeln tog han upp grundläggande tankegångar inom sin vetenskap 
och behovet av rashygien. Han betonade hur olika samhällsklasser hade 
olika rasbiologiskt värde, störst var det hos medelklassen inklusive bön-
derna, lägst hos underklassen. I den senare delen betonade han behovet 



·  243  ·

R a m a r  o c h  i n n e h å l l

av mer forskning och upplysningsarbete. Han varnade för att Finland var 
på väg att hamna på efterkälken då det gällde forskning inom genetik 
och rasbiologi, något han menade var märkligt med tanke på de goda 
forskarkrafter landet förfogade över inom de biologiska och medicinska 
vetenskaperna. Alldeles särskilt nämnde han docent Harry Federley som 
en internationellt känd ärftlighetsforskare som borde få en professur och 
sättas att leda ett institut för genetisk och rasbiologisk forskning. En mot-
svarande, men inte identisk, artikel av Lundborg publicerades i Hufvud-
stadsbladet några dagar in på år 1921.190 

För Federley kom Lundborgs artiklar både lämpligt och olämpligt. 
Han hade generellt inget emot att lyftas fram och tackade i ett brev Lund-
borg för den tjänst han gjort de ”rashygieniska strävandena i landet”, 
men han var aktuell för en extraordinarie professur i genetik vid Hel-
singfors universitet och ville inte att utnämningen skulle äventyras av 
att fennomanerna vid universitetet fick misstankar om intriger. Därför 
ville han och hans meningsfränder vid universitetet tillsvidare hålla en 
låg profil och inte delta i den opinionsbildande enkät om behovet av ett 
institut som Åbo Underrättelser ville genomföra. Federley ansåg att ett 
ärftlighetsforskningsinstitut ”inbegripande rasbiologi och familjeforsk-
ning” som var ”rent svenskt”, grundlagt med ”rena svenska pengar” och 
därmed helt frikopplat från staten var vad som behövdes. Han utdömde 
i sitt brev till Lundborg möjligheten att knyta ett sådant institut till Åbo 
Akademi på grund av att de biologiska och medicinska vetenskaperna 
inte var företrädda vid lärosätet och inte heller skulle bli det under den 
närmaste framtiden. Federley ville att ett institut skulle grundas i närhe-
ten av Helsingfors.191

I december 1921 besökte Herman Lundborg Vasa som inbjuden fest-
talare vid Svensk-Österbottniska Samfundets årshögtid. Det nygrundade 
samfundet hade både ärftlighetsforskning och rashygieniska undersök-
ningar på sitt program och Lundborg tog upp degenerationsfaran i sitt 
tal. På den supé som avslutade årshögtiden strök Lundborg sina värdar 
medhårs då han lät förstå att han ansåg att ”det kanske mest utpräglade 
rasmedvetande” som kunde påträffas bland alla svenskar ”i detta nu” exis-
terade i Österbotten. Det var bara Dalarnas befolkning på Gustav Vasas 
tid som kunde jämföras med österbottningarna. Några dagar senare tog 
en ledare i Vasabladet upp behovet av rasbiologisk forskning i Finland. I 
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Finland bodde enligt ledarskribenten två raser i en samlevnad som var 
allt annat än okomplicerad. Han föreslog på ett för tiden typiskt sätt två 
parallella institutioner, ett finskt rasbiologiskt institut i Viborg med sin 
blandade befolkning och, om möjligt, ett svenskt i Vasa.192

Ledarskribenten nämnde inget om Åbo Akademi men här kan man 
inte ha undgått att notera de planer på ett institut för forskning i ärft-
lighet inklusive rasbiologi som stöttes och blöttes i offentligheten. I sitt 
inskriptionstal 1922 framhöll rektor Johansson hur ekonomin gjorde det 
orimligt att i nuläget argumentera för en utvidgning av akademin. Det 
fanns ändå en vetenskap som han inte kunde låta bli att lyfta fram som 
ett angeläget behov, nämligen ärftlighetsforskningen som hade blivit det 
centrala inom biologin i sin egenskap av läran om ”livets vandring från 
generation till generation”. Ärftlighetsforskningen hade enligt Johans-
son gjort stora framsteg och var också synnerligen samhällsrelevant. En 
professur i ärftlighetsforskning vid akademin skulle vara ägnad att koor-
dinera de insatser som nu gjordes, särskilt för att befrämja folkhälsan i 
Svenskfinland. Ett år tidigare hade Samfundet Folkhälsan i Svenska Fin-
land bildats som en fortsättning på det rasbiologiskt och rashygieniskt 
inspirerade forsknings- och folkhälsoarbete som den s.k. Florinska kom-
missionen inom Svenska litteratursällskapet vid det laget hade utfört i 
ett decennium.193 Rektor återkom till biologin i sitt motsvarande tal ett 
år senare. Nu var det lärostolar i botanik och zoologi han ville foga till 
den aboensiska paletten av läroämnen, de skulle ge akademins naturve-
tenskapliga fakultet en helt annat tyngd, samtidigt som han resignerat 
insåg att de måste hänföras till de fromma önskningarna.194 Professurer 
i botanik och zoologi skulle ha ökat möjligheterna att utbilda lärare vid 
den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 

Lärostolar i botanik och zoologi var ett önskemål som då och då upp-
repades. De kunde inte förverkligas och man fick inrikta sig på att skapa 
förutsättningar i form av samlingar och trädgård (se ovan, kapitlet om 
de yttre ramarna) för det som en dag – förhoppningsvis – skulle kunna 
förverkligas. Det skulle trots öronmärkta donationer dröja till 1950-
talet innan det kunde ges undervisning och bedrivas forskning vid Åbo 
Akademi inom ämnet allmän biologi. Tilläggas kan att Helge Aspelund 
redan på 1930-talet som extra ordinarie professor i organisk kemi före-
läste i biokemi.195
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Astronomin fanns med bland de ämnen som föreslogs bli företrädda 
vid den nya högskolan. I samband med akademins invigning donerade 
bankdirektör Emil Schybergson medel för en professur. Men pengarna, 
hur välkomna de än var, räckte inte till för ett förverkligande av pla-
nerna. Som Lars Berggren och Annette Landen visat upplevdes förvär-
vet av observatoriebyggnaden på Vårdberget, uppförd åren 1817–1819 för 
den dåvarande akademins behov, som en förpliktande utmaning inom 
Stiftelsen för Åbo Akademi. När matematisk-naturvetenskapliga fakulte-
ten 1919 äskade om en femte professur valde man därför att argumentera 
för en professur i just astronomi, och konsistoriet understödde förslaget 
med hänvisning till disciplinens ”upphöjda karaktär”.196

Kring mitten av 1920-talet övervägdes en omvandling av professuren i 
geologi till en professur i astronomi, men planerna förverkligades aldrig. 
Kansler avgjorde dragkampen genom att konstatera att gamla professu-
rer hade företräde framför nya, och geologin uppfattades vara nödvän-
dig med tanke på utbildningen av ingenjörer. Mot slutet av 1920-talet 
dryftades igen möjligheterna till en lärostol i astronomi, och akademin 
tog emot nya donationer till förmån för en sådan, men fortsättningsvis 
saknades de ekonomiska förutsättningarna för att ta steget från tanke 
till handling. Ambitionerna levde ändå vidare. År 1934 inköptes astro-
nomisk apparatur från Sverige och fyra år senare började undervisning 
i ämnet ges. Fil.dr Olof Grönstrand utnämndes 1941 till docent i ämnet 
astronomi som samtidigt blev examensämne. Ett observatorium bygg-
des 1938 uppe på det nya bibliotekshusets tak.197 Grönstrand flyttade 
till Sverige 1948 men kvarstod som examinator till 1950. Fem år senare 
förordnades lektorn i matematik Bertil Qvist att ansvara för examinatio-
nen inom ämnet. Längre än så kom astronomin aldrig att utvecklas vid 
akademin.198 

Att människan inget lär av historien är en ofta upprepad synpunkt 
som i själva verket inte är särskilt väl överensstämmande med sanningen. 
Så drog Stiftelsen för Åbo Akademi lärdomar av första världskriget i sin 
finansförvaltning. Krigserfarenheterna påverkade också den unga staten 
Finlands agerande. Första världskrigets livsmedelsbrist skulle inte få bli 
verklighet i en ny kris och under mellankrigstiden var ett av de över-
gripande målen i Finland att göra landet självförsörjande på livsmedel. 
Den här ambitionen lyckades, rent av över förväntan, och i slutet av 
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En liten observatoriebyggnad uppfördes 1938 på den nya biblioteksbyggnadens tak.

1930-talet var självförsörjningsgraden på livsmedel i Finland så hög som 
95 %. Ändå kom också andra världskriget att präglas av brist på förnöd-
enheter, bland dem livsmedel. Det berodde på att den självförsörjning 
man uppnått till en del var en chimär. Lantbruket var beroende av en 
import av handelsgödsel och kraftfoder som inte kunde upprätthållas 
under kriget samtidigt som tillgången på arbetskraft blev sämre inom 
lantbruket på grund av alla inkallade soldater. Förutsättningarna för en 
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bibehållen produktion försämrades också genom att klimatförhållandena 
blev sämre på 1940-talet jämfört med tiden innan. Finland exporterade 
smör och ost men importerade samtidigt andra matfetter. När också den 
här importen under kriget upphörde kom smöret att höra till de varor 
som måste ransoneras. Ransoneringen krävde att det byggdes upp en stor 
byråkrati kring folkförsörjningen, och som en oundviklig konsekvens 
uppstod en illegal handel med efterfrågade bristvaror. Nationen Finland 
blev tvungen att underkasta sig en lika ofrivillig som lång bantningskur 
under kriget.199

Vad har då detta med Åbo Akademi att skaffa, annat än att också aka-
demikerna blev slankare under krigsåren? I sitt inskriptionstal 1944 tog 
rektor Rosenqvist upp hur krigserfarenheterna entydigt pekade på beho-
vet av att förbättra Finlands självförsörjning. Beroendet av livsmedels- 
import hade visat sig vara en ödesdiger faktor under en kristid. Det som 
måste åstadkommas var att jordbruket utvecklades, särskilt som det bevis-
ligen var så att jordbruket på svenskt håll släpade efter i utvecklingen i 
jämförelse med finskspråkiga regioner. Står man som rektor i katedern 
gäller det att väga orden på guldvåg; den svenska bondeklassen känne-
tecknades av ”ekonomisk försiktighet och konservatism”, någonting som 
enligt Rosenqvist var i sig värdefulla egenskaper som i vissa situationer 
verkligen behövdes. Samtidigt var det önskvärt att den svenskspråkiga 
bondebefolkningen visade en större öppenhet för det som var nytt och 
oprövat. I den avvaktande inställningen fanns i alla händelser orsaken till 
eftersläpningen, menade rektorn. Bland de svenskspråkiga ungdomarna 
var intresset för högre utbildning inom den agrikultur-forstvetenskap-
liga sektorn sjunkande, vilket kom sig av att den utbildning som erbjöds 
av Helsingfors universitet var ”praktiskt taget helt finsk”. Den lösnings-
modell som Rosenqvist nu ville dryfta var en svensk agrikultur-forstve-
tenskaplig fakultet vid Åbo Akademi som förvaltade en potential som 
var underutnyttjad. Den grundläggande undervisningen vid en sådan 
fakultet kunde nämligen, framhöll rektor, skötas med hjälp av de lärar-
krafter som redan fanns. Det som saknades var lärostolar i biologi och 
zoologi och ändamålsenliga laboratorieutrymmen, men i bägge fallen var 
det fråga om brister som i vilket fall som helst måste åtgärdas. Åbo var 
också tack vare att Högre svenska lantbruksläroverket fanns i staden en 
lämplig ort för en sådan ny fakultet. Som en bonus i sammanhanget 
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framhöll Rosenqvist att den nya fakulteten skulle kunna göra också de 
finlandssvenskar som ”hittills stått främmande” positivt inställda till Åbo 
Akademi.200

Tanken var inte helt ny201 men högaktuell och rektors förslag togs väl 
emot. Redan i januari 1945 tillsattes en kommitté bestående av olika exper-
ter, representanter för Svenska vetenskapliga centralrådet, akademins 
rektor och dekanerna för de båda naturvetenskapliga fakulteterna. Kom-
mittén enades om att en satsning på forstvetenskaplig utbildning inte var 
möjlig att genomföra utan att man i stället gjorde klokt i att inskränka 
sig till att bygga upp en agrikulturell högre utbildning med stor vikt 
vid lantbruksekonomi. Ett arbetsutskott presenterade i ett omfattande 
betänkande utbildningens innehåll och uppläggning, behovet av lärar-
resurser och utrymmen samt kostnaderna för en ny fakultet. En kom-
mitté inom akademin utredde i hur hög grad de lärare akademin redan 
förfogade över kunde utnyttjas och hur den nya fakulteten kunde tänkas 
stärka akademin som helhet. Kommittén fördjupade sig också i kost-
naderna som skulle bli ”oerhört stora”.202 Att stiftelsen i kolonisationen 
efter kriget måste avstå från en gård som var tänkt att fungera som för-
söksgård bidrog till att dämpa stiftelsens intresse för en satsning.203 Ännu 
i sitt inskriptionstal hösten 1945 ville Rosenqvist inte definitivt begrava 
projektet utan hoppades att det skulle bli verklighet någon gång i framti-
den.204 Det blev det inte. I stället inrättades svenskspråkiga professurer i 
lantbruksekonomi och skogsteknologi vid Helsingfors universitet.205



·  249  ·

DE TRE UPPGIFTERNA


Å B O  A K A D E M I  I  S I N  B Ö R J A N  1918 – 194 5

Forskning, undervisning och växelverkan med det omgivande 
samhället är de tre uppgifter som universitetslagen 2009 tilldelar ett uni-
versitet. Ingen av dem står för någonting nytt i den akademiska vardagen. 
På vilket sätt professorer och andra forskare hanterat den utmaning som 
de tre uppgifterna – med de administrativa uppgifterna vid lärosätet som 
i praktiken den fjärde! – ställt dem inför är en intressant fråga som inte 
här kan besvaras uttömmande. Den profil som någon som är verksam 
vid ett universitet uppvisar är resultatet av ett möte mellan de krav som 
miljön etablerar och de förutsättningar som hans eller hennes fallenhet 
tillhandahåller. Så mycket kan ändå sägas att i små miljöer – som de 
inom Åbo Akademi – var behovet av att en handfull personer tålmodigt 
tänjde sig åt ”olika håll” stort.  Det som den rikssvenska teologen Ernst 
Newman 1939 i en av sina publikationer skrev om sina ”utomordentligt 
lärorika och inspirerande” tio år vid Åbo Akademi och i Finland kan 
anföras som illustrativt exempel:1

Men bortsett från att föreläsningar och intensivt bedrivna seminarie- 

övningar somliga terminer tagit all tid och kraft i anspråk, så har jag, sär- 

skilt under de första Finlandsåren, känt det som en ofrånkomlig plikt att 

vid sidan om det akademiska arbetet bedriva en omfattande föreläsnings- 

och predikoverksamhet på skilda håll i landet, vilken ofta krävt, att fors-

karen och vetenskapsidkaren trätt tillbaka för prästen och själasörjaren. 
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Inför grundandet av Åbo Akademi hade diskussionerna böljat kring bl.a. 
alternativen forskningsinstitut eller fackskola. Resultatet blev i själva 
verket ett både och i form av ett litet universitet där det fanns rum för det 
humboldtska idealet om forskning och undervisning i växelverkan. Inom 
humanistiska fakulteten var karaktären av ett forskningsinstitut mest 
påtaglig. Handelshögskolan var en fackskola och också inom den teo-
logiska fakulteten stod utbildningen av nya teologer centralt medan det 
”naturvetenskapliga konglomeratet” av allt att döma lyckades hitta god 
balans mellan undervisning och forskning. I ljuset av examina per profes-
sor tedde sig arbetsbördan inom undervisningen olika stor för professo-
rerna vid de olika fakulteterna. Under fem läsår räknat från 1937–1938 var 
antalet utexaminerade kandidater per professor 0,3 per år inom Huma-
nistiska fakulteten och tio gånger större vid Kemisk-tekniska fakulteten 
(1,4 per år om de båda naturvetenskapliga fakulteterna betraktas som den 
helhet de i praktiken bildade).2

Lärarna och deras forskning

Den undervisande personalen bestod enligt en ögonblicksbild från 1920 
av ”unga och energiska lärare” som ville föra lärosätet framåt.3 I akademi- 
staten ingick ett par decennier senare 24 professorer (de extraordinarie och 

Svenska folkpartiets lokalavdelning i Björne-
borg bjöd hösten 1921 in till föredrag av 
professorerna Karl F. Lindman och 
Johannes Sundwall från Åbo Akademi. 
Skioptikonbilder i samband med föredragen 
ställdes i utsikt. Skioptikon (diaskop) var 
en föregångare till diaprojektorn som i 
den digitala eran ersatts av power point. 
Björneborgs Tidning 7.10.1921.
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Lärare och tjänstemän vid Åbo Akademi i början av 1920-talet. Sittande från vänster 
Axel Grandell, Bruno Mustelin, Arthur Montgomery, Rolf Pipping, Ludvig Granit, 
Bruno Saxén, Walter Qvist. Stående: Per Ekwall, Gunnar Pehrman, Bertha Halleen, 
Alexander Nyström, Anna Bäckström, Albert Kannas, Brita von Willebrand 
och Axel Alenius. Akademistaten (nedan), anställda vid Åbo Akademi enligt 

Åbo Akademis 
program för 
läsåret 1921–1922.
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tillförordnade medräknade). Så många som nio hörde till den humanistiska 
fakulteten (samt en gemensam med statvetenskapliga fakulteten). Mate-
matisk-naturvetenskapliga fakulteten förfogade över fem professorer (där-
till en gemensam med den kemisk-tekniska fakulteten). De två till tjänste- 
åren äldsta professorerna var Karl F. Lindman och P.  O. von Törne,  
bägge hade blivit utnämnda den 1 september 1918. Litteraturvetaren Olaf 
Homén hade fått sin professur ett år senare. Sju professorer var utnämnda 
på 1920-talet, medan huvuddelen, närmare bestämt 14, hade blivit pro-
fessorer på 1930-talet.4

Vi har redan sett hur delade åsikterna var i fråga om professorer från 
Sverige. Tanken att de personer som knöts till Åbo Akademi helst skulle 
vara finländare tycks ha varit starkt närvarande.5 Men hur skulle det nya 
lärosätet dra till sig de bästa förmågorna; genom att handplocka någon 
med gott rykte som var villig att låta sig engageras eller genom en öppen 
utlysning? 

•  Utlysning eller kallelseförfarande? 

Enligt Åbo Akademis grundstadga från 1918 skulle en professur besättas 
genom ansökan. En professor kunde också knytas till lärosätet genom ett 
kallelseförfarande, om personen var en framstående vetenskapsman som 
också var en utmärkt lärare och ”vars fästande vid akademien för den-
samma prövas medföra synnerligt gagn”. I det senare fallet räckte det med 
att fakulteten med kvalificerad majoritet tog initiativ till att kalla någon 
medan man vid en utlysning anlitade tre externa sakkunniga. Avgörande 
meriter för den som eftersträvade en professur var den vetenskapliga pro-
duktionen och erfarenheten av undervisning, men man kunde också väga 
in ”praktisk förfarenhet på det ansökta ämbetets område”.6 

Kallelse var det normala tillvägagångssättet under de första åren, den 
första gången en professur utlystes vid Åbo Akademi var 1920. Edvard 
Westermarck föreslog 1923 att grundstadgan skulle ändras så att professo-
rer uteslutande utnämndes genom ett kallelseförfarande.7 I de förnyade 
statuterna för Helsingfors universitet 1924 intogs möjligheten att genom 
kallelse rekrytera en ny professor, men det normala var att nya professorer 
vid statsuniversitetet utsågs efter ansökan. Internationellt var kallelseför-
farandet ett ofta använt sätt att rekrytera professorer. Särskilt för ett nytt 
lärosäte var kallelseförfarandet smidigare än utdragna tjänstetillsättningar 
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där olika kandidater ställdes mot varandra, och det gav större möjligheter 
att se till lämpligheten och få just den person man ville ha engagerad.8

Vid Åbo Akademi diskuterades alternativen lediganslående eller kal-
lelseförfarande och i det senare fallet om man skulle ha kvar det svår-
tolkade kravet på kvalificerad kompetens. Resultatet i den kompromiss 
som uppnåddes var att stipulationen om kvalificerad kompetens föll 
bort medan kallelse, och inte utlysning, blev det alternativ som nämndes 
först. Om en fakultet inte inom ett år efter att professuren hade blivit 
ledig eller inrättad tagit initiativ till att kalla en (ny) innehavare måste 
den anslås ledig att sökas. Nu reglerades kallelsen också mer i detalj. En 
extern sakkunnig eller någon inom fakultetens krets skulle klarlägga vilka 
som kunde komma i fråga, samtidigt som det stod fakulteten fritt att 
nominera också andra kandidater. Personernas kompetens skulle prövas 
av minst två utomstående sakkunniga. Om det var fråga om en utlysning 
kunde de sakkunniga väljas också bland fakultetens professorer.9

Rätten att besvära sig över en utnämning behandlades 1939 av kanslers- 
konferensen. I diskussionen ifrågasattes kallelseförfarandet eftersom det 
ansågs ge akademin dåligt rykte. Det fanns en skillnad i attityd mellan 
äldre och unga medlemmar av konsistoriet. De äldre var mer benägna att 
behålla möjligheten att kalla professorer.10

•  Docenternas osäkra villkor 
Vid Helsingfors universitet var docenterna en viktig och väletablerad 

institution, år 1930 var de ett drygt hundratal och under de två följande 
decennierna blev de dubbelt fler. Docenterna bedrev forskning och var 
viktiga i undervisningen som ett komplement till professorerna i kate-
dern. De hade rätt att själv bestämma innehållet i sin undervisning och 
representerade ibland en vetenskapssyn som avvek från professorns i 
ämnet. Docenterna anlitades inom handledning och examination. I fors-
karrekryteringen utgjorde docenturerna en brygga från doktorsexamen 
till en eventuell professur. En docent, som räknades in bland lärarna, 
hade utöver sin avhandling meriterat sig vetenskapligt och docenturen 
var personlig. Helsingfors universitet förfogade över att antal docentsti-
pendier som gav en inkomst på nivå med en lektor vid universitetet och 
för undervisningen utgick ett arvode.11
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Docentbristen hade alltid varit Åbo Akademis ”största svaghet”, för-
klarade Per Ekwall, professor i kemi vid lärosätet, i ett sammanhang år 
1951.12 År 1930 var sex docenter ”anställda” vid akademin, och av dem var 
fyra tjänstlediga för forskning eller studier utomlands. Docenternas insats 
i undervisningen hade från akademins första år varit marginell. Avgående 
kansler R. A. Wrede efterlyste nu en reglering av docenternas ställning 
vid högskolan. Frågan avancerade när efterträdaren Axel Wallensköld 
1931 fastställde en docentstadga, och 1938 kunde ett litet anslag tas med 
i budgeten för docenternas undervisning.13 Rektorerna återkom i sina 
inskriptionstal till frågan om behovet av docenter och deras ställning vid 
Åbo Akademi. År 1930 betonade Otto Andersson behovet av vetenskaplig 
återväxt, docenturer var en möjlighet för yngre vetenskapsmän att forska 
och meritera sig så att de kunde komma i fråga för professurer. Han lyfte 
också fram ett antal andra omständigheter som gjorde docenterna till 
en viktig resurs för ett universitet. Docenterna var värdefulla också varje 
gång det fanns ett behov av att anställa någon för att sköta en professur 
som tillförordnad. Ett ämne som ännu inte hade en ordinarie företrädare 
kunde representeras av en docent tills det öppnades möjlighet att inrätta 
en lärostol. Eftersom det översteg förmågan för en professor i ämnen 
”med vidsträckt läroämne” att täcka in allt väsentligt i sin undervisning 
behövdes docenter som kompletterade utbudet av undervisning. En 
docentur vid akademin inkluderade ingen lön och det var därför omöj-
ligt att ställa krav på att en docent skulle undervisa utan ersättning. Lika 
goda villkor för sina docenter som dem vid Helsingfors universitet skulle 
akademin knappast kunna ordna, framhöll Andersson, men nyrekryte-
ringen av professorer och undervisningen krävde att någonting gjordes.14

Hösten 1936 tog Rolf Pipping som nyvald rektor upp behovet av medel 
för att arvodera docenterna, behovet var med tanke på akademins utveck-
ling mer ”vitalt” än någonting annat. Han efterlyste en bro mellan lär-
domsprov och professur, och frågade om en professor i nuläget med gott 
samvete kunde uppmuntra en begåvning till fortsatt forskning. Han lyfte 
fram samma synpunkter som rektor Andersson 1930 och framhöll också 
hur docenterna tack vare att de var yngre än professorerna hade lättare 
att få god personlig kontakt med studenterna. En docent kunde umgås 
kamratligt med både studenter och professorer. Att få möjligheten att 
undervisa som docent betydde också en möjlighet att förkovra sig som 
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pedagog och gjorde den som fick den här möjligheten till en bättre lärare 
som eventuell professor. Två år senare kommenterade Pipping det anslag 
som beviljats för stipendier och arvoden till docenter med att beloppet 
inte var stort med tanke på syftet men att ett viktigt steg i rätt riktning 
hade tagits. År 1940 skars det ned med hälften.15

I akademistaten läsåret 1938–1939 ingick tio docenter som var mycket 
ojämnt fördelade på de olika fakulteterna. Så många som sju var knutna 
till humanistiska fakulteten, två till den statsvetenskapliga och en till 
den teologiska. Av de sju humanisterna med docentstatus undervisade 
fyra. Sammanlagt sju av akademins docenter hade beretts möjlighet att 
undervisa. Kemisk-tekniska fakulteten hade redan 1922 fått sina två första 
docenter av vilka den ena inom kort lämnade akademin och den andra 
rätt snart avancerade till professor. Det kom att dröja 27 år innan fakul-
teten fick sin nästa docent. Handlingsutrymmet för att med hjälp av 
docentstipendier bereda plats för docenter vid Åbo Akademi var begrän-
sat, men det är ändå svårt att värja sig mot intrycket att akademin sparade 

Edvard Westermarck (i mitten) uppvaktas på sin 75-årsdag, den 20 november 
1937, i Helsingfors. Från vänster Rolf Pipping, P. O. von Törne, Karl F. Lindman 
och G. O. Rosenqvist.



Å b o  A k a d e m i  i  s i n  b ö r j a n  1 9 1 8 – 1 9 4 5

·  256  ·

på fel ställe genom att inte satsa mer än man gjorde på att knyta docenter 
till de olika disciplinerna. ”Docentarvodenas uselhet har ju sedan länge 
ett stadgat rykte”, skrev doktor John Gardberg till sin före detta lärare och 
mentor Gabriel Nikander i december 1946.16

Som rektor gav G. O. Rosenqvist uttryck för hur bekymrad han var 
för den akademiska återväxten i Finland i allmänhet och på svenskt håll 
i synnerhet. Konkurrensen om lärostolarna var för liten för att sporra 
professorsaspiranterna till vetenskapliga topprestationer. Han gjorde 
i sitt inskriptionstal hösten 1943 rent av gällande att om professorerna 
vid akademin och de svenska professorerna vid Helsingfors universitet 
fick frågan huruvida de kunde utpeka någon som var kvalificerad som 
efterträdare till dem skulle svaret ofta bli nej också ifall innehavaren av 
lärostolen hade bara en kort tid kvar till sin pensionering. Det undantags-
tillstånd som det pågående kriget etablerade förvärrade situationen som 
också berodde på den begränsade tillgången på forskningsmedel, bland 
dem docentstipendier. Men det gällde också för de akademiska lärarna att 
ha en god blick för forskarbegåvningarna, identifiera och uppmuntra de 
”unga män” som hade fallenhet och var villiga att underkasta sig den för-
sakelse som var förknippad med en gärning i vetenskapens tjänst. Sådana 
begåvningar som inte kunde komma i fråga för en ordinarie professur 
ville Rosenqvist ha möjlighet att fånga upp med hjälp av skräddarsydda 
arrangemang i form av extraordinarie professurer.17 

I sitt motsvarande tal hösten 1946 framhöll Rosenqvist att situationen 
nu hade skärpts för akademins vidkommande. Fem ordinarie professo-
rer hade nyligen bett om avsked och sedan tidigare var fem professu-
rer vakanta eller sköttes på förordnande på grund av att innehavaren var 
tjänstledig. Sverige framstod som ett lockande alternativ för forskare i 
efterkrigstidens Finland, medan det var omöjligt att erbjuda forskare från 
grannlandet i väster sådana villkor att de skulle lockas att ta anställning i 
Finland. Akademin var efter ett drygt kvartsekel mitt inne i den genera-
tionsväxling som man insett var förestående och som aktualiserade frågan 
hur väl man hade slagit vakt om den akademiska återväxten.18

•  De mest namnkunniga  

Varje universitet brukar skylta med sina mest namnkunniga forskare, 
numera på synlig plats på lärosätets hemsida. Åbo Akademi kan inte 
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berömma sig av någon Nobelpristagare som skulle ha varit verksam vid 
universitetet, och antalet finländska vetenskapsmän som belönats med 
ett Nobelpris är som bekant än så länge inte stort. Den som tar del av 
universitetshistorisk forskning med fokus på ett bestämt lärosäte får lätt 
intrycket av att de banbrytande forskningsinsatser som utförts inom dess 
väggar är imponerande många. Lärosäten som sprängt gränserna för det 
normala finns förvisso, men de kan självfallet inte vara många. Ett sätt 
att få fram de mest namnkunniga av forskarna knutna till Åbo Akademi 
är att konsultera publikationen Forskning i Finland genom tiderna (i fort-
sättningen FiF), som Vetenskapliga samfundens delegation publicerade år 
2007.19 Den blir ett slags peer review eftersom de medverkande författarna 
i boken med stor sakkunskap skriver om sin egen vetenskapsgren. Förfat-
tarna har löst uppgiften att på några sidor sammanfatta en lång utveckling 
på olika sätt, en del bidrag är mer generösa med att lyfta fram olika fors-
kare än andra. Den lista på de nationellt mest lyskraftiga forskarna inom 
olika vetenskapssektorer som arbetet innehåller skall givetvis inte uppfat-
tas som någonting som inte kan diskuteras. Men så mycket kan ändå sägas 
att om ett lärosäte i Finland har härbärgerat forskare som nationellt eller 
internationellt höjt sig över mängden så finns de med största sannolikhet 
med. 

Sammanlagt 715 forskare knutna till ett bestämt universitet eller en spe-
cialhögskola i Finland (vissa kom att verka inom fler än ett lärosäte) under 
knappa två sekel från år 1828 (då universitetet flyttades till Helsingfors) 
omnämns i FiF. Helsingfors universitet dominerar stort, vilket är naturligt 
med tanke på att universitetet länge var det enda i Finland, att det varit 
större än något annat i landet och tack vare att forskarna vid universitetet 
varit framgångsrika. Tio forskare födda under 1800-talet (det bör de ha 
varit för att kunna göra en akademisk karriär senast under 1930-talet) och 
knutna till Åbo Akademi omnämns (bildtexterna obeaktade), sex huma-
nister, tre teologer och en kemist. Biografiskt lexikon för Finland (BLF) som 
utkom 201120 innehåller uppsatser om åtta forskare vid Åbo Akademi födda 
på 1800-talet som inte omnämns i FiF (och därtill om fyra som omnämns 
i FiF). I BLF har självfallet också andra meriter än de rent vetenskapliga 
vägts in då urvalet av vilka akademiker som skall biograferas gjorts. I de 
uppsatser som behandlar de åtta forskarna med anknytning till Åbo Aka-
demi är det ändå så att stor vikt fästs vid deras vetenskapliga gärning. 
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Vilka var de här sammanlagt 18 personerna? Av de korta presentationer 
som nu följer framgår bland annat hur olika begåvningsprofiler påver-
kade vad de prioriterade som professorer, hur en del som särskilt lämpliga 
eller genom att vara det enda alternativet handplockades till det nya uni-
versitetet, medan andra sökte och fick en professur som hade utlysts. Åbo 
Akademi kom för en del att bli det enda universitet som de verkade vid, 
medan akademin för andra blev ett steg i karriären. Till skillnad från vad 
som numera i så hög grad gäller, betydde ett val av akademia vid den här 
tiden inte att personen i fråga hade valt bort möjligheten att i ett senare 
skede gå in i andra uppgifter i samhället. 

Bland humanisterna i FiF hittar vi den forskare som var mest känd 
internationellt, nämligen filosofen Edvard Westermarck (1862–1939, se 
bild s. 206). Hans gärning som vetenskapsman och hans verksamhet vid 
Åbo Akademi får en mångsidig belysning av Olli Lagerspetz och Kirsti 
Suolinna i en uppsats i Åbo Akademi och kunskapen varför läsaren hän-
visas till den. Rolf Lagerborg (se bild s. 208), som var elev till Wester-
marck, kom att sköta professuren då denne var tjänstledig eller befriad 
från undervisning. Lagerborg kom sedermera via en personlig extraor-
dinarie professur i filosofi att efterträda Westermarck då han 1933 kall-
lades till innehavare av den ordinarie professuren i filosofi. Lagerborg hör 
till dem som nämns i FiF. Ilkka Niiniluoto uppmärksammar honom för 
hans kritik av fysiologen Robert Tigerstedt som hävdade att den empi-
riska metod som byggde på observationer och experiment i kombination 
med tvivel gav hållbara resultat i vetenskapen. Lagerborgs ståndpunkt 
utgående från den österrikiska positivisten Ernst Machs tänkande var att 
världen bestod av sinnesförnimmelser. Han delade en skeptisk syn på 
religioner och uppfattningen att själslivet var ett biologiskt fenomen med 
Eino Kaila – en av Finlands stora filosofer – som 1921 blev professor vid 
Turun yliopisto. Men medan Lagerborg försvarade Ernst Machs fenome-
nologi så kritiserade Kaila den.21 

W. E. Nordström har tecknat ett livfullt porträtt av Lagerborg. Efter-
som hans avhandling om moralens väsen inte hade kunnat accepteras vid 
Helsingfors universitet utan ansågs ha ett förgripligt innehåll valde Lager-
borg efter omarbetning av texten att disputera i Paris. Han kom senare 
att disputera också i Helsingfors på en annan avhandling. Hans forsk-
ningsintresse var riktat mot psykologiska frågor. Han var frankofil och 
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konstintresserad, tog aktivt och frejdigt ställning i samhällsfrågor med 
frisinne och tolerans som sina ledstjärnor. Han hade en stor arbetskapa-
citet men enligt Nordström var ”hans intressen kanske alltför vittfam-
nande för att medge tillräcklig koncentration”. Störst betydelse fick han 
inte som vetenskapsman utan som en färgsprakande intellektuell gestalt, 
således inom det som i dag kallas den tredje uppgiften. I sin installations-
föreläsning i solennitetssalen med titeln ”Filosofin och dess förhävelse: 
vad den förmår och icke förmår” lyckades han entusiasmera sin publik till 
den grad att han helt i strid mot vad traditionen bjöd rev ned applåder.22 

Om konsthistorikern Josef Strzygowski (se bild s. 211), som i likhet 
med Westermarck verkade inom det etnologisk-sociologiska ämneskom-
plexet hade kunnat knytas permanent till akademin skulle han tveklöst 
ha uppmärksammats i både FiF och BLF som en av de verkligt fram-
stående vetenskapsmännen i Finland. En av Westermarcks elever K. 
Rob. V. Wikman (1886–1975) disputerade 1937 med en avhandling på 
tyska om nattfrieriet. Han rörde sig i sin forskning inom gränsområdet 
mellan etnologi och sociologi, vilket noteras i FiF. Han blev docent i det 

K[arl] Rob[ert] V[illehad] Wikman (1886–1975) var åren 1918–1927 lärare vid 
Svenska folkakademin i Malm. Från år 1927 verkade han som föreståndare för 
institutet för nordisk etnologi vid Åbo Akademi. Han disputerade 1937 och  
blev 1942 extraordinarie professor i sociologi vid akademin.
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senare ämnet och fick 1942 en extraordinarie professur i sociologi som var 
gemensam för de humanistiska och statsvetenskapliga fakulteterna. Ännu 
var sociologins hemvist inte entydigt inom en statsvetenskaplig fakultet, 
och till Wikmans uppgifter hörde enligt instruktionen för professuren att 
uppmärksamma kopplingen mellan etnologi och sociologi. Nordström 
lyfter fram Wikmans ledamotskap i inhemska och utländska vetenskap-
liga samfund som ett belägg för att han var internationellt känd som 
vetenskapsman.23

Professor Otto Andersson (1879–1969) kom, särskilt som aktiv inför 
och under de stora finlandssvenska sång- och musikfesterna, att med 

Otto Andersson i sina mannaår, fotografi 
från 1920-talet.

Medalj präglad till professor  
Otto Anderssons 80-årsdag. 
Medaljen modellerad av konstnär 
Gunnar Elfgren.
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bredbrättad hatt och stor mustasch som sina attribut bli en känd gestalt i 
Svenskfinland. Han erhöll den nyinrättade professuren i musikvetenskap 
och folkdiktsforskning 1926. Anderssons främsta forskningsintresse var 
enligt FiF folkmusik. Förutsättningar för sin forskning hade han skapat 
redan 1906 i och med grundandet av föreningen Brage med uppgift att 
dokumentera och förvalta finlandssvensk sång, musik och folkdans. 
Andersson kom att mycket aktivt verka för grundandet av Åbo Akademi, 
som han ville att skulle bli ”ett centrum för svenskt kulturarbete, en aka-
demi som i sig innesluter och utvecklar det bästa och största av vad svensk 
kultur och folkanda skapat”. Om energiknippet Andersson kan det sägas 
att han var en musikvetare som spelade på en mångsträngad lyra och 
upprätthöll en bred kontaktyta till det omgivande samhället. Ett av hans 
projekt var Förlaget Bro för utgivning av litteratur lämpad för en folklig 
läsekrets. Han avgick från sin professur 1946 men kom att sköta den ännu 
i många år. Ingen är, som bekant, oersättlig men Nordström framhåller 
på goda grunder att Andersson var ”svårersatt”.24

Kulturhistorikern och folklivsforskaren Gabriel Nikander studerade 
folklig kultur med fokus på den svenskspråkiga befolkningen i Finland, 
intresserade sig för herrgårdskultur och brukssamhällen och skrev lokal-
historiska arbeten. Han kom att som akademisk lärare fostra fyra perso-
ner som erhöll docentkompetens: Oscar Nikula och Helmer Tegengren i 
nordisk kulturhistoria, Nils Cleve i nordisk arkeologi och John Gardberg 
i folklivsforskning. Han omnämns i FiF tack vare att han genom sitt 
intresse för finlandssvenskarna var en av dem som lade grunden för etno-
logernas intresse för minoriteter från och med 1980-talet.25

BLF bidrar med sex humanister utöver dem som omnämns i FiF. Fyra 
av dem verkade som historiker, nämligen Eric Anthoni, Svante Dahl-
ström, Johannes Sundwall och Alma Söderhjelm. 

Historikerna Eric Anthonis och Svante Dahlströms öden bröts mot 
varandra då de bägge sökte professuren i nordisk historia vid Åbo Aka-
demi som var ledig efter att P. O. von Törne avlidit 1940. Anthoni blev 
den som utnämndes 1943 efter en mycket turbulent tillsättningsprocess, 
och han kom att verka vid Åbo Akademi till 1949 då han flyttade över 
till Helsingfors universitet som ny innehavare av den svenska lärostolen i 
historia. Han intresserade sig för tre stora och omdebatterade frågekom-
plex i Finlands historia: anpassningen från finländsk sida till den nya 
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situationen efter Sveriges förlust av Finland till Ryssland 1809, Finland 
i det svenska inbördeskriget under sent 1500-tal och framväxten av Fin-
lands medeltida frälse. Kännetecknande för Anthoni som forskare var 
ambitionen att avhålla sig från slutsatser som källmaterialet inte tillät, 
fokuseringen på enskildheter och punkteringen av vad han uppfattade 
som myter konstruerade av finsksinnade kolleger som målade med bred 
pensel i sina vetenskapliga alster.26

Svante Dahlström, en av aktivisterna i främsta i ledet då Åbo Aka-
demi skapades, långvarig akademisekreterare vid Åbo Akademi och 
sedan 1930 docent i nordisk historia vid lärosätet, tvingades se sig beseg- 
rad av Anthoni i konkurrensen om lärostolen i nordisk historia men 
blev inte lottlös. Tack vare en donation av tidningen Hufvudstadsbladet, 
i praktiken dess ägare Amos Anderson, erhöll Dahlström 1944 en extra 

Gabriel Nikander (1884–1959) blev 1920 professor i nordisk kulturhistoria och 
folklivsforskning vid Åbo Akademi. Foto 1920-tal.
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ordinarie professur i Finlands historia. Dahlström, som 1929 disputerat 
på en avhandling om Åbo brand 1827 ägnade sig i forskning och populär-
historiskt författarskap framförallt åt Åbo stads och närregionens histo-
ria. Dahlström var en god berättare som Sune Jungar karaktäriserar som 
forskare på följande sätt: ”Dahlström är i huvuddelen av sin produktion 
ingen probleminriktad forskare. Hans fascination för det rika historiska 
material han förfogar över gör ibland hans texter slösande detaljrika och 
fyllda med associationsrika utvikningar.”27

Johannes Sundwall (se bild s. 213) porträtteras i BLF som ett av ”de 
absolut största namnen inom finländsk antikforskning” tack vare den 
höga kvaliteten på den forskning han utförde och hans mångsidighet som 
forskare. Ett drag hos Sundwall som forskare var hans förkärlek för ten-
tativa resonemang, detta parat med en för en forskare värdefull egenskap, 

Svante Dahlström, akademins förste sekreterare i sitt ämbetsrum 1919.
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nämligen att kunna medge att man haft fel. Sundwall reste om somrarna 
ned till Italien där han arbetade på de viktigaste museerna. Han publi-
cerade undersökningar om etruskerna och arbetade energiskt på att lösa 
den gåta som linear A-skriften på lertavlor funna på Kreta och på det 
grekiska fastlandet utgjorde och som alltjämt är olöst.28

Alma Söderhjelms ryktbarhet kommer sig i främsta rummet av att hon 
blev Finlands första kvinnliga professor och av att hon som skicklig skri-
bent i olika genrer fick många läsare i Finland och också i Sverige där 
hon tack vare sin klassbakgrund rörde sig som fisken i vattnet i mondäna 
konstnärskretsar. Hon var kort och gott en av sin tids ”kändisar”. Under 
sina professorsår ägnade sig Söderhjelm framförallt åt forskning rörande 
franska revolutionen med fokus på det franska hovet och den närmaste 
kretsen kring det. Historikern Marja Engman, som uppmärksammar 
Alma Söderhjelm i bl.a. sin doktorsavhandling (1996), framhåller Söder-
hjelms stora flit och hur åren som professor i Åbo gav henne möjlighet att 
färdigställa många av sina vetenskapligt mest vägande arbeten.29

I BLF uppmärksammas också två av de tidiga litteraturvetarna vid Åbo 
Akademi, nämligen Olaf Homén och Erik Ekelund. Homén blev, som 
redan framgått, 1919 den första professorn med litteraturvetenskaplig 
inriktning vid Åbo Akademi. Som professor ägnade han sig framförallt åt 
poetik och utarbetade en bred framställning som han aldrig fick se komma 
ut i tryck. Han hade lämnat in en version till förläggaren 1939 men kriget 
kom emellan. Under de följande åren filade Homén på och utvidgade 
manuskriptet utan att få den omarbetade versionen färdig. Arbetet gavs 
ut postumt 1953 med titeln Poetik, och professor Hannu Kalevi Riikonen 
skriver om den utdragna processen i beklagande ordalag eftersom en tidi-
gare utgivning skulle ha ”kunnat föra den finländska poesidiskussionen 
från en historisk-biografisk inriktning mot en större betoning av form 
och struktur”.30 Erik Ekelund övertog 1947 lärostolen i litteraturhisto-
ria med poetik vid Åbo Akademi och det var han som tog sig an att 
bearbeta Homéns Poetik så att verket kunde ges ut. I sin egen forskning 
uppmärksammade Ekelund den svenska skönlitteraturen särskilt i 
Finland under sent 1800-tal.31

Kulturämnena med sin identitetsstärkande potential stod i förgrun-
den under akademins första år. De mer praktiskt motiverade språk- 
professurerna lät som redan framgått vänta på sig. Svenska språket var ett 
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Alma Söderhjelm (1870–1949) verkade som professor i allmän historia vid Åbo 
Akademi 1927–1937 och var Finlands första kvinnliga professor. På bilden Alma 
Söderhjelm med sin kamera i skärgården år 1932.
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givet undantag. Rolf Pipping blev 1928 professor i svenska språket och 
nordisk filologi vid Åbo Akademi. Pipping kom från en bemärkt släkt 
av akademiker. Han har porträtterats i berömmande ordalag för sin för-
måga att kombinera forskning och undervisning och som noggrann i sin 
analys samt klar i sina sammanfattningar. Han hävdade också den intima 
kopplingen mellan vårdat språk och tankens klarhet. I FiF karaktäriseras 
Pipping av Fred Karlsson som inflytelserik professor i nordistik bl.a. tack 
vare sin ”monumentala analys” av den medeltida Erikskrönikan.32

Som redan framgått var juristen Erik af Hällström 1936–1940 för-
ordnad att sköta professuren i privaträtt med allmän rättslära vid Åbo 
Akademi. Han förestod samtidigt professuren i handelsrätt vid Handels-
högskolan vid Åbo Akademi. Dag Anckar karaktäriserar af Hällströms 
metodiska grepp som intressant men hans forskning under åren i Åbo 

Olaf Homén (1879–1949) blev 1919 professor i den svenska litteraturens historia 
vid Åbo Akademi. Ett par år senare breddades området för professuren till 
litteraturhistoria med poetik.
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som ”knapphändig”. Han tillträdde 1940 den svenskspråkiga professuren 
i civilrätt vid Helsingfors universitet. I BLF har han fått epitetet ”svensk-
hetsförkämpe”. I hög grad tack vare hans insatser kunde Svenska veten-
skapliga centralrådet på 1940-talet inleda sin verksamhet.33   

Kyrkohistorikern Yngve Brilioth (för grupporträtt av honom och hans 
kolleger vid den nygrundade teologiska fakulteten se s. 231) omnämns 
i FiF med hänvisning till de ”i vida kretsar kända” studier kring natt-
vard och predikan som han publicerade under sin tid i Åbo. Redan 1928 

Rolf Pipping (1889–1963) disputerade vid Helsingfors universitet 1919 och var 
från 1928 till 1956 professor i svenska språket och nordisk filologi vid Åbo Akademi. 
Han promoverades 1954 till hedersdoktor vid Göteborgs universitet.  
På Alma Söderhjelms fotografi bär Pipping frack och har en uppslagen bok 
framför sig, vilket innebär att hon måste ha tagit bilden under en disputation.
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utnämndes han till domprost i Lund och blev sedermera ärkebiskop i 
Sverige.34 Också två andra bland de första teologerna vid Åbo Akademi 
uppmärksammas i FiF, nämligen Georg Olof Rosenqvist som 1930 kall-
lades till innehavare av professuren i praktisk teologi och exegeten Rafael 
Gyllenberg. Typiskt för Rosenqvist var hans breda bildning. Han tog 
emot starka influenser från den svenska praktiska teologin. Som fors-
kare skrev han gärna läroböcker och översikter. Även om Rosenqvist var 
erkänt flitig och kunnig som forskare, menade W. E. Nordström ändå 
att den stora betydelse han kom att få som professor hade sitt ursprung 
i hans organisatoriska talang, viljestyrka och förmåga att övertyga. Han 
var en omvittnat ståtlig uppenbarelse och en vältalare av rang som kom 
att kröna sin karriär som rektor för Åbo Akademi (1942–1950) och biskop 
i Borgå stift från år 1954.35

Rafael Gyllenberg lämnade 1934 sin professur i exegetik i Helsingfors 
för en motsvarande professur vid Åbo Akademi där han kvarstod i tjänst 
ännu en tid efter att han fyllt 70 år. I FiF uppmärksammas hans kontak-
ter med den kända tyska exegeten Rudolf Bultmann. Han lyckades enligt 
Nordström med konststycket att förena ”varsamhet i ordval med meto-
disk följdriktighet och skärpa i sak”.36

Under tre år med början 1930 kom adjunkten i bibelns grundspråk vid 
Helsingfors universitet, Eelis Gulin, att verka som tf. professor i exegetik 
vid akademin. Med sin bakgrund i en finsksinnad miljö framstår han som 
något av en främmande fågel i den akademiska miljön i Åbo där han ändå 
trivdes. Paavo Kortekangas karaktäriserar i BLF Gulin som en brobyggare 
och ekumeniker. Han kom att utföra sin huvudsakliga akademiska gär-
ning vid Helsingfors universitet och blev 1945 biskop i Tammerfors stift.37

FiF uppmärksammar en enda av de tidiga naturvetarna vid Åbo Aka-
demi, nämligen professor Per Ekwall, och BLF ingen av dem.38 Ekwall 
undervisade med början 1921 vid Åbo Akademi och kunde från och med 
år 1935 titulera sig extraordinarie professor i fysikalisk kemi och elektro-
kemi. År 1943 blev han ordinarie professor i kemi, företrädesvis fysikalisk 
kemi och elektrokemi. Den studieresa han 1922 kunde göra till Tyskland 
fick en avgörande betydelse för hans arbete som vetenskapsman. Ekwalls 
långvariga forskningsintresse, ett fält där han blev banbrytande, var den 
gren av yt- och kolloidkemin (kolloid är ett ämne som finns i mycket 
finfördelad form i ett annat) som ägnar sig åt blandningar där ytaktiva 
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ämnen ingår. Ytaktiva ämnen (tensider) – vi har ofta att göra med dem 
i vårt dagliga liv, bl.a. i form av tvål och diskmedel – är sådana ämnen 
”som anrikas i vattenytor och gränsytor mellan vatten och vätskor eller 
fasta ämnen som inte löser sig i vatten”. De gör att sådana ämnen som 
egentligen är oblandbara ändå kan blandas, exempelvis olja i vatten. Den 
forskning Ekwall bedrev kring de här specialkemikalierna hade tillämp-
ningsmöjligheter som var av stort intresse inom industrin. 

Ekwall hade studerat för Ossian Aschan vid Helsingfors universitet 
och disputerade 1927 vid Åbo Akademi på en avhandling om ytaktivite-
ten hos lösningar som består av högmolekylära fettsyrors natriumsalter. 
Han redovisade här sin upptäckt av tvålmolekylernas ”kritiska koncen-
tration” i vattenlösningar. Ytaktiva ämnen bildar så kallade miceller när 
deras koncentration överstiger en viss gräns. Ekwall var på samma gång 
auktoritär i sin professorsroll och entusiasmerande i sin vetenskapliga vet-
girighet. Han blev känd för sin självständighet, sin lust att hävda sig i 
förhållande till kollegerna och för en målmedvetenhet som uppfattades 
gå över i envishet. Han var framförallt forskare till sin läggning med en 

Per Ekwall (1895–1990) är en av 
sin tids internationellt mest kända 
finländska kemister. Han verkade 
i huvudsak vid Åbo Akademi från 
1921 fram till sin pensionering 1963. 
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förmåga att på basis av ett ofullständigt material dra slutsatser som visade 
sig vara hållbara. Han inrättade ett fysikaliskt-kemiskt institut i Reuterska 
gården och kunde finansiera sin forskning bl.a. med stöd av The Rocke- 
feller Foundation.39 I FiF uppmärksammas det Ekwallska laboratoriet för 
kartläggningen av fasdiagrammen för olika system (miceller), såsom tre-
komponentsystemet vatten, tvål och alkohol.40 Fasdiagrammen gav en 
möjlighet att avgöra hur ytaktiva ämnen skall blandas för att fungera 
optimalt tillsammans. Laboratoriet i Åbo var i ett internationellt per-
spektiv en av de viktigaste forskningshärdarna inom området. Efter en 
tid som gästforskare i Uppsala skaffade Ekwall 1943 till sitt laboratorium 
i Åbo en så kallad ytvåg som blev av stor betydelse i det fortsatta arbetet. 
Efter sin pensionering 1963 flyttade Ekwall till Stockholm där han blev 
chef för det nygrundade Ytkemiska institutet. En av hans tidigare studen-
ter professor Per Stenius sammanfattade 2010 Ekwalls betydelse så här:

Det frö av ytkemisk forskning som han sådde i Åbo har vuxit till ett träd 

som har förgreningar till universitet och tekniska högskolor i Finland, 

Sverige och Norge. Det har burit frukt i form av en grundvetenskapligt 

och tekniskt inriktad forskartradition som fortfarande har starkt indu-

stristöd, är mycket aktiv och internationellt erkänd (’the Scandinavian 

School of Surface Chemists’).

Alla som disputerade för Ekwall blev professorer vid tekniska högskolor 
och universitet. 

Ett namn som anmärkningsvärt nog saknas i FiF är kemisten Kurt Buch 
(1881–1967). Som Veli-Matti Autio har framhållit har kemisten och talas-
sologen Buch, som verkade som professor vid Åbo Akademi 1934–1942 
och därefter som svensk professor i kemi 1942–1949 vid Helsingfors 
universitet, fått en oförtjänt undanskymd plats i vetenskapshistorien. 
Det beror bl.a. på att han blev professor sent i livet och verkade vid två 
lärosäten. W. E. Nordström avfärdar hans decennium i Åbo som ett 
”gästspel”.41 Buch studerade i Helsingfors som elev till kemisten Arthur 
Rindell – som kom att verka som Åbo Akademis prokansler från 1918 – 
och blev 1919 anställd som chef för den kemiska avdelningen vid det ny- 
grundade Havsforskningsinstitutet. Under mellankrigstiden fick han inter- 
nationell uppmärksamhet för sin forskning om havsvattnet. Under sina 
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år i Åbo ägnade han särskild uppmärksamhet åt att utveckla analysme-
toder för att fastställa de olika komponenterna i havsvatten. Han under-
sökte bland annat koldioxidhalten, och i en tid då forskarna försöker 
förstå hur och varför klimatet förändras har hans forskning kring hur 
vattnet fungerar som en sänka för atmosfärens koldioxid fått förnyad 
aktualitet. Buch genomförde undersökningar av havsvatten i Östersjön 
och norra Atlanten och organiserade 1936 en expedition till Spetsbergen. 
Han vistades som gästforskare vid havsforskningsinstitut i USA (1935) 
och Tyskland (1941) och han deltog flitigt i konferenser och i internatio-
nellt havsforskningssamarbete.42

Inval i en vetenskapsakademi är ett belägg för att forskaren i fråga 

Den framgångsrike kemisten Kurt Buch (1881–1967) verkade som professor vid 
Åbo Akademi 1934–1942 och sedan som svensk professor i kemi 1942–1949 vid 
Helsingfors universitet.
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har haft anmärkningsvärd framgång. För Åbo Akademis vidkommande 
är ledamöterna i Finska Vetenskaps-Societeten av särskilt intresse. En 
förteckning från april 1945 redovisar sammanlagt 84 medlemmar i det 
lärda samfundet. Av dem var åtta aktiva professorer eller emeriti vid Åbo 
Akademi (året för inval inom parentes):43 

 Humanistiska sektionen  Matematisk-fysiska sektionen

 Sundwall, Johannes (1911)  Lindman, Karl F. (1915)

 Lagerborg, Rolf (1929)  Hausen, Hans (1938)

 Nikander, Gabriel (1933)  Aspelund, Helge (1945)

 Wikman, K. Rob. V. (1942)

 Pipping, Rolf (1942)

 
De invalda åtta skall jämföras med de 27 professorer (aktiva och emeriti) 
som ingick i akademistaten detta år.44

Svenska litteratursällskapet i Finland verkade med säte i Helsingfors 
och leddes av en styrelse som var professorstung och där många av de tolv 
i styrelsen satt länge. Den bestod i hög utsträckning av personer som levde 
och verkade i huvudstaden. Det var först i och med att Otto Andersson 
år 1941 utsågs till ny innehavare av stol nummer tio som en professor 
vid akademin valdes in. Det här förhållandet speglar det faktum att Åbo 
och Helsingfors var två skilda akademiska världar. Det här var knappast 
uteslutande ett utslag av den självtillräcklighet som varje huvudstad visar 
gentemot landsorten. Att professorerna i Åbo i så hög utsträckning lyste 
med sin frånvaro hade också en praktisk dimension: det tog lång tid att 
resa mellan de båda städerna.45 

•  Internationaliseringen

Internationalisering är en av dygderna i det tidiga 2000-talets aka-
demiska värld med ett starkt fokus på nätverksbygge och uppsatser i 
referentgranskade och högrankade tidskrifter publicerade utomlands. 
Varje generation ställer sina frågor till det förflutna och en av dem som 
dagens universitetsverklighet aktualiserar är i hur hög grad och längs 
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vilka kanaler den tidiga forskningen vid Åbo Akademi kommunicerades 
internationellt. I det följande kommer ett nedslag att göras vid läsåret 
1938–1939. Vart reste lärarna för att hålla gästföredrag, vilka konferen-
ser deltog de i, vid vilka lärosäten anlitades de som sakkunniga och vart 
sökte de sig på längre forskningsrelaterade vistelser? En kompletterande 
inblick i fråga om internationalisering ger forskarnas publikationsmöns-
ter, på vilka språk publicerade de sig och var utkom de publikationer de 
medverkade i eller som de ensamma hade författat? Den bild som fram-
träder genom en granskning av ett enda läsår ger inte mer än en finger-
visning. En mer inträngande analys skulle kräva ett större material och 
en närmare utredning av vad resandet betydde i form av nya kontakter i 
ett aktivt nätverksskapande – något som kanske framgår av bevarad kor-
respondens. Den här kunskapen kunde sedan med fördel kompletteras 
med en granskning av vilka forskare från andra lärosäten som bjöds in till 
Åbo samt vart professorerna i Åbo uppmanade sina studenter som ville 
ha kontakt med sin tids toppforskning att söka sig. 

De aboensiska forskarnas publikationer inbjuder i sin tur till ett stu-
dium av vilka andra forskares undersökningar de refererade och förhöll 
sig till i sina studier och omvänt hur deras forskning nådde ut (t.ex. via 
bibliotekets internationella bytesverksamhet) och noterades av forskare 
vid andra lärosäten. En annan ingång i problematiken är vilka vetenskap-
liga akademier och sällskap utomlands som finländska forskare invaldes i, 
och omvänt vilka forskare utomlands som knöts till motsvarande veten-
skapssamfund i Finland. Det finns forskning om toppforskarnas interna-
tionella rörlighet och vetenskapliga nätverk medan forskarna som kollek-
tiv inte har varit föremål för ett lika stort intresse.46

I sitt budgetäskande 1927 tog konsistorium vid Åbo Akademi upp hur 
viktigt det var för dem som arbetade och forskade vid ett ungt univer-
sitet att få göra utrikesresor och vistas vid andra lärosäten, särskilt som 
tillgången på forskningslitteratur och annat vetenskapligt material var 
begränsad i Finland och lönerna vid akademin så låga att de anställda 
inte kunde ta pengar till litteratur eller resor ur egen ficka. De begränsade 
medel som akademin förfogade över för de här ändamålen var avsedda 
för de ordinarie lärarna vid akademin, men tack vare att man nu verkat 
i snart ett decennium fanns det också unga forskare som behövde få 
möjlighet att göra forsknings- och studieresor. Stiftelsen övertygades av 
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argumenteringen och godkände en höjning av anslaget för forskningslit-
teratur och resor.47

Läsåret 1938–1939 inrapporterade 13 av sammanlagt drygt 50 lärare vid 
Åbo Akademi en resa utomlands, d.v.s. var fjärde av dem. Humanvetarna 
var åtminstone det här året oftare på resa än naturvetarna med bara fyra 
redovisade utlandsvistelser. Av resenärerna verkade fem i andra uppgifter 
än som professor (samma person kunde göra flera resor under ett år eller 
under en och samma resa göra olika saker). I ett fall framgår det inte av 
rektors årsredogörelse vad som var syftet med resan men tre besökte under 
året minst en konferens, fem uppträdde som gästföreläsare och fem vista-
des utomlands för forskning medan två var engagerade som sakkunniga 
vid tillsättandet av en professur (i vartdera fallet torde detta ha inneburit 
en tids vistelse utomlands). Åboforskarna besökte sju olika länder och de 
flesta resorna gick till Sverige eller Tyskland, och ingen reste till en ort 
som låg utanför Europa. Teologen Rafael Gyllenberg gjorde den längsta 
resan som i augusti 1939 gick via Tyskland till Italien.48 Resemönstret vid 
Åbo Akademi mot slutet av mellankrigstiden svarar mot förhållandena 
bland vetenskapsmännen i Finland i stort. År 1939 gick deras resor till 
ett tjugotal länder och i stort sett varannan till ett nordiskt land och var 
femte till Tyskland.49

På initiativ av Edvard Westermarck grundades 1918 Acta Academiae 
Aboensis med avdelningarna Humaniora (volym I 1920) och Mathematica 
et physica (volym I 1922). När en ny volym godkändes i konsistorium 
lästes ett sammandrag av innehållet upp och gav därmed beslutsorganet 
en air av vetenskaplig akademi.50 Akademins vänner såg det som sin skyl-
dighet att följa med det vetenskapliga arbetet via publikationerna från 
Åbo Akademi. Så orkade konsul Alfred Jacobsson med Nordströms for-
mulering intressera sig också för ”Actas ganska tungsmälta volymer”51 
med titlar som Hosea literarisch untersucht (Johannes Lindblom 1928) eller 
Zur Theorie der Diagonalkettenbrüche (Nils Pipping 1924). Lokalpressen 
bevakade också pliktskyldigast den vetenskapliga outputen och refererade 
innehållet i nya nummer av akademins Acta-serier.52

Skriftserier som kunde sändas till andra vetenskapliga bibliotek lade 
grunden för en utbytesverksamhet. Edvard Westermarck utnyttjade sitt 
internationella kontaktnät till att knyta det nygrundade lärosätet till 
universitet och lärda sällskap i England och Frankrike.53 Arbetet med 
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att integrera akademin i en internationell vetenskaplig bokcirkulation 
bar frukt. Läsåret 1938–1939 sändes inom ramen för bytesverksamheten 
publikationer i Acta-serien till 151 inhemska och 586 utländska institutio-
ner, och akademins bibliotek erhöll samma verksamhetsår 4 311 skrifter 
från sammanlagt 275 bytesinstitutioner i utlandet.54

Läsåret 1938–1939 får än en gång fungera som exempel, nu i en studie 
av de publikationer som lärarna vid Åbo Akademi inrapporterade för läs-
året. Med en generös definition av vetenskap i förhållande till popularise-
ringar55 uppgick de vetenskapliga publikationerna till 80. Humanvetarna 
publicerade sig oftast på svenska, medan den näst vanligaste språkdräkten 
var tyskan. Inom naturvetenskaperna var ordningen den omvända. Av 
deras 39 publikationer utkom 22 på tyska och 15 på svenska. En forskare 
publicerade sig på finska, och så få som fyra publikationer var skrivna 

Acta Academiae Aboensis, Humaniora, volym I utkom 1920. De två första av 
de totalt fem bidragen i volymen var författade av Edvard Westermarck och 
Johannes Sundwall. När forskarna vid den unga akademin i Åbo vände sig till 
en internationell publik valde de oftast att publicera sig på tyska. Två år senare 
utkom den första volymen i den andra acta-serien, Mathematica et physica.
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på engelska. Över hälften utkom i Finland medan det vägde rätt jämnt 
mellan publikationer utgivna i Sverige och Tyskland (16 mot 14). Som det 
redan framgick gällande Acta-serien kunde en inhemsk publikation ha en 
god internationell spridning. Sifferexercisen utmynnar i ett föga förvå-
nande resultat. På samma sätt som andra vetenskapliga miljöer i Finland 
var forskarna vid Åbo Akademi riktade mot Norden och Tyskland.56

Naturvetarna framstår utgående från publikationsmönstret läsåret 
1938–1939 som mer internationellt orienterade, vilket är naturligt med 
tanke på den generella karaktär som deras vetenskapliga verksamhet 
representerade. Åren 1918–1939 verkade sammanlagt 16 personer vid de 
naturvetenskapliga fakulteterna som professorer (tillförordnade, extraor-
dinarie och ordinarie). Huvuddelen av dem hade en annan alma mater 
än Åbo Akademi, vilket inte är ägnat att förvåna då akademin var ett nytt 
lärosäte. Drygt hälften kom från Helsingfors, antingen från universitetet 
eller Tekniska högskolan. Fyra hade en examen från ett utländskt univer-
sitet. Fem av dem kom att ta emot en professur vid ett annat inhemskt 
universitet eller vid ett lärosäte i Sverige. Hälften av de sexton blev kvar 
vid akademin fram till sin pensionering eller död.57 

En av de sexton, fil.dr Karl Friedrich Schmidt, var tysk till börden och 
hade år 1912 disputerat vid universitetet i Heidelberg. Han illustrerar på 
ett utmärkt sätt hur en kunskapsinriktning kan föras över statsgränser 
från ett lärosäte till ett annat och från en generation till nästa. Schmidt 
var elev till den kände forskaren Theodor Curtius i Heidelberg och kom 
1921 till Åbo, först som lektor och kort därefter som extraordinarie profes-
sor i organisk kemi. Han lämnade Åbo redan 1924 men året innan hade 
han i akademins Acta-serie publicerat ett av sina viktigaste arbeten om 
kvävevätesyrans reaktion med karboxylsyror, en forskning som ledde över 
till en metod för framställning av ett läkemedel inom hjärtmedicinen. 
Med Schmidt tillbaka till Heidelberg följde hans elev Helge Aspelund 
för fortsatta studier som år 1927 utmynnade i den första disputationen 
i organisk kemi vid Åbo Akademi. Tiden i Heidelberg grundlade hos 
Aspelund ett livslångt intresse för utvecklandet av läkemedel. Han knöts 
till Åbo Akademi som docent, extraordinarie och slutligen ordinarie pro-
fessor (1943–1961) i organisk kemi. Han verkade också som vetenskaplig 
medarbetare inom olika läkemedelsföretag och var 1962–1966 professor i 
farmaceutisk kemi vid Åbo Akademi.58
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Studenterna och undervisningen

Många och starkt varierande studenterfarenheter rymdes mellan över-
gångsriterna att vid inskrivningen få skaka hand med akademins rektor 
och att ett antal år senare festklädd ta emot sitt examensbrev på kansliet. 
Och inte på långt när alla som upplevde det förra fick vara med om det 
senare.59 Åbo Akademi var ett nygrundat lärosäte utan vare sig dåligt eller 
gott rykte, så vilka var det som attraherades av studier i Åbo som ett alter-
nativ till Helsingfors?

•  Studenttillströmningen

Ett nytt lärosäte måste lyckas med konststycket att framstå som trovär-
digt vid sidan av de etablerade när de nyutexaminerade studenterna sökte 
sig från läroverken till de högre utbildningsinstitutionerna. Akademins 
ställning var svag, framhöll Severin Johansson i sitt inskriptionstal 1920, 
och man måste räkna med en viss skepticism från studenternas sida gent-
emot det nya lärosätet. Men redan första terminen hade ett femtiotal skri-
vit in sig, och hösten 1920 bars den ”kännspaka Åbo-Mössan av inemot 

Studenter från Åbo Akademi i sina studentmössor på utflykt till Trollö i Åbolands 
skärgård den 31 juli 1921.
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tvåhundra studenter”. Johansson målade upp en bild av febril aktivitet: 
”Det är liv och rörelse där borta i akademigården under arbetsdagarna, i 
auditorier och arbetssalar.”60

Professor P. O. von Törne lät 1919 förstå att Åbo Akademi attraherat fler 
studenter än man vågat hoppas på. De flesta kom från Åbo med omnejd 
p.g.a. den dyrtid man levde i med brist på mat och bostäder. Han väntade 
sig ingen snabb förändring: ”Någon omedelbar rusning af svenska studen-
ter till Åbo från Helsingfors är sålunda knappast att förvänta”, skrev han 
och blev sannspådd; i snitt 30 studenter skrevs in under de följande läsåren. 
Trenden var svagt stigande men bröts under krigsåren. Kring slutet av 1920-
talet studerade drygt 200 personer vid Åbo Akademi (handelshögskolan 
inkluderad) och ett decennium senare var de inskrivna knappa 400.61

•  Regional och social bakgrund

Vid Åbo Akademi var med professor Alma Söderhjelms ordval ”leran” 
av god kvalitet. Studenten som lera och professorn följaktligen underför-
stått som krukmakare var inte fy skam som metafor. Hennes förklaring till 
att man fått en elit – ”ett urval av gott material” – bland studenterna till 
Åbo handlade om klass. De som var födda i över- eller medelklasshem, i 
Helsingfors såväl som i Åbo, sökte sig till statsuniversitetet medan det var 
studiebegåvningarna ur sjöfolks-, jordbrukar- och hantverkarhem i Åbo-
land, Österbotten och på Åland som sökte sig till akademin. De hade till 
skillnad från så många andra i sin samhällsklass fått en chans att studera 
och var motiverade samtidigt som de var så fattiga att de snabbt måste bli 
klara med sina studier. De verkade trendsättande och gjorde enligt Söder-
hjelm fliten till en dygd också bland de andra studenterna.62   

Den bild som Söderhjelm skisserade på fri hand för mellankrigstidens 
del låter för bra för att vara sann, och det är den inte heller. Den innehåller 
emellertid en liten gnutta sanning utan att på långt när vara hela san-
ningen. Någon betydande rekrytering av studenter med allmogebak-
grund stod det unga Åbo Akademi inte för.

Över hälften av studenterna kom från Åbo eller Åboland under mellan-
krigstiden och under 1940-talet stod närregionen för 51 % av dem. De 
nyländska och österbottniska studenterna var i början få men ökade i 
antal och utgjorde på 1940-talet 11 % respektive 20 %. Från övriga 
Finland kom drygt en tiondedel och från Åland tre till fyra procent av 



·  279  ·

D e  t r e  u p p g i f t e r n a

akademins studenter. Inslaget av utländska studenter var marginellt. För 
Handelshögskolan vid Åbo Akademi finns en mångsidig statistik om 
studenterna sammanställd för de tjugofem första åren av högskolans 
verksamhet (1927–1952) med sammanlagt 767 inskrivna studenter. Drygt 
hälften av studenterna vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi kom från 
Åbo och då de som kom från det övriga länet (Åbo och Björneborgs län) 
inkluderas stod gruppen för drygt 60 % av studenterna. Det nästviktigaste 
rekryteringsområdet var Österbotten. Fyra av fem studenter vid handels-
högskolan kom från regionen kring Åbo eller Svenska Österbotten.63

Det har också sitt intresse att ställa stad mot landsbygd i fråga om 
studenternas hemort. Höstterminen 1929 studerade inemot varannan av 
studenterna vid Åbo Akademi (handelshögskolan inkluderad) i sin hem-
stad medan åtta av tio studerande hade sin hemort i en stad i Finland. Tio 
år senare var inslaget från Åbo något mindre (45 %) vilket också gäller 
studenter med sin hemort i en stad (75 %), men någon större förändring 
till förmån för studenter ur rurala miljöer hade inte ägt rum, särskilt 
som en del av studenterna med en annan hemort än en stad kom från en 
bruks- eller annan industriort.64 Förhållandena vid Åbo Akademi speglar 
situationen inom de dåtida lärdomsskolorna i Finland, det var ju de som 
stod för ”studentmaterialet”. Den största gruppen bland eleverna vid 
lärdomsskolorna utgjordes inte längre av samhällselitens barn utan hade 
föräldrar som hörde till det lägre borgerskapet, d.v.s. småföretagare och 
hantverkare. Inslaget av studenter ur lantbrukarhem minskade däremot 
under mellankrigstiden för att vara så litet som 13 % under 1930-talet.65 

Statistik för den här tiden delar upp befolkningen i fem olika sociala 
kategorier: (1) högre tjänstemän och företagsledare, (2) lägre befattnings-
havare och småföretagare, (3) yrkesutbildade arbetare, (4) arbetare utan 
yrkesutbildning och (5) lantbrukare. Typiska yrken inom den första och 
socialt mest högtstående gruppen var arkitekt, läkare, jurist, direktör eller 
kyrkoherde. I den andra återfinns yrken som byggmästare, handlande 
eller arbetsledare. Som typiska yrkesutbildade arbetare kan nämnas tim-
mermän, vaktmästare och industriarbetare, och bland dem som var utan 
utbildning ingick yrkesgrupper som skogs- och lantarbetare eller hjälpkar-
lar och drängar. ”Lantbrukare” är ett samlingsbegrepp för yrken som jord-
brukare, fiskare, djuruppfödare och trädgårdsodlare.66 Av tabell 4 fram-
går vilken social bakgrund de nyinskrivna vid Åbo Akademi (exklusive 
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Handelshögskolan vid Åbo Akademi), Turun yliopisto och landets samt-
liga högskolor utom Helsingfors univesitet hade de tre läsåren 1925–1926, 
1930–1931 och 1935–1936. 

De nyinskrivna var så få vid både Åbo Akademi och Turun yliopisto 
att framräknandet av relationstal för de olika kategorierna inte ter sig 
meningsfullt. Men av tabell 4 framgår ändå en tydlig skillnad mellan 
de båda lärosätena i Åbo, andelen ungdomar med föräldrar tillhörande 
samhällseliten (de två första kategorierna) som sökte sig till Åbo Akademi 
var ännu större än vid det andra universitetet i staden. En jämförelse 
med förhållandena vid Åbo Akademi och andra lärosäten (de nyinskrivna 
vid Helsingfors universitet ingår inte i tabell 4) visar hur Åbo Akademi 
på 1930-talet rätt undantagslöst etablerat sig som ett alternativ för sam-
hällselitens barn. Av 77 nyinskrivna studenter läsåret 1935–1936 kom så få 
som två från arbetarhem och nio från lantbrukarhem (14 %).  Av de 767 

   ÅA    TY   Alla      ÅA     TY Alla    ÅA    TY   Alla

HÖGRE TJÄNSTEMÄN,  
FÖRETAGSLEDARE

   22    30   156      35     36   213    45    24   236

LÄGRE BEFATTN.HAVARE, 
SMÅFÖRETAGARE

   14    32   120      17     40   155    19    10   156

YRKESUTBILDADE  
ARBETARE

   10    15    49       7     19    81     2    10     84

ARBETARE UTAN YRKES- 
UTBILDNING

    –      2      3       –      1      8     –     –         1

LANTBRUKARE     5      9    33       2    18    49     9     7     47

UPPGIFT SAKNAS     1      –      6       –     –     11     2     –       8

Sammanlagt   52    88  367     61    114   517   77    51   532

KATEGORI 1–2 i %   69    70    75     85     67     71   83    67     74

 
Tabell 4. Nyinskrivna vid Åbo Akademi enligt faderns yrke läsåren 1925–1926, 
1930–1931 och 1935–36 i jämförelse.  
Källa: Korkeakouluopiskelijoiden alueellinen ja sosiaalinen tausta 1940–1969, Opetusministeriö, 
Korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja 4 (Helsinki 1972), bilagetabell 26. Anm: Här ingår alla 
högskolor utom Helsingfors universitet, d.v.s. Turun yliopisto, Åbo Akademi, Tekniska högskolan, 
Kauppakorkeakuolu, Svenska handelshögskolan och Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Sammanlagt

1925-1926 1930-1931 1930-1931
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inskrivna vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi under institutionens 
tjugofem första verksamhetsår hade 9 % vuxit upp i arbetarfamiljer och 
7 % i jordbrukarfamiljer.67 

Den statistik som utarbetats för stora Helsingfors universitet är beklag-
ligtvis inte helt jämförbar med den som redovisas i tabell 4 men visar ändå 
samma mönster då det gäller studenternas sociala bakgrund. Vid Helsing-
fors universitet kom på 1920- och 1930-talen tre av fyra studenter från hem 
där fadern hade ett yrke som gav familjen en plats inom samhällseliten.68 

I fortsättningen är möjligheterna till en jämförelse mellan olika läro-
säten i fråga om studenternas sociala bakgrund bättre eftersom också 
Helsingfors universitet ingår i den publicerade statistiken. Tabell 5 visar 
förhållandena läsåren 1940–1941 och 1945–1946. Bilden är oförändrad 
jämfört med tidigare; den andel av de nyinskrivna vid Åbo Akademi 
som kom från folkets bredare lager är fortsättningsvis lägre än vid Turun 
yliopisto och i jämförelse med förhållandena i stort. Men ännu läsåret 
1945–1946 hade tre av fyra nyinskrivna högskolestudenter i Finland för-
äldrar som hörde till samhällets elitskikt. Som utbildningsinstitutioner 
bidrog högskolorna således verksamt till att reproducera en etablerad elit. 

      ÅA       TY    Alla       ÅA      TY    Alla

HÖGRE TJÄNSTEMÄN, 
FÖRETAGSLEDARE

      33       14    853       79      93  1 831

LÄGRE BEFATTN.HAVARE, 
SMÅFÖRETAGARE

      12       12    443       39      67  1 246

YRKESUTB. ARBETARE         3       11    179       10      30     620

ARBETARE UTAN YRKES- 
UTBILDNING.

        1        1        9        –       –       25

LANTBRUKARE        4        2    184        8      19     448

UPPGIFT SAKNAS         1        3      23        3      15       36

Sammanlagt      54      43 1 691    139   224  4 206

KATEGORI 1–2 i %      83      60      76      85     72       73

Tabell 5. Nyinskrivna vid Åbo Akademi enligt faderns yrke läsåren 1940–1941 
och 1945–1946 i jämförelse.  
Källa: Korkeakouluopiskelijoiden alueellinen ja sosiaalinen tausta 1940–1969, Opetusministeriö, 
Korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja 4 (Helsinki 1972), bilagetabell 26.

Sammanlagt

1940-1941 1945-1946
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•  Studenter och språkgrupp

På 1930-talet ökade intresset bland finskspråkiga att studera vid Åbo 
Akademi. De finskspråkiga studenterna, som höstterminen 1928 varit 
bara fem vid akademin, var så många som 41, eller knappa 13 % av de 
inskrivna, fem år senare. Det här såg rektor Andersson som ett ”anmärk-
ningsvärt faktum” som han förklarade med hänvisning till praktiska 
omständigheter, särskilt som tillströmningen av finskspråkiga var störst 
inom de teologiska och kemisk-tekniska fakulteterna och vid handelshög-
skolan. Det var studieinriktningar som saknades vid Turun yliopisto som 
var de mest attraktiva för finskspråkiga och det var billigare för studenter 
från Åbo och stadens närregion att studera i Åbo än i Helsingfors.69

Bertel von Bonsdorff publicerade 1930 en i sin detaljrikedom impo-
nerande statistik över de svenska studenterna vid högskolorna i Finland, 
siffror som han framhöll bekräftade att ”det svenska inslaget i vårt akade-
miska liv ännu är starkt och obrutet”.  De svenska studenterna utgjorde 
en minskande andel av de inskrivna studenterna – andelen föll från 31 % 
år 1920 till 23 % tio år senare – samtidigt som de ökade i antal under 
1920-talet. Drygt en tiondedel sökte sig till Åbo Akademi. Inslaget av 
svenskspråkiga studenter var stort vid Helsingfors universitet, 1920 över 
en fjärdedel och 1930 en femtedel av lärosätets studenter (se tabell 6). 

 
         HU     TH        ÅA         SHH      INALLES        % vid ÅA

1920             689     199        130          62           1 080               12

1925               853     214        156          66           1 289               12

1930            1 023     196        222        160           1 601               14

Tabell 6. Svenskspråkiga studenter vid högskolorna i Finland 1920, 1925 och 1930. 
Källa: Bertel von Bonsdorff, ’Finländska studentförhållanden i statistisk belysning’, Svenskt studentliv 
i Finland 1909–1929 (Helsingfors 1930), s. 69, 77. Förkortningar: HU = Helsingfors universitet;  
TH = Tekniska högskolan; ÅA = Åbo Akademi; SHH = Svenska handelshögskolan.
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•  Män och kvinnor

År 1930 studerade sammanlagt 2 226 kvinnor (32 % av de inskrivna) 
vid landets högskolor. Kvinnorna utgjorde då drygt ¹/³ av de finsk-
språkiga studenterna medan inslaget av kvinnor bland de svenskspråkiga 
studenterna var ¼. De 57 kvinnliga studenterna vid Åbo Akademi 
utgjorde ¼ av Akademins studenter, medan nästan hälften av studenterna 
vid Turun yliopisto var kvinnor (196 personer). Jämfört med grannlandet 
Sverige, där andelen kvinnor uppgick till 15 %, var andelen hög i 
Finland, rent av på en sådan nivå att den torde ha varit högst i Europa. 
Den kommitté som 1935 tog ställning till det som i dåtiden uppfattades 
vara en flodvåg av högskolestudenter kommenterade den högre andelen  
kvinnliga studenter bland de finskspråkiga och lyfte fram två orsaker 
till skillnaden mellan språkgrupperna. En svenskspråkig kvinna hade 
fler möjligheter att välja mellan än en finskspråkig då hon planerade sin 
framtid och bildningsidealet var mycket starkt inom finskhetsrörelsen. 
Allt talar för att kommittén träffade rätt i sin bedömning. Tilläggas kan 
att benägenheten att avbryta sina studier utan en examen var större bland 
de kvinnliga studenterna än bland de manliga.70 

Vid mitten av 1950-talet hade sammanlagt 374 ingenjörer dimitterats 
från Kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi och av dem var så 

Studenter tar del av en föreläsning i kemi. Bild från slutet av 1920-talet. 
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få som åtta kvinnor (2 %). När en matrikel över ingenjörerna från Åbo 
Akademi publicerades 1955 kommenterade professor Walter Qvist utgå-
ende från sin långa tid som dekanus för fakulteten (1928–1954) den här 
omständigheten. Den berodde enligt honom på att kvinnliga kemister 
som sökte sig till industrin föredrog anställning som laboranter, och då 
gav den matematisk-naturvetenskapliga fakultetens mindre krävande 
studiegång dem en lika god kompetens.71 Fullt så skev som vid den 
kemisk-tekniska fakulteten var könsfördelningen följaktligen inte inom 
den matematisknaturvetenskapliga fakulteten där andelen nyinskrivna 
kvinnliga studenter under mellankrigstiden närmade sig en fjärdedel för 
att vara så hög som 41 % under 1940-talet. Inom den humanistiska fakul-
teten var det kvinnliga inslaget från akademins första år undantagslöst 
större än det manliga, medan färre än en femtedel av dem som sökte sig 
till de statsvetenskapliga och teologiska fakulteterna var kvinnor 1939–
1949.  Inom handelshögskolan var det kvinnliga inslaget betydande, på 
1940-talet var 39 % av de nyinskrivna kvinnor.72

Föreläsningar och annan undervisning

Lärarkåren var liten vid Åbo Akademi. Den bestod vårterminen 1939 av 
56 lärare. Av dem verkade så många som 24 inom den humanistiska fakul- 
teten. En del av undervisningen vid en fakultet samlade studenter över 
fakultetsgränserna och samma person kunde ansvara för undervisningen 
vid fler än en fakultet.73

Professor Arthur Rindell, som verkade som akademins prokansler 
1918–1934, tog 1921 upp frågan om läsårets längd. Han höll före att läs-
året med fördel, framförallt med tanke på studenternas ekonomi, kunde 
förlängas så att både september och maj månader utnyttjades fullt ut. 
Förslaget kommenterades i offentligheten i positiva ordalag, men profes-
sorerna försvarade en kort termin med hänvisning till att de behövde få 
tid till sin forskning. Enligt grundstadgarna 1918 var läsåret indelat i två 
terminer, höstterminen från 1 september till den 15 december och vårter-
minen från 15 januari till den 31 maj. I grundstadgarna 1929 förlängdes 
höstterminen till den 20 december. Höstens undervisning inleddes den 
10 september och varade till den 10 december, vårterminen pågick från 
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den 16 januari till den 10 maj. Perioden mellan terminerna och tre dagar 
före och efter påskdagen var ferietid.74 

Också i Finland infördes inom naturvetenskaperna på 1800-talet labo- 
ratoriet som ett komplement till litteraturläsning och föreläsningar. 
Genom övningar utförda i laboratoriet skulle studenten lära sig att tänka 
och arbeta vetenskapligt. Seminariet blev för humanvetarna det som 

Laborationsövning i Gamla saluhallen.
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laboratorierna var för naturvetarna. Genom att utföra, presentera och 
försvara övningsarbeten skulle studenten få en inblick i vetenskapligt 
tänkande och arbete och en vana att argumentera på ett vetenskapligt 
gångbart sätt. Samtidigt fick metodundervisningen en större plats än tidi-
gare i studierna. De samlingar som ämnena skapade i anknytning till 
laboratorier och seminarier användes inom undervisning och forskning. 
När verksamheten vid Åbo Akademi inleddes var det självklart att labora-
torier och seminarier med samlingar och seminariebibliotek skulle byggas 
upp.75 

Undervisningen var väl spridd över veckans dagar. Timplanen för vår-
terminen 1923 för humanister och statsvetare presenterade ett utbud av 
undervisning från klockan 8 måndag morgon till lördag kväll klockan 
19.77 Tiden från klockan 15 till 17 på eftermiddagen var undervisningsfri. 
Professor Westermarck gav all sin undervisning kvällstid från klockan 18 
eller 19 till 20 måndag, tisdag, torsdag och fredag. Teologerna intensiv-
utnyttjade det Spoofska palatset på följande sätt: Dagen inleddes med 
professorernas föreläsningar. Den teologiska litteraturen fanns tillgänglig 
i huset och tiden från klockan 11 till 18 var fredad för studenternas arbete 
med att läsa och skriva. Arbetsdagarna avslutades med seminarier från 
klockan 19.78

•  Lärarna i katedern

Särskilt under de första studieåren mötte lärarna sina studenterna 
som kunskapsförmedlande föreläsare. Bengt Carpelan som hade erfa-
renhet av att studera vid både Helsingfors universitet och Åbo Akademi 
framhöll 1928 i en tidningsartikel småskaligheten som akademins styrka. 
Här ”känner professorn sitt auditorium och tager den eventuellt rådville 
under sina vingars skugga”. Han mötte studenten som ”en välvillig” vän 
och inte enbart som den ”höga, fruktansvärda tentatorn”.79 Enligt akade-
mins grundstadgar var en professor ålagd att ”offentligen föredraga sitt 
läroämne fyra timmar i veckan”.80 Så länge läroplanen följdes stod det 
varje lärare fritt att ”så bedriva sin undervisning som han finner tjänligast 
till att bibringa sina åhörare grundlig lärdom och sann upplysning”.81 
Edvard Westermarck betonade att undervisningen skulle vara forsk-
ningsbaserad. Ingen annan än en hängiven forskare kunde entusiasmera 
andra till forskning. Vid ett universitet där forskningen stod i centrum 
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var förutsättningarna för framgångsrik undervisning optimala. Han ifrå-
gasatte uppfattningen att en undervisningsbörda på fyra veckotimmar för 
en professor gjorde hans ämbete till något av en sinekur. Så var inte fallet, 
han behövde resten av tiden för sin forskning.82

En student var skyldig att delta i undervisningen inom minst två kurser 
såvida dekanus inte hade beviljat befrielse från detta. Vid terminens slut 
skulle varje student lämna in sin studiebok till kansliet. I den antecknades 
de kurser som studenten deltagit i och avlagt.83

I ett brev till Hufvudstadsbladet hösten 192084 gav Petrus Nordmann 
tidningens läsare ögonblicksbilder från undervisningen vid akademin: 
Domkyrkan slog 12 och en kvart senare började undervisningen i det 
statsvetenskapliga auditoriet med åtta åhörare på plats då Alexander 
Gadolin undervisade i handelsrätt. Han gav ”med lugn besinning” en 
”klar framställning” om hur de svenska handelskompanierna var organi-
serade på 1600- och 1700-talen.  Doktor Harald Hjärne från Sverige hade 
ansvar för undervisningen i statskunskap och han behandlade ”brett och 
sakrikt” den svenska statsförfattningens historiska utveckling fram till 
1809, allt medan studenterna antecknade. Nordmann tyckte att professor 
von Törnes föreläsning om ett ämne ur Europas nyare historia var ”något 
tom”, men studenterna lät honom förstå att professorns undervisning 
var uppskattad. Professor Olaf Homéns undervisning i litteraturhistoria 
innehöll ett interaktivt element som Nordmann kände igen från estetiska 
föreningen i Helsingfors. Homén, som föreläste om Ibsens skådespel, bad 
sina elever att i tur och ordning analysera en del av ett Ibsen-drama, 
en analys som de andra studenterna sedan kritiserade. Geologen Helge 
Backlunds inledande föredrag om allmän geologi var enligt Nordmann 
”begripligt, enkelt, värdigt” och hans kunnande ”en gruva med rika skat-
ter”. Han gick av och an bakom katedern medan han undervisade. 

Då föreläsningarna inleddes antecknade sig studenterna på en blankett 
som föreläsaren skrev under då lektionen var över och förde till kansliet 
en gång i veckan där man gjorde upp närvarostatistik. Det här systemet 
hade rektor Westermarck infört efter engelsk förebild. Tidningen Viborgs 
Nyheter betonade värdet av en noggrann kontroll av studenternas när-
varo. I en tid då alla studier på grund av ökade levnadskostnader måste 
bedrivas ”ytterst intensivt” var kontakten med studenterna och övervak-
ningen av dem viktig.85 Studenterna vid den unga akademin var få, ingen 
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undervisningsgrupp var större än ett trettiotal personer. Det här gjorde att 
förutsättningarna för att lärarna skulle kunna behandla studenterna som 
individer och inte som en anonym grupp var goda. Genast efter första 
världskriget utgjorde en grupp på tio studenter från Österrike ett inter-
nationellt inslag vid den unga akademin. De var här tack vare att medel 
samlats in i Åbo för att erbjuda ett alternativ till de miserabla förhållanden 
som rådde i Wien efter kriget. Man samlade också in livsmedel som 
sändes till Wien för att lindra nöden bland professorerna där.86

Undervisningsspråket var nästan alltid svenska. Konsthistorikern 
Strzygowski undervisade på 1920-talet på tyska, vilket tydligen lät sig 
göras utan problem.87 Tysken Karl Friedrich Schmidt som knöts till 

Gäststudenter från Wien vid Åbo Akademi läsåret 1920–1921, porträtterade 
julen 1920. Karl Krejci-Graf (1898–1986) i övre raden längst t.v. kom att göra en 
karriär som geolog och verkade bl.a. som professor vid universitetet i Frankfurt 
am Main. Han höll sedan han lämnat Åbo kontakt med sin värdfamilj i Åbo så 
länge han levde. Den sittande mannen längst t.v. i bild är doktor Fritz Kaytsky 
(1890–1963) som under sin vistelse i Åbo var assistent åt professor Helge Backlund. 
Kaytsky var geolog och paleontolog med en stark fokusering på berggrunden 
i norra Sverige. Till höger om honom hans fru Cäcilie (f. Urban). Parets första 
barn sonen Gunnar föddes under vistelsen i Åbo.
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Kemisk-tekniska fakulteten 1921 beviljades dispens från skyldigheten 
att undervisa på svenska. Det oaktat blev han ihågkommen som en god 
pedagog med en förmåga att entusiasmera sina studenter.88

Professor Westermarck hade rykte om sig som en utmärkt föreläsare. 
Han var enligt Nordströms elegant formulerade karaktäristik ”fri från alla 
retoriska konstgrepp” medan ”hans framställning uppbars av vitter flykt, 
ofta kryddad med milt humoristiska sidosprång”. Kung i katedern, ändå 
ställde han sig tveksam till den traditionella föreläsningen och såg den 
som en relikt från den tid då det var svårt att få tag på böcker och satte 
större vikt vid seminarierna som akademisk pedagogik.89

J.  J. Huldén hyllade i sin biografi över Severin Johansson denne som 
en skicklig pedagog: ”Men Johansson var inte en torr teoretiker, utan en 
genial pedagog, som gjorde porten hög för det gynnsamma ögonblickets 
gud.” Han inledde sina föreläsningar med att kommentera den formel 
som föreläsningen kom att utmynna i och genom att uppmärksamma de 

Professor Edvard Westermarck tillsammans med studenter i en föreläsningssal, 
ca 1919–1920. De flesta kvinnliga studenterna sittande i en tät grupp längst bak 
i rummet.
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forskare som hade tänkt ut eller tillämpat den. Utan att studenterna hann 
bli ofokuserade lyckades han genomföra en härledning och avslutningsvis 
markerade han slutformeln med vågformiga linjer och försäkrade sig om 
att alla klarat av att följa honom i hans framställning.90

Valdemar Nyman, som var född och uppvuxen i Vasa, ville bli präst 
men trodde sig inte kunna finska tillräckligt bra för att klara av studier 
vid Helsingfors universitet. För honom öppnade sig 1924 en välkommen 
möjlighet att studera teologi vid Åbo Akademi, något som blev avgörande 
i hans intellektuella och andliga utveckling. Lärarna fäste stor vikt vid 
goda insikter i teologi, hebreiska och latin och betonade dessutom värdet 
av en bred humanistisk bildning. Nyman, som kom att bli legendarisk 
som präst på Åland, uppfattade mötet mellan fakultetens tre rikssvenska 
professorer och fyra teologiestuderande som mycket positivt. Professor 
Johannes Lindblom gav Nyman ”en uthärdlig bibelsyn”. Som den bibel- 
sprängda verbalvirtuos han utvecklades till beskrev Nyman senare (1959) 
mötet mellan professor Yngve Brilioth och ”en samling barbarer” och 
”skinnklädda säljägare på Åbolands skärklippor” så här:91

och hos oss landstiger Roms och Atens och Jerusalems apostoliska 

nuntie i en person. Och ’terve’ [”hej” på finska] sade han med sin ret-

samma humor – och vi såg hans härlighet. Han blev vårt öde. Han blev 

den ojämförligt största personligheten i vårt liv. 

Då professorn kom in i föreläsningssalen visade alla sin lärare respekt 
genom att stiga upp. Professorn var en auktoritet som man självfallet 
inte duade som student. Lärarna kunde utvärderas av studenterna som 
inspirerande eller ”torra”. Deras egenheter noterades, en uppmärksamhet 
som kommit lärare under alla tider till del, och somliga tycks ha svarat väl 
mot uppfattningen av professorn som glömsk, forskningsfokuserad och 
förhållandevis desorienterad i nuet. Vissa var lätta att följa som föreläsare 
medan andra inte på samma sätt klarade av att bedöma sitt auditoriums 
kunskapsmässiga förutsättningar. En intervjuad före detta student for-
mulerade en oskattbart värdefull pedagogisk insikt när han påstod att 
det var svårt att få ut något av en föreläsning såvida inte ”föreläsaren är 
ovanligt skicklig i att förstå att auditoriet ingenting förstår”. En students 
omdöme om Gabriel Nikander var att han hoppade över eller lät viktiga 
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led i sina resonemang förbli underförstådda ”och ibland visste man inte 
ens vad han talade om”. En svag föreläsare kunde kompensera sin bristfäl-
lighet i katedern genom att fungera som en utmärkt handledare.92

Litteraturvetaren Olaf Homén levde ett tillbakadraget liv och trivdes 
inte med offentliga framträdanden. En av hans elever beskrev de före-
läsningar som den ”tysta hustomten” gav som ”kvicka och eleganta” och 
framhöll att de väckte ett intresse hos studenterna att få veta mer. Profes-
sorn förskansade sig i sin skygghet bakom staplar av böcker han i själva 
verket aldrig behövde konsultera och slog sina åhörare med häpnad genom 
att leverera långa citat ur världslitteraturen ur minnet.93 Alma Söderhjelm 
beskrev hur kollegan Homén lämnade sina föreläsningar ”torkande svet-
ten ur ansiktet och förefallande tämligen upplöst i fogarna”.94

Studenterna blev bekanta med professorernas hem i olika sammanhang, som 
inbjudna gäster, vid muntliga tentamina eller i en del fall som underhyresgäster. 
Alma Söderhjelm höll sina första seminarier i sitt hem där studenterna hade 
möjlighet att utnyttja hennes omfattande bibliotek. Andra från vänster är 
historikern Werner Edvard Nordström (1911–1991) som kom att verka som 
förlagschef i Ekenäs. Han sammanställde en historik till såväl Åbo Akademis 
25-årsjubileum som halvsekeljubileum, den senare med titeln Academia Aboensis 
Rediviva (1968).
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Alma Söderhjelm var inte någon strålande föreläsare – hennes före-
läsningar verkade ”ofta improviserade och stundom rätt kaotiska” är det 
omdöme som fälldes om dem av en av hennes studenter. Hon ansåg själv 
att föreläsningen i sin traditionella form var omodern och härstammade 
från en tid då det inte fanns böcker att tillgå. Hon tyckte att det var 
ansträngande att tala en hel timme och ville inte bara portionera ut exis-
terande kunskap utan få studenterna att tänka och arbeta som en forsk-
ande historiker. De skulle fostras till vetenskaplig självverksamhet som 
hon menade var lika viktig i humaniora som inom de experimentella 
naturvetenskaperna. Hon föredrog följaktligen seminarieformen där hon 
mötte studenterna i sitt eget hem, kunde diskutera med dem på svenska 
eller franska och låta dem utnyttja hennes bibliotek. Hennes första semi-
nariekurs hette ”Hur man läser och skriver historia”, och hon har berättat 
om hur hon ställde så stora krav på seminariedeltagarna att ett par avbröt 
sina studier i allmän historia med motiveringen att professorn varit 
för kritisk. Hennes mål var att hennes elever inte skulle sammanställa 
lika dåliga avhandlingar som de som skrevs vid Helsingfors universitet. 
Hon var krävande men vann studenternas respekt och uppskattning. Bo 
Lönnqvist har framhållit hur hennes tankar om akademisk undervisning 
överensstämde med Waldemar Ruins, professor i pedagogik och didaktik 
vid Helsingfors universitet, ”pedagogiska pragmatism” som gick ut på att 
eleven skulle lära sig genom att arbeta och som han lanserat 1913.95 

Inte heller kulturhistorikern Gabriel Nikander kände sig bekväm med 
den traditionella föreläsningskursen som för en historikers del ofta byggde 
på ett publicerat arbete i ämnet. Han avbröt en kurs om frihetstiden 
som var uppbyggd på det här sättet och övergick till att undervisa utgå-
ende från kartor, ritningar, fotografier och anteckningar. Då tillgången på 
insamlat traditionsmaterial var dålig i Åbo sände han ut studenterna för 
att dokumentera folkkulturen: göra uppteckningar och intervjuer, teckna 
av och fotografera samt läsa dokument. Han ansåg att det var en förlegad 
metod att göra anteckningar under en föreläsning, man skulle i stället 
koncentrera sig på att lyssna.96

Kemisten Helge Aspelund blev känd bland studenterna för sina trå-
kiga föreläsningar och som en sträng tentator. Sådana som läste organisk 
kemi som biämne visade han inget större intresse för medan han hade 
en god blick för forskarbegåvningar bland sina studenter. Då var han 
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uppmärksam på att han inte med sin professorsauktoritet skulle ta död på 
ett självständigt vetenskapligt tänkande i vardande.97  

Vid handelshögskolan undervisade Ingmar Calonius som omtyckt 
lärare i ekonomisk geografi. Han kallades Slampen och hade rykte om sig 
att vara snäll och kunnig. Han hade utarbetat kompendier som de äldre 
årskurserna sålde vidare till de yngre. Tack vare kompendierna som Calo-
nius läste innantill ur när han föreläste slapp studenterna anstränga sig 
med att göra egna anteckningar.98 

Nytta kunde blandas med nöje som då geologen Helge Backlund en 
höstsöndag 1920 ledde en exkursion till Pargas där man besökte gruvan 
och samlade mineralprov. Inez Masloff som inlett sina studier vid Åbo 
Akademis matematisk-naturvetenskapliga fakultet 1919 var den ena av de 
två ”femininerna” i sällskapet. Hon skrev i sin dagbok om den glada stäm-
ningen och studentsången ombord på ångbåten på väg tillbaka till Åbo.99

Den undervisande personalen hade fasta mottagningstider och den 
lärare som försummade att vara på plats då riskerade att drabbas av stu-
denternas missnöje. I studentkårens Valborgspublikation Errores S:tae 
Valpurgis, årgång 1936, kunde man läsa om planerna på ett vilohem för 
studenter i Littois utanför Åbo, nämligen för studenter som tröttnat på 
att vänta på att professor Bokvall skulle komma till sin mottagning. Det 
var ingen större intellektuell utmaning för den aboensiska läsekretsen att 
räkna ut att det var professor Per Ekwall som var föremålet för tidningens 
respektlösa gliring.100 

•  Tentamen

Efter litteraturstudier som kunde ta månader i anspråk väntade en 
nervpåfrestande tentamen som i regel avlades muntligt hemma hos pro-
fessorn.101 Inez Masloff skriver i sin dagbok våren 1921 om hur nervös 
hon var inför en tentamen hemma hos professor Johansson och senare 
på året om den ”tentamensfrossa” hon fått av att läsa alltför intensivt och 
sova alltför litet.102 Om våndan var stor inför en tentamen kunde också 
lättnaden vara stor för den som fått godkänt. Efter en tentamen i kemi 
på tre timmar i april 1921 anförtrodde Inez Masloff sin dagbok: ”åter en 
lättnadens suck, åter ett trappsteg längre mot min längtans mål”.103 Hon 
tog sina studier på stort allvar och verkar svara mot den bild av en kvinnlig 
student vid akademin som Ester Helenius gav 1928:104
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En flicka förbereder sig även till en obetydlig tentamen, alldeles för 

omständligt, hon förstår sig inte på att läsa med urskillning, än mindre 

att ’skumma’. Ej heller äger hon det mod en pojke har att illa förberedd 

våga sig upp i en tentamen och taga risken av hud.

Studenterna informerade varandra om vad man kunde förvänta sig av 
olika examinatorer som kunde ha rykte om sig att vara krävande eller 
som ansågs mer tillmötesgående. En knoppisk (besvärlig eller krånglig) 
tentator ställde ”kuggfrågor om små noter med fin stil”. Det gjorde aldrig 
Rolf Pipping som blev känd för att ställa frågor med svar som kursböck-
erna inte direkt tillhandahöll utan som utmanade studenten till att tänka 
själv.105 I samband med tentamen bjöd professorskan eller hembiträdet 
på kaffe eller te och kakor. Det muntliga förhöret kunde också utveckla 
sig till något av ett lärt samtal. En student (1926–1932) kom i en intervju 
ihåg sin tentamen för professor Westermarck:106

Studenter i ett tillstånd av största möjliga koncentration – salstentamen vid den 
Kemisk-tekniska fakulteten, tidigt 1940-tal.
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Han var känd för att vara mycket human. När jag tenterade den munt-

liga tentamen för laudatur [högsta vitsordet] hemma hos honom gick 

det mycket fridsamt till. Tentamen bestod nästan av en diskussion. 

Studiegång på olika v illkor

Innehållet i studierna framgick av de tryckta examensfordringarna men 
med möjligheter för professorerna att inom den ramen skruva upp eller 
minska på kraven. Bland dem som studerade naturvetenskaper fanns det 
höstterminen 1920 ett missnöje med professorer som ”ökar på fordring-
arna utöver programmet”.107 

Humanistiska fakulteten (handelshögskolan obeaktad) var inlednings-
vis den största mätt i antalet närvarande studenter, en position som den 
kemisk-tekniska fakulteten kom att överta och behålla under fem år 
räknat från 1922 och på nytt från och med 1933. Humanistiska fakulteten 
förlorade i popularitet på 1930-talet. Så var endast 48 studenter inskrivna 
som närvarande vid fakulteten hösten 1936, ett antal som skall jämföras 
med de 161 som samtidigt var inskrivna vid den kemisk-tekniska fakul-
teten, som var ett toppår för den här fakulteten. Samma höst studerade 
51 personer teologi, medan endast tio studenter var inskrivna som närva-
rande vid den statsvetenskapliga fakulteten.

•  Frihet under ansvar: humanister, statsvetare och teologer

En filosofie kandidatexamen bestod av fyra ämnen varav två skulle 
höra till den egna fakulteten. Under de första terminerna förväntades 
en student särskilt vid den humanistiska fakulteten lägga stor vikt vid 
språkstudier. Studierna i ett ämne bestod av tre trappsteg, grundstudier, 
ämnesstudier och fördjupade studier som hade benämningar på latin: 
approbatur, cum laude approbatur och laudatur.108

För humanisterna bestod provet pro exercitio av ett skriftligt och munt-
ligt prov i tyska, franska eller engelska och ett skrivprov i latin som gällde 
alla dem som inte hade tillräckligt goda insikter i språket från sin student-
examen. Latinet var obligatorium också för dem som studerade teologi 
medan de som studerade vid de andra fakulteterna inte hade det här kravet 
på sig. Studenterna vid Humanistiska fakulteten rekommenderades att 
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under sitt första studieår, helst under den första terminen, klara av provet 
i det moderna språket. Ett villkor för att få anmäla sig till provet var att 
studenten hade deltagit i den undervisning som lektorn i språket gav och 
fått godkänt betyg. Latinet var en stor utmaning för många och skriv-
provet kunde innebära en betydande arbetsinsats och ett ansenligt antal 
försök innan prestationen äntligen godkändes.109 Deltagandet i de kurser 
som lektorn i latin gav var obligatoriskt och studenterna vid den huma-
nistiska fakulteten uppmanades att ägna latinet ”intensivt arbete även 
utom lektionerna”. 

De som studerade litteraturhistoria med poetik skulle enligt examens-
fordringarna år 1925 läsa den tyska, engelska och franska litteraturen i 
original för de högre betygen. De som studerade ämnet fick rådet att ” 
[d]en studerande sparar tid, om han redan från första terminen vinnlägger 
sig om de språk han kommer att behöva”. I kursfordringarnas ”bokliga 
studier” för humanisterna ingick beroende på ämne i olika stor utsträck-
ning litteratur på svenska och andra nordiska språk, på tyska, franska, 
engelska, finska, latin och grekiska. Då det i examensfordringarna fram-
hölls att ”en ej obetydlig del” av kurslitteraturen var på främmande språk 
var det verkligen ingen överdrift.

Studenterna vid Humanistiska fakulteten fick rådet att ta del av de före- 
läsningar som erbjöds men också att göra ett genomtänkt urval i det utbud 
som fanns. Inför förhören kunde utöver övningarna också något arbete 
ur kursfordringarna bli aktuellt att studera in. Från och med det tredje 
studieåret ansågs det klokt att inskränka antalet kurser till två eller tre per 
år. Sedan pro exercitio-proven var avlagda och senast efter två studieår var 
tiden inne att ta del i övningarna i uppsatsskrivning under en eller två 
terminer. Läraren bestämde i samråd med studenten vad övningsuppsat-
serna skulle handla om och gav anvisningar om den litteratur som skulle 
användas. I uppsatserna skulle studenten ”ådagalägga förmåga att själv-
ständigt lösa en given uppgift” och ge prov på en säker språkbehandling.  
Idén med övningarna var ”en mera personlig och levande kunskapstill-
ägnelse än det blotta bokstudiet förmedlar, även där detta förbindes med 
åhörande av föreläsningar”. Tack vare övningarnas ”tvångfria karaktär” 
fick personliga preferenser påverka valet av uppgift.110   

Det sista skedet i studierna var utarbetandet av gradualavhandlingen 
inom huvudämnet. Den skulle visa att studenten hade tillägnat sig en 
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”förmåga att kritiskt behandla en större uppgift”, som den studerande 
eller professorn valt. I anknytning till avhandlingen avlade studenten ett 
skrivprov som fick ta högst fyra, senare maximalt fem, timmar. Arbetet 
med avhandlingen krävde minst en termins arbete. I samband med skri-
vandet av uppsatser och avhandling deltog studenten i proseminarier och 
seminarier. Kulminationen var de avslutande skriftliga och muntliga för-
hören för vitsorden cum laude approbatur och laudatur. Alla slutexamina 
för vitsord över nivån approbatur vid den humanistiska fakulteten måste 
avläggas under tentamenstiden som var ett år lång räknat från den dag 
studenten avlagt slutexamen i något av sina ämnen. 

I studierna för en högre statsvetenskaplig examen, som var uppbyggd 
enligt samma principer som inom den humanistiska fakulteten, ingick 
som obligatorier ett förhör i nordisk historia och grundläggande insikter 
i en palett juridiska ämnen. I stället för latin studerade statsvetarna ett 
modernt språk. Nationalekonomi var ett obligatoriskt inslag i en politices 
kandidatexamen. Studierna var friare än inom handelshögskolan och mer 
praktiskt inriktade än vid den humanistiska fakulteten, man blev ”ett 
slags juridisk humanist eller humanistisk jurist”. 111  

I de råd som en nyinskriven student vid Teologiska fakulteten fick 
ta del av ingick uppmaningen att vända sig till fakultetens lärare för att 
diskutera sina studier så att de elevcentrerat kunde läggas upp utgående 
från ”den enskildes läggning och personliga förutsättningar”.112 Under-
visning ersatte i regel läsning av litteratur och de listor som examensford-
ringarna innehöll var endast förslag. Ett arbete kunde bytas ut mot ett 
annat i samråd med examinator. Studiegången var något olika vid den 
teologiska fakulteten beroende på om studenten siktade på att bli präst 
eller religionslärare. Den blivande prästen tog sin ”prästexamen” i två 
steg. De inledande två eller tre terminerna ägnade han sig åt en teologisk 
preliminärexamen som gav insikter i bibelspråken hebreiska och grekiska 
samt i latin och som innehöll vad som kallades teologiska prenotationer 
bestående av kurser i filosofi med psykologi samt religions- och kultur-
historia. Med den här examen som grund kunde han ta sig an studierna 
för en teologisk dimissionsexamen med kurser i bibelvetenskap (gammal- 
och nytestamentlig exegetik), kyrkohistoria, systematisk teologi (etik och 
dogmatik) samt praktisk teologi som gav studenten övning i de färdig-
heter som en präst behövde, bl.a. i predikokonst. De blivande prästerna 
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skulle också delta i den undervisning i sång och musik som fakulteten 
erbjöd, och de uppmuntrades till att flitigt studera bibeln och ta vara på 
varje tillfälle till ”sådan förkovran och utveckling i intellektuellt och per-
sonligt avseende” som var av värde i en kommande prästgärning. Enligt 
Bertel Glade som 1928 redogjorde för sina erfarenheter av att studera vid 
teologiska fakulteten gällde det att under de första terminerna fram till 
den humanistiskt präglade preliminärexamen ”ge sig till tåls och så att 
säga uthärda sin teologiska hunger” som efter det här ”eldprovet” sedan 
kunde stillas fullt ut.113 

Huvudregeln vid teologiska fakulteten var att alla tentamina skulle avläg-
gas koncentrerat inom några månader före själva examen, för preliminär-
examens del inom högst sex månader (fr.o.m. 1941 nio månader) och för 
dimissionsexamen inom högst åtta månader (fr.o.m. 1941 ett år). I examen 
ingick ett skriftligt mognadsprov utan några andra hjälpmedel än bibeln 
på grundspråken. Den student som blivit godkänd i samtliga prov kall-
lades sedan till ett offentligt förhör. Ett villkor för att en person skulle 
kallas till förhöret var att han uppfyllde vad som stadgades i kyrkolagen 
om den som ville bli prästvigd, nämligen att han hade ”obefläckat namn 
och rykte” och var ”känd för ett gudfruktigt och kristligt leverne”. Under 
fakultetens första tid behövde en prästexamen inte innehålla högsta vits-
ordet (laudatur) i något ämne. Den examensstadga för den teologiska 
fakulteten som trädde i kraft 1941 innehöll kravet på ett huvudämne 
inklusive författandet av en avhandling och ett skriftligt mognadsprov 
i anslutning till den. Den som siktade på en framtid som religionslärare 
kunde välja samma studiegång som en blivande präst men med ett 
krav på större fördjupning i vissa ämnen och studier av ett ämne vid 
den humanistiska fakulteten som sammantaget gav den kompetens som 
en lektorstjänst vid en lärdomsskola krävde. En annan möjlighet var en 
examen från den humanistiska fakulteten med en för uppgiften lämplig 
ämneskombination kompletterad med teologiska studier.114

Det första året för en student vid Humanistiska fakulteten bestod allt-
för ofta av ”ett planlöst löpande på föreläsningar”, framhölls det som var-
ningens ord i studieguiden 1937. Särskilt humanisternas och statsvetarnas 
fria studiegång bäddade för en svag genomströmning, något som en liten 
sifferexercis för 1930-talets del ger en inblick i. Antalet närvarande vid den 
humanistiska fakulteten under höstterminen var under det här decenniet 
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i medeltal 59 studenter, att jämföra med i medeltal fem kandidatexamina 
(som berättigade till magistergraden) per studieår vid fakulteten. Med en 
perfekt genomströmning och en studietid på högst fem år borde fakul-
teten ha utexaminerat i medeltal ett dussin kandidater varje år under 
1930-talet. Som Kjell Herberts visat har andelen som inte krönt sina stu-
dier med en examen genomgående varit lika stor under akademins sekel- 
långa existens – inemot en av tre inskrivna har lämnat lärosätet utan en 
examen. 1930-talet uppvisar den lägsta avbrottsprocenten (26,5 %). Det 
har varit något vanligare bland kvinnliga studenter att lämna universite-
tet utan en examen än bland de manliga.115 År 1937 inledde Studentkåren 
studierådgivning fakultetsvis.116

Blivande teologer i arbete i Theologicum, bilden är från 1930- eller 1940-talet.
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•  Mer och ännu mer reglerat: naturvetenskap och merkantila studier

Den som studerade matematik deltog i räkne- och seminarieövningar 
i anslutning till föreläsningskurserna.117 Övningsarbetena skulle vara 
godkända innan studenten fick delta i ett skriftligt och muntligt slut-
prov för avläggande av kursen. För vitsordet laudatur ingick i kraven en 
”utförligare uppsats, i vilken någon matematisk fråga behandlas på ett 
självständigt sätt”. I de första anvisningarna och råden till studenterna 
framhålls det med skärpa att matematikstudiet krävde ett ”koncentrerat 
tankearbete” varför det gällde att regelbundet delta i föreläsningar och 
övningar samt att studera den litteratur som ingick i kursfordringarna. 
Matematikstudiet krävde för de högre vitsorden goda insikter i tyska och 
för vitsordet laudatur också kunskaper i franska. 

Den som ville läsa fysik måste ha goda skolkunskaper i matematik och 
fysik, de som kom från klassiska lyceer skulle därför komplettera sina 
kunskaper i början av sina högskolestudier. Studenterna uppmanades att 
under sommarferierna mellan första och andra året ägna sig åt studium 
av kurslitteratur. År 1929 uppmuntrades de att sänka den vetenskapliga 
ambitionsnivån i sin läsning under ferierna och nöja sig med att ta del 
av populärvetenskapliga arbeten. Utöver föreläsningarna utförde studen-
terna övningar i det fysiska laboratoriet. För vitsordet laudatur ingick ett 
specialarbete i kraven. Studierna i kemi var uppbyggda på motsvarande 
sätt. Den som valde att studera mineralogi och geologi kunde se fram 
emot att lära sig arbeta i fält. Slutarbetet för vitsordet laudatur i geologi 
utgjordes av en undersökning i naturen och i laboratoriet på egen hand. 
I examensstadgan 1929 nämns skrivprovet pro gradu som omfattade en 
avhandling och en kortare uppsats som gemensamt för alla ämnen inom 
den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 

Studenterna vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten upp-
levde sig ha långa arbetsdagar. Inez Masloff framstår i ljuset av sina dag-
böcker som sinnebilden för en ambitiös och flitig student. Hon var dotter 
till skräddarmästaren Paul Masloff i Åbo och kunde bo hemma under 
sina studier men kombinerade ändå dem från 1920 med förvärvsarbete, 
bl.a. som lärare.  Hon fick sin filosofie kandidatexamen 1926 och upp-
nådde det hon ville med sina studier, nämligen att bli lärare i naturveten-
skapliga ämnen. Hon verkade vid olika lärdomsskolor, från och med 1950 
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som äldre lektor i matematik, fysik och kemi vid Hangö samlyceum.118 
Hon noterade i sin dagbok 1920 hur hon regelbundet ägnade sig åt stu-
dier ca 51 timmar i veckan plus en del extraarbete med dem.119 Ibland steg 
hon upp klockan fem på morgonen och var igång in på småtimmarna 
följande natt för att hinna med allt. Särskilt mot slutet av terminerna 
var förberedelserna för olika tentamina krävande, men hon gladdes över 
att se sin studiebok fyllas med anteckningar om avklarade kurser. Hon 
umgicks med sina vänner men bara i den mån studierna medgav det.120

Oberoende av vid vilken av de två naturvetenskapliga fakulteterna 
en student var inskriven skulle studier i samtliga kemiämnen vid Åbo 
Akademi ingå i examen. Enligt examensstadgan 1930 var studierna för 
(diplom)ingenjörsexamen121 uppdelade i en allmän del och en speciell 
del. Studenterna fick insikter i en stor uppsättning ämnen. Diplomarbetet 
motsvarade avhandlingen pro gradu vid andra fakulteter. Föreläsningarna 
och övningarna var uppdelade på fyra årskurser. Betyg gavs separat för den 
allmänna delen med kurser i bl.a. matematik, fysik samt mineralogi och 

Paus i laborationerna, 1920-tal. I mitten Anne-Marie Augustson som 
promoverades till filosofie magister 1927 och samma år fick sin första anställning 
som lärare i matematik, fysik och kemi vid Svenska samskolan i Vasa. Hon blev 
senare assistent vid Åbo Akademi och var verksam vid ÅA ännu på 1960-talet. 
Fram till 1946 var hon den enda assistenten kemiämnena förfogade över vid 
akademin.
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Kemisk-tekniska fakultetens laborationssal i den tidigare saluhallen vid Tavast-
gatan, fotografiet från år 1940 eller 1941. Andra fr. v. assistent Anne-Marie 
Augustson.

geologi och den speciella delen med tio olika ämnen, bland dem skogs-
produkternas kemi och kemiska teknologi, metallurgi och värmeteknik. 
Det sistnämnda ämnet – för att ta ett exempel av många – gav insikter 
i hur ångmaskiner, turbiner, förbränningsmotorer, kompressorer och 
frysmaskiner fungerade. För föreläsningar och laboratorieövningar under 
de olika terminerna upprättades en timplan. Laborationer och andra 
övningar utgjorde ett tidskrävande inslag i studierna. Höstterminen det 
fjärde studieåret var sex dagar i veckan vikta för kemiska laborationer i tolv 
timmar varje dag med början klockan 9 på morgonen. Laboratorierna var 
illa rustade för att ta emot den stora tillströmningen av studenter genast 
efter andra världskrigets slut, man fick finna sig i att vänta på sin tur och 
det arbetades flitigt ”i en atmosfär av illaluktande gaser och ångor”.122

Studenterna uppmanades att tentera en kurs genast efter att föreläs-
ningarna avslutats. Kursen i oorganisk kemi den första terminen måste 
vara avlagd innan studenten fick påbörja sina laboratorieövningar.
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Anvisningarna till de blivande ingenjörerna var tydliga då det gällde 
självstudier i anslutning till föreläsningarna. De var särskilt viktiga den 
första terminen innan laborationerna tog vid: ”Följderna av en under-
låtenhet i detta hänseende kunna vara rätt svåra att senare reparera.”  I 
studierna ingick sammanlagt minst fyra månaders industripraktik under 
sommarmånaderna. Därtill rekommenderades antingen praktik vid ett 
laboratorium eller deltagande i geologiska fältarbeten för sommaren 
mellan det andra och tredje läsåret. Kemistklubben ordnade med prakti-
kantplatser. De blivande ingenjörerna uppmanades att ta frivilliga kurser 
i moderna språk, bland dem finska, och merkantila ämnen. I kraven för 
ingenjörsexamen ingick också ett föredrag för lärare och medstudenter 
i Kemistklubbens regi.123 Med början 1923 ordnade Kemisk-tekniska 
fakulteten exkursioner till olika industrier för sina studenter.124 

Enligt den tryckta studieguiden 1937, som utgavs av studentkåren på 
initiativ av dess ordförande Gustav Elfving,125 ställdes tre krav på en fram-
gångsrik ingenjör, nämligen att han eller hon hade anlag för matematik 
och naturvetenskap, ett gott praktiskt handalag samt ”sinne för ordning, 
organisation och arbetsledning”. Behovet av kemister ökade och den som 
ägde de här kvalifikationerna kunde enligt guiden med tillförsikt välja 
ingenjörsbanan även om konkurrensen om anställningarna tidvis kunde 
vara hård också i en framtidsbransch.126 Frontmannalivet hade fostrat 
fram ledarförmåga och ansvarskänsla hos studenterna vilket var bra med 
tanke på arbete inom industrin betonade den kemisk-tekniska fakulte-
tens dekanus Walter Qvist för sin del 1945.127 

Inom ramen för en tvåårig dimissionsexamen från Handelshögskolan 
vid Åbo Akademi kunde en student välja antingen linjen för handel och 
industri eller linjen för handel och bankväsen. I en dimissionsexamen 
ingick också minst ett års affärspraktik. Den som avlagt en dimissions-
examen kunde välja att bygga på sin examen under två år till en kandi-
datexamen i handelsvetenskap. Den undervisning som ledde fram till en 
dimissionsexamen följde ett strikt schema med en forcerad studietakt. 
Utbildningen svarade mot det ideal som var rådande i landet; den skulle 
inte sakna djup men inte vara för starkt forskningsanknuten utan vara 
tillräckligt skolmässig så att den vande studenterna vid den disciplin som 
behövdes i yrkeslivet.128 Studenter och lärare förenades i ett missnöje över 
det stora antalet veckotimmar vid den aboensiska handelshögskolan, i 
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medeltal 35. Därtill kunde en student ha ett antal veckotimmar i frivil-
liga ämnen. I Errores S:tae Valpurgis kritiserades den hårda studietakten 
vid handelshögskolan då studenterna fick ordet och levererade följande 
retoriska frågebatteri:129 

Finns det någon som har så många föreläsningar i veckan som vi? Finns 

det någon som så fort slår i sig en sak och så fort glömmer bort den igen 

som en hankeit? Finns det någon annan, som har den oerhörda oturen 

att ha en tent den tredje maj?

Protesterna mot det stora antalet veckotimmar bar viss frukt i form av en 
reducerad obligatorisk undervisning. I studierna vid handelshögskolan 
ingick stenografi och maskinskrivning. Under terminerna pågick under-
visningen parallellt i samtliga ämnen. I handelsteknik och nationaleko-
nomi hölls seminarieövningar, och från läsåret 1937–1938 också i han-
delsrätt. Läsåret 1934–1935 höll 16 studenter föredrag i handelsteknik, ett 
av föredragen behandlade inventering medan ett annat tog upp frågan 
om kontrollen av inkomstposterna i kassaboken.130 I april och maj inföll 
längre tentamensperioder och i början av såväl höst- som vårterminen 
kortare perioder med tentamina. Det visade sig att andra årets stude-
rande inte klarade av alla sina sluttentamina under vårterminen, och som 
en konsekvens av det förlängdes tentamensperioden 1937 in på hösten 
följande läsår. I bjärt kontrast till studierna för den lägre examen vid han-
delshögskolan gavs ingen undervisning för dem som fortsatte sina studier 
till en kandidatexamen. De ägnade sig åt självstudier och fick handled-
ning av sina lärare, något som var praktiskt för dem som redan hade en 
anställning inom förvärvslivet, ofta på en annan ort än Åbo.131

•  Kunskap i svenska och andra språk 

Särskilt den kemisk-tekniska fakulteten och den teologiska fakulteten 
samt handelshögskolan utgjorde som redan framgick ett beaktansvärt 
alternativ för finskspråkiga i Åbo med omnejd, och 1934 ökade söktrycket 
från finskspråkiga så mycket att det upplevdes som ett hot mot de svensk-
språkigas möjligheter till högre utbildning. Det språkpolitiska klimatet 
var bistert samtidigt som frågan om hur ”studentöverflödet” i landet 
skulle hanteras var högaktuell. Juristen Karl Söderholm som verkade som 
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kansler aktualiserade kravet på ett prov i undervisnings- och examina-
tionsspråket svenska. Särskilt den kemisk-tekniska fakulteten ställde sig 
avvisande, för den framstod det som mer väsentligt att kunna begränsa 
intagningen genom skärpta allmänna fordringar, eftersom man riskerade 
att få sådana till Åbo som inte fått studieplats vid Tekniska högskolan. 
Däremot fanns det representanter för industrin som uppskattade att få 
ingenjörer med mer utvecklad språklig kompetens. Någon enighet i fråga 
om ett språkprov kunde man inte diskutera sig fram till, men en särskild 
språklärare anställdes vid humanistiska, teologiska och kemisk-tekniska 
fakulteten. Särskilt vid den humanistiska fakulteten hade studenternas 
språk uppmärksammats genom att Rolf Pipping som professor i svenska 
(från 1928) granskade språket i alla lärdomsprov. Han gav svenskunder-
visning också för studenterna vid de andra fakulteterna som utbildade 
lärare. Från 1935 undervisade Åke Carlson i uppsatsskrivning inom huma-
nistiska fakulteten. Kursen i uppsatsskrivning började 1938 ges också vid 
andra fakulteter. I sitt inskriptionstal hösten 1939 betonade rektor Rolf 
Pipping behovet av ”effektiv handledning i svenska språkets bruk i både 
tal och skrift” för bl.a. lärare, präster och ingenjörer i ett samhälle där 
finskan vann terräng.132 

År 1944 presenterade humanistiska fakulteten en modell för språk-
undervisningen i andra språk än svenska vid akademin. Den byggde på 
ett nivåtänkande. På den första grundläggande nivån skulle undervisning 
ges av yngre lärare i ämnet, på den andra skulle lektorer från ett land där 
språket talades ta över och ge ”praktisk språkkunskap” medan profes- 
sorerna i språkämnet i fråga skulle komma in i bilden på den tredje nivån. 
Det fanns redan lärare på den första nivån i latin, finska och engelska. 
Nu tillkom lärare i tyska och franska genom att man beslöt att lägga det 
gemensamma lektoratet i de här två språken på is.133

Inom studierna för en prästexamen lades stor vikt vid kunskap i det 
andra inhemska språket än modersmålet med tanke på att de som läm-
nade lärosätet efter avlagt predikoprov skulle kunna antas till tjänster i de 
tvåspråkiga församlingar som fanns i landet.134

•  Examina och livet efter studierna

Den kemisk-tekniska fakulteten stod med 151 personer som avlade 
ingenjörsexamen för den överlägset största utexaminationen under akade- 
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mins 25 första verksamhetsår, medan kandidaterna från den matematisk- 
naturvetenskapliga fakulteten var bara 52. Drygt hälften av alla examina 
avlades vid de här båda fakulteterna. Antalet slutexamina som berättigade 
till en magistergrad eller motsvarande uppgick till 383 och av tabell 7 fram-
går hur de fördelade sig på de olika fakulteterna läsåren 1918–1943.

Under de 25 första läsåren avlades vid akademin sammanlagt 25 exa-
mina som berättigade till doktorsgrad.  Under samma tid utexaminerade 
den humanistiska fakulteten så få som knappt hundra kandidater, medan 
sammanlagt 18 personer försvarade sin licentiatavhandling vid fakulteten. 
Detta skall jämföras med licentiatexamina vid den matematisk-natur- 
vetenskapliga fakulteten och doktorsexamina vid den kemisk-tekniska 
fakulteten (doktor ingenjör) som inte var fler än sju under mellankrigstiden. 
Anmärkningsvärt nog framlades hälften av avhandlingarna vid den 
humanistiska fakulteten inom de samverkande ämnena kulturhistoria (7) 
och nordisk historia (2). Handelshögskolan var en fackskola och också 
inom den teologiska fakulteten stod utbildningen av nya teologer centralt 
medan det ”naturvetenskapliga konglomeratet” av allt att döma lyckades 
hitta god balans mellan undervisning och forskning. 

En statsvetare eller en humanist som studerat historia eller något kul-
turämne kunde sikta in sig på en framtid som journalist, men ett problem 

Period 1918-1923 1923-1928 1928-1933 1933-1938 1938-1943 1918-1943

FIL.KAND.,HF    4   25   24   30    9   92

FIL.KAND.,MNF    -    5   10   22    15   52

POL.KAND., SF    -   10    7    5    4   26

ING.EX., KTF    6   46   31   25   43   151

TEOL.DIM., TF    -     2   25   22   13   62

Sammanlagt   10   88   97   104   84   383

Tabell 7. Examina avlagda vid Åbo Akademi 1918–1943.  
Källa: Sven Blomgren, ’Förteckning över examina vid Åbo Akademi 1918–1943’, Årsskrift utgiven 
av Åbo Akademi 1944–1945 (Åbo 1946), s. 36. Anm.: Handelshögskolan vid Åbo Akademi inte 
inkluderad. I statistiken redovisas därtill 1 teologisk-filosofisk examen och 1 högre statsvetenskaplig 
examen.

Sammanlagt
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var att lokalbladen inte hade möjlighet att anställa redaktörer på heltid.135 
Den som tog del av den tryckta broschyren 1937 över studiemöjligheterna 
vid Åbo Akademi informerades om att läraryrket, som gav ”en säker, men 
ganska knappt tillmätt bärgning”, var ”ett av de viktigaste målen för studi-
erna vid Åbo Akademi”. Då fanns det inemot 400 lärare verksamma (som 
lektorer eller timlärare) vid de svenskspråkiga läroverken och folkskollä-
rarseminarierna. Enligt studieguiden var konkurrensen hård om lärar-
tjänsterna, lättast var det att få anställning som lektor med religion som 
huvudämne. De formella kraven för en statlig lärartjänst var höga. Utöver 
ämnesstudierna innehöll kraven auskultering vid Normallyceum i Helsing-
fors under två terminer, minst vitsordet approbatur i pedagogik, examen 
i skollagstiftning och ett praktiskt lärarprov vid Normallyceum. För den 
som ansökte om en anställning vid en privat skola var avlagd examen det 
väsentliga men enligt studieguiden var det i praktiken till fördel också för 
en lärare vid en privat skola att vara kompetent för en statstjänst.136

Våren 1921 blev Eric Bahne (1895–1972) den första filosofie kandida-
ten från Åbo Akademi. Humanisten Bahne som kom att verka vid olika 
skolor i Åbo, från 1926 vid Åbo svenska samskola vars rektor han var 1945–
1965.137 Det har aldrig klarlagts hur många av dem som studerade vid Åbo 
Akademi som blev lärare. Att reda ut detta är inte helt okomplicerat men 
en matrikel över läroverkslärarna i Finland 1955138 innehåller tillräckligt 
ofta uppgift om vid vilket lärosäte en läroverkslärare har avlagt sin examen 
för att det med hjälp av den skall vara möjligt och görligt att få fram en 
uppfattning om hur många ÅA-alumner som verkade som lärare det här 
året.139 Lärarna vid de svenska läroverken i Finland – från äldre lektorer till 
timlärare – 1955 var sammanlagt 547, av dem hade 67 personer en examen 
från Åbo Akademi vilket var 12 % av den svenska lärarkåren (se tabell 8).

Hälften av lärarna som studerat vid akademin hade fått sin examen på 
1920- och 1930-talen. Några av dem hade inte avslutat sina studier med en 
examen. Sammanlagt åtta av dem verkade som rektor för sin skola. 

I summan för totalantalet lärare vid de svenskspråkiga lärdomsskolorna 
ingår också lärare som undervisade i ämnen som man inte kunde studera 
vid Åbo Akademi, bland dem gymnastik och teckning. Lärarna med en 
examen från Åbo Akademi eller studier vid lärosätet var ändå påfallande 
få, särskilt i huvudstadens lärdomsskolor. I Helsingfors verkade 1955 så 
många som 16 svenskspråkiga läroverk, medan ÅA-alumnerna verksamma 

Period 1918-1923 1923-1928 1928-1933 1933-1938 1938-1943 1918-1943

FIL.KAND.,HF    4   25   24   30    9   92

FIL.KAND.,MNF    -    5   10   22    15   52

POL.KAND., SF    -   10    7    5    4   26

ING.EX., KTF    6   46   31   25   43   151

TEOL.DIM., TF    -     2   25   22   13   62

Sammanlagt   10   88   97   104   84   383
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som lärare vid dem inte var fler än 14. Med i medeltal tre lärare per skola 
var inslaget av lärare som studerat vid Åbo Akademi starkast i Åboland. 
Att lärarna med en examen från Åbo Akademi var så få vid lärdomssko-
lorna är något som ändå inte är förvånande med tanke på det låga antalet 
examina från de fakulteter vid Åbo Akademi som utexaminerade kan-
didater lämpliga för en anställning som lärare. Under de 25 första verk-
samhetsåren fick, som redan framgått, 92 filosofie kandidater sin examen 
från den humanistiska fakulteten och 52 från den matematisk-naturve-
tenskapliga fakulteten. Den teologiska fakulteten inledde sin verksamhet 
något senare än de här båda stamfakulteterna och till och med läsåret 
1942–1943 erhöll 62 personer teologisk dimissionsexamen. 

Av de 67 alumnerna från Åbo Akademi verksamma vid svenska lär-
domsskolor 1955 uppgav drygt hälften att de hade auskulterat. Knappa 
tredjedelen hade gjort sig fullt kompetenta för en tjänst vid ett statligt 
läroverk. Den här omständigheten kan delvis bero på att lärarna lämnat 
ofullständiga uppgifter men ger ändå anledning till slutsatsen att auskul-
teringen med en två terminer lång och dyr vistelse i Helsingfors utgjorde 
en tröskel för de studenter vid Åbo Akademi som övervägde en karriär 
som lärare. Så här kommenterade Åke Carlson sitt beslut att låta auskul-
teringen bero:140

  Skolor        Lärare med ÅA-examen eller studier vid lärosätet

      Naturvet.   Humanister  Teologer         Totalt

NYLAND    24       11      10   9                30

(varav Helsingfors   16        6        3    5        14)

ÅBOLAND     6        7        8    3    18

ÖSTERBOTTEN   10        4        8    3    15

SPRÅKÖARNA    7        2        2   –          4

Sammanlagt  47      24     28   15       67

Tabell 8. Lärare som studerat vid Åbo Akademi i lärdomsskolorna i Finland 1955.  
Källa: Armas Sandelin, Oppikoulujen opettajat 1955. Läroverkslärarena 1955 (Turku 1955). 
Anm.: Summan är att betrakta som ett minimun p.g.a. att informationen i matrikeln för en del 
lärares del är ofullständig, det kan ha varit fråga om några till, men siffran 67 anger ändå på ett 
tillförlitligt sätt storleksordningen.



·  309  ·

D e  t r e  u p p g i f t e r n a

För att uppehålla mig i Helsingfors och askultera [sic!] på Normallycéet 

under två terminer skulle jag nämligen ha måst avstå från mina inkomst-

källor i Åbo under den tiden, och detta utan någon som helst kompensa-

tion i sikte. Något alternativ till ytterligare skuldsättning kunde jag över 

huvud taget inte finna för ändamålet. Jag hade t.ex. inget dyrbart fri-

märksalbum att realisera, som min vän och studiekamrat Albert Nygrén 

hade, då han skulle finansiera sitt provår. 

Utbildningsmässigt kom den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 
att i hög grad fungera som ”förskola” i ingenjörsutbildningen med få in- 
skrivna studenter och utexaminerade, medan som redan framgått den 
kemisk-tekniska fakulteten periodvis mätt i antalet inskrivna studenter 
var den största vid akademin. I sitt inskriptionstal 1937 kommenterade 
rektor Rolf Pipping den stora studenttillströmningen till Kemisk-tek-
niska fakulteten som någonting som var lätt att hitta orsaken till, kort 
och gott det faktum att ingenjörerna var efterfrågade på arbetsmarkna-
den. Han framhöll att det var ovisst hur länge de goda konjunkturerna 
skulle hålla i sig och hur viktigt det var att ha andra och högre mål i sina 
studier än ”höga betyg” och ”en vacker examen”.141

Av sammanlagt 857 inskrivna vid den kemisk-tekniska fakulteten till 
och med läsåret 1954–1955 avslutade 347 (40 %) sina studier med en 
(diplom)ingenjörsexamen. De första ingenjörerna fick i allmänhet arbete 
inom träförädlingsindustrin och av alla utexaminerade anställdes inemot 
en fjärdedel inom den här industrisektorn. I fortsättningen blev sprid-
ningen större på olika industrigrenar, så fick 13 % av (diplom)ingenjö-
rerna en framtid inom industrier som framställde produkter som färger, 
fernissa, gummi, plast, tvål eller sprängämnen. Endast ett fåtal blev offent-
ligt anställda medan så många som 53 kom att söka sig utomlands.142 

Om kontexten är hela ingenjörsutbildningen i Finland på såväl insti-
tuts- som högskolenivå utbildades åren 1918–1929 så många som 1 465 nya 
ingenjörer, arkitekter, kemister och lantmätare. Av de här nyutexamine-
rade stod ingenjörerna vid Åbo Akademi för omkring tre procent. Mot-
svarande andel under 1930-talet var något lägre, men åren 1938 och 1939 
levererade akademin så mycket som sex procent av de nya ingenjörerna.143

Att någon avbröt sina studier utan examen behövde inte betyda att 
studierna därmed var utan värde i den framtida karriären. Walter Nars, 
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son till affärsmannen Karl Nars i Jakobstad, och Karl-Jan Govenius, som 
kom från en handelsmannasläkt i Torneå, inledde 1936 sina studier i kemi 
vid Åbo Akademi. De kom att dela bostad i Åbo, trivdes bra ihop och 
hjälpte varandra att hantera bristen på kurslitteratur genom att den ene 
läste högt för den andre. En tentamen hade berört PVC-plasten som 
professorn hade kommenterat som ett material utan praktisk betydelse. 
Kriget kom emellan och Govenius fick sin examen först år 1948, medan 
Nars aldrig blev diplomingenjör men skaffade sig värdefulla insikter 
genom att studera vid tekniska högskolan i Dresden och företa studie-
resor i Europa och Amerika. I samarbete med varandra och genom att 
experimentera sig fram till fungerande lösningar kom de två kemisterna 
att bli pionjärer i Österbotten – ”ett plastens Silicon Valley” i Finland 
enligt Svenolof Karlsson – inom tillverkningen av produkter gjorda av 
just PVC-plast med den första fabriken 1948 i en byggnad som tidigare 
varit hönshus i Forsby, Pedersöre.144 

”Akademi-ingenjörer” och lärare vid akademin samlade den 29 maj 1943 för att 
uppmärksamma att det gått 20 år sedan de första ingenjörerna utexaminerades.  
De beskrevs i pressen 1923 som ”akademiens första verkliga provkollektion” 
(Västra Finland 19.6.1923).
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Den teologiska fakulteten vid Åbo Akademi kom att verksamt bidra 
till att avhjälpa bristen på svenskspråkiga präster i Finland. Rafael Gyllen-
berg gjorde 1944 den initierade bedömningen att den nygrundade teolo-
giska fakulteten i Åbo bidrog till att övervinna misstron mot prästbanan 
bland svenskspråkiga studenter. Det här innebar att antalet svensksprå-
kiga som valde att studera teologi ökade också vid Helsingfors universi-
tet.145 Ännu i studieguiden för Åbo Akademi 1930 beskrevs prästbristen 
på svenskt håll i Finland som kännbar och som ett missförhållande som 
inte på länge skulle komma att vara avlägsnat. I motsvarande informa-
tionsskrift sju år senare konstateras däremot att den tidigare prästbristen 
var avhjälpt.146 

Under handelshögskolans 25 första verksamhetsår utexaminerades 465 
personer som diplomekonomer (dimissionsexamen) medan 21 personer 
avlade ekonomie kandidatexamen. Inemot en tredjedel av dem som skri-
vits in avslutade sina studier utan en examen. Handelshögskolan stod 
för en omfördelning mellan de svenska regionerna med Nyland och 
”övriga Finland” (d.v.s. de delar av Finland som saknade ett stort inslag 
av svenskspråkig befolkning) som vinnarna. De uppgifter som samlades 
in för en matrikel över handelshögskolans alumner 1927–1952 inkluderar 
information om inom vilken bransch de verkade vid den tidpunkt då 
faktainsamlingen gjordes. Den statistisk som sammanställdes utgående 
från matrikeluppgifterna redovisar yrkesvalet för endast 400 alumner. Att 
de inte är fler än så beror i främsta rummet på att alla de kvinnliga före 
detta studerande som var hemmafruar inte redovisas. Statistiken visar att 
hälften av dem som bedrivit studier vid handelshögskolan fått en framtid 
inom industrin medan 22 % ägnade sig åt ”allmän affärsverksamhet” som 
i de flesta fallen betydde att personerna i fråga sysslade med handel. I en 
kommentar till de statistiska uppgifterna skrev Björn Pettersson att det 
stora antalet anställda inom industrin var en ”anmärkningsvärd tendens” 
som bekräftade handelshögskolans goda förbindelser till många industri-
företag i landet.147

•  Undervisning och studier under krig

Den 30 november 1939 anföll Sovjetunionen Finland. Vinterkriget 
hade brutit ut men redan tidigare hade undervisningen vid landets hög-
skolor inställts sedan reservisterna kallats in till extra militärövningar, 
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vilket i praktiken betydde en total mobilisering.148 Vid Åbo Akademi 
avbröts undervisningen i mitten av oktober sedan en stor del av studen-
terna antingen fått inkallelseorder eller anmält sig som frivilliga. Under-
visningen återupptogs den 22 november för de studenter som blev kvar 
men avbröts igen då kriget bröt ut. Under krigsmånaderna låg nästan all 
verksamhet nere vid akademin. Den 13 mars 1940 trädde den fred i kraft 

Studenternas led glesnade under krigsåren. Professor Per Ekwall föreläser i 
november 1940, i auditorium V, Gamla saluhallen vid Tavastgatan. Tre av de här 
studenterna inom kursen fysikalisk kemi I, som var gemensam för de kemisk-
tekniska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna, återvände inte från 
slagfältet. Från vänster, på första raden: Aimo Laaksonen och Gunnar Segercrantz 
(stupade 12.7.1944). Andra raden: Pentti Uusimäki, Carl Björkqvist och Per Ekwall. 
Tredje raden: Kurt Sibelius, Robert Jansson, Thord Nordfors (stupade 30.7.1941) 
och Gunnar Högnäs. Fjärde raden: Martin Huber (stupade 28.8.1941), Ragnar 
Rancken och Håkan Lühr. Femte raden: Valdemar Simons. Sjätte raden: Bengt 
Donner och Kaj Hammarén.
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mellan Finland och Sovjetunionen som slutits i Moskva dagen innan och 
som för Finlands del betydde omfattande landavträdelser. Redan den 3 
maj samma år återupptogs undervisningen vid Åbo Akademi för ett fåtal 
studenter och pågick undantagsvis till den 20 juni. Fem av de studenter 
som var inskrivna vid akademin hösten 1939 blev kvar på slagfältet eller 
sårades dödligt i kriget.149 

Läsåret 1940–1941 kännetecknades av verksamhet på sparlåga vid Åbo 
Akademi på grund av sviterna efter vinterkriget. Finland befann sig på 
nytt i krig med Sovjetunionen sommaren 1941, och kriget kastade långa 
skuggor över akademin läsåret 1941–1942. Arbetet hade i stort sett legat 
nere, summerade rektor i sin årsredogörelse; de flesta studenterna hade 
varit frånvarande på grund av att de var inkallade eller engagerade i andra 
krigsrelaterade uppgifter, ingen katederundervisning hade meddelats 
men däremot hade nog handledning getts och tentamina anordnats.   

Höstterminen 1942 antecknades inemot varannan student som frånva-
rande. Höstterminen 1942 var 136 av 209 manliga studenter frånvarande 
från akademin på grund av militärtjänst. De kvinnliga studenterna hade 
bättre möjligheter att studera men de förutsattes också på olika sätt, sär-
skilt som lottor, solidariskt delta i försvarsansträngningarna.150 Antalet 
närvarande och frånvarande studenter höstterminen åren 1939–1944 (upp-
gifter om höstterminen 1941 saknas) framgår av följande uppställning:151

 
   1939 1940 1942 1943 1944

 Närvarande  332  292  194  263  371

 Frånvarande    42    61  162  147    78

 Inalles    374  353  356  410  449

Finlands armé avancerade in i Fjärrkarelen och kriget övergick till ställ-
ningskrig. Det betydde att läsåren 1942–1943 och 1943–1944 uppvisade 
fler likheter med normalläget vid akademin än det föregående året. 
Hösten 1942 inleddes undervisningen ändå så sent som den 12 oktober 
och fortsatte ända till den 20 december. Följande hösttermin inleddes 
den 1 oktober och också nu var orsaken till att starten skedde så sent 
på hösten jordbrukets behov av arbetskraft då skörden skulle bärgas.152 
Stor vikt fästes vid att soldaterna fick möjligheter att slutföra sina studier 
medan de var vid fronten eller genom att de beviljades permission för 
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studier. Examenskraven bantades ned, och det blev tillåtet att dela upp 
stora tentamina i delar. Studierådgivning ordnades för soldater som ville 
komma vidare i sina studier. Övningar och tentamina ägde rum också 
utanför terminerna. Att resa till Åbo från Fjärrkarelen kunde ta upp till 
två dygn med tåg. Två studenter som reste den långa vägen för att gå upp 
i tentamen för professor Per Ekwall, som var känd för att vara krävande 
i rollen som tentator, blev överraskade av hur tillmötesgående professorn 
visade sig vara: han lät dem utarbeta sina svar med tentamenslitteraturen 
framme och bjöd på smörgåsar.153 

När rektor Rosenqvist talade vid inskriptionen hösten 1943 nämnde 
han inledningsvis att undervisning föregående läsår hade getts ”nästan 
i sitt normala omfång”. Särskilt nöjd var han med de soldater som tack 
vare sin studiepermission hade kunnat föra vidare och ofta t.o.m. avsluta 
sina studier. Studiepermissionerna, som beviljades också i fortsättningen, 
kunde vara antingen fyra månader eller bara en månad långa. I det 
senare fallet var det fråga om ”tentamenspermissioner” för sådana som 
hade studerat i fält. Ett ofrånkomligt faktum var ändå att antalet avlagda 
examina sjönk; från 25 examina läsåret 1938–1939 till 9 examina läsåret 
1942–1943. Undervisningen gick på sparlåga. ”Auditorierna voro glest 
besatta; seminarieövningar och andra undervisningsformer måste lida 
av det ringa antalet deltagare”, sammanfattade rektor läsåret 1943–1944. 
Och Röda arméns storoffensiv sommaren 1944 betydde ett abrupt slut på 
alla permissioner.154 

Den 19 september 1944 trädde ett vapenstillestånd mellan Sovjetuni-
onen och Finland i kraft. Akademin hade förlorat omkring 35 av sina 
inskrivna studenter genom att de stupat under vinter- eller fortsättnings-
kriget.155 I samband med årsfesten 1946 avtäcktes i kårhuset två marmor- 
tavlor med 58 namn på stupade kårmedlemmar i fortsättningskriget (d.v.s. 
sådana som tidigare varit eller var medlemmar då de mötte döden). Sedan 
tidigare fanns en motsvarande tavla för vinterkriget med 24 namn.156 

Utmaningen för akademin blev nu att ta hand om alla hemförlovade 
soldater som ville återuppta eller äntligen inleda sina studier och som 
hade svårt att sadla om från skyttegravar till en koncentrerad närvaro i 
föreläsningssalar eller med näsan över en bok. Att akademirektorn G. O. 
Rosenqvist hörde till dem som reflekterat över och förstod svårighe-
terna framgår av det han sade vid inskriptionen den 10 september 1945. 
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Han kallade nämligen övergången från soldat- till studieliv ”ett påfres-
tande psykologiskt problem” samtidigt som han konstaterade att meta-
morfosen från soldat till studiosus gått smidigare än väntat. Problem av 
mer praktisk art var att många studenter redan hade bildat familj och 
hade svårt att finansiera sina studier i en tid då levnadskostnaderna stigit 
”på ett skrämmande sätt”. Akademins möjligheter att bevilja stipendier 
var allmänt taget begränsade, medan det ekonomiska stöd som gavs till 
soldater som återvände till sina studier var värdefullt för mottagaren. 
Också på annat sätt kunde de hemförlovade få hjälp med att finansiera sina 
studier. Så förmedlade Rotaryklubben i Åbo studielån genom att klubbens 
medlemmar gick i personlig borgen. Krigsinvalider som studerade kunde 
få bidrag tack vare en särskild donation med tanke på dem.157 

Att gymnasieundervisningen på grund av kriget blivit lidande kom 
till uttryck som bristande förkunskaper, varför man vid akademin var 
tvungen att fästa större vikt vid undervisning på elementär nivå än van-
ligt.158 En student som inlett sina akademiska studier berättade i februari 
1945 lyckligt leende för lokaltidningen om att han ”hudat”, d.v.s. blivit 

I Åbo Akademis studentkårs kårhus sattes tre marmortavlor upp med namnen 
på stupade i Finlands krig 1939–1945 som tidigare varit eller då de dog var 
kårmedlemmar.  
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underkänd, i alla sina tentamina på grund av för svaga förkunskaper. En 
orsak till att akademiska sommarkurser ordnades i Åbo 1945 var de hem-
förlovade studenternas önskan att snabbt bli klara med sina studier och de 
yngre studenternas akuta behov av att komplettera sina skolkunskaper.159 

Studenterna ville inte komma för lätt undan i sina studier och bli 
svagt utbildade för att sedan bli betraktade som ”surrogatingenjörer” 
eller någonting motsvarande. Undervisningsgrupperna kunde vara stora 
genast efter krigen – det förekom kurser med över 90 deltagare, vilket var 
någonting nytt inom Åbo Akademi – med en stor åldersmässig spridning. 
Handelshögskolan lockade många nya studenter hösten 1944, men en del 
av dem kunde på grund av att de ännu inte hemförlovats från krigstjänst 
inte vara på plats då undervisningen inleddes i början av november. Lös-
ningen blev en parallell första årskurs från den 8 januari till midsomma-
ren 1945.160

Läsesalen i biblioteket var kort efter kriget ofta nästan fullsatt.161 Bris-
ten på särskilt nyare kurslitteratur var påtaglig och studenterna blev 
därför hänvisade till att lita uteslutande på sina föreläsningsanteckningar 
då de förberedde sig för en tentamen. I stället för det ”mekaniska skrivan-
det” under föreläsningarna ville man få tillgång till kompendier. Å andra 
sidan hade krigserfarenheten gett studenterna en förmåga att utnyttja 
tiden effektivare. En äldre student som intervjuades för samma artikel i 
lokaltidningen i februari 1945 framhöll sin förändrade inställning till sina 
studier:

Före kriget slattrade jag, läste några timmar före tentamen och allt gick 

därefter. Kriget har lärt mig arbeta, och jag är inte det enda fallet. Vi äro 

flera av den sorten.

Forskarna och samhället

Den växelverkan med det omgivande samhället som forskarna vid ett 
universitet involveras i avgörs i hög grad av vilken vetenskap de före-
träder. Det kontaktnät som en professor i exempelvis antikens historia 
bygger upp skiljer sig från det som en kollega i till exempel geologi skapar 
och upprätthåller. För alla, oberoende av vilket ämne de företräder, gäller 
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i ett demokratiskt styrt land att de är medborgare med inte bara möjlig-
het utan också skyldighet att ta ställning i samhällsfrågor. Den auktori-
tet att uttala sig i olika frågor utanför sin egen disciplin som vetenska-
pen ger framförallt professorerna162 tilldelar dem ett särskilt ansvar som 
medborgare. 

•  Kopplingar till näringslivet

Kemin var ”brödets vetenskap” framom alla andra och den främsta 
av disciplinerna inom ”den materiella kulturen”. Det var kemin som 
i framtiden skulle komma att bli den främsta hjälpen för människan i 
en allt hårdare kamp för tillvaron. Kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo 
Akademi var därför ”ett klokt beaktande av tidens fordringar” framhöll 
Severin Johansson då han som tf. rektor talade vid inskriptionen hösten 
1920.163 Den 19 februari 1921 installerades i akademihusets solennitets-
sal Erik Hägglund som professor i skogsprodukternas kemi och kemiska 
teknologi med bl.a. representanter för landets industri i publiken. Han 
talade kring temat aktuella tekniska spörsmål och betonade hur träför-
ädlingsindustrin stod för 75 % av det totala exportvärdet från Finland. 
Som den mest angelägna frågan inom träkemin lyfte han fram cellulosans 
kvalitet. Förväntningarna på honom och på den nya kemisk-tekniska 
fakulteten var högt ställda och handlade om kontakter till internationella 
forskningsmiljöer, om epokgörande rön som skogsindustrin i Finland var 
beroende av för att ha fortsatt framgång och om att den nya fakulteten 
skulle bli känd bland ”bönder och lantmän” i svenskbygderna.164 

I instruktionerna för professurerna vid Kemisk-tekniska fakulteten 
betonades den praktiska nyttan. Professorn i allmän kemisk teknologi 
skulle inkludera demonstrationer av olika tillverkningsmetoder, råvaror 
och industriprodukter i sin undervisning samt leda praktiska labora-
tionsövningar och exkursioner. Den andra professorn vid fakulteten ålåg 
det att undervisa i ”träets och torvens kemiska teknologi”, inklusive till-
verkningen av produkter av trä och torv, samt i ämnen och metoder för 
impregnering. Historikern gör klokt i att inte antyda starka kopplingar 
som kanske inte fanns, men ett faktum är att uppgiftsbeskrivningen för 
professorn i skogsprodukternas kemi och kemiska teknologi passade 
Nordens största företag inom pappersindustrin som hand i handske. 
Det är fråga om Kymmene Aktiebolag med bröderna Ernst och Magnus 
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Dahlström som stora aktieägare. Jorma Ahvenainen, som skrivit Kym-
menebolagets historik, betecknar relationerna mellan företaget och den 
nygrundade akademin som ”anmärkningsvärt intima”. Träförädlingsbo-
laget inledde under första världskriget exploateringen av en väldig torv- 
mosse med tillverkning av torvströ, tjära och terpentin (ur stubbar i 
mossen). I och med bröderna Dahlströms död 1924 övergick deras aktier 
till Stiftelsen för Åbo Akademi som blev den största enskilda ägaren av 
Kymmene Aktiebolag med 10 % av aktiestocken (1934). Det var Kym-
mene som under de första åren stod för huvuddelen av de medel som 
användes för att upprätthålla professuren i skogsprodukternas kemi och 
kemiska teknologi vid Åbo Akademi.165

En aktör för en annan industrigren med förväntningar på en förbätt-
rad tillgång på ingenjörer lämpliga att anställa verkade i samma region 
som Åbo Akademi. Pargas Kalkbergs Ab hade på 1910-talet en styrelse 
som bestod av sex personer. Fyra av dem förekommer bland donato-
rerna 1918 till förmån för en kemisk-teknisk fakultet, bland dem företa-
gets verkställande direktör Emil Sarlin som senare kom att inneha viktiga 
förtroendeposter inom såväl Stiftelsen för Åbo Akademi som Handels-
högskolan vid Åbo Akademi. De två inom företagets styrelse som inte 
deltog i donationen var bankdirektör Josef Lönnblad, som vi möter i 
olika förtroendeuppdrag inom Åbo Akademi, bl.a. som ledamot av den 
provisoriska styrelsen 1918, och handlanden August Wahlström vars tes-
tamente blev avgörande för grundandet av Handelshögskolan vid Åbo 
Akademi.166 Kemisten Lennart Forsén verkade under några år på 1910-
talet som föreståndare för Pargas Kalkbergs Ab och från 1917 ledde han 
Åströms tekniska fabrik i Åbo, ägd av kommerserådet Edvard Åström 
som ingick i kalkbolagets styrelse 1905–1922. Forsén var drivande kraft 
bakom industridonationen 1918 och kom från 1931 att göra karriär i Sve-
rige som forskare inom cementkemin. Under sin tid i Finland deltog 
han bl.a. i det arbete som beredningskommittén för en kemisk-teknisk 
fakultet vid Åbo Akademi utförde och han verkade också en kort tid 
som lärare vid akademin. Forsén förvärvade aktiemajoriteten i Åströms 
tekniska fabrik som 1919 fusionerades med Åströms Borst- och Penselfa-
brik med Aktiebolaget Åströms Fabriker som resultat. Han lät bygga ett 
laboratorium och anställde tre kemister som tillsammans med honom 
bildade företagets hjärntrust. Två av dem kom senare att övergå i Åbo 
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Akademis tjänst som professorer, nämligen Fredrik Woldemar Klingstedt 
och Walter Qvist. 167 

En annan personlig länk mellan bergsindustrin i Pargas och Åbo Aka-
demi var geologen Adolf Metzger som ofta var anlitad som konsult inom 
industrin. Han var docent i allmän och tillämpad geologi vid Åbo Aka-
demi från 1927. År 1930 måste han avsäga sig sin docentur på grund av sin 
tidskrävande konsultverksamhet. Han anställdes som geolog vid Pargas 
Kalkbergs AB år 1936 där han blev kvar till sin pensionering 1964. År 
1945 blev han på nytt knuten till Åbo Akademi, nu som docent i tilläm-
pad geologi med geofysik (studiet av fysikaliska egenskaper och fenomen 
hos jorden och dess omgivning). År 1952 blev han professor i allmän och 
tillämpad geologi, en personlig professur som till sitt ämnesområde inte 

Kymmene Ab i Kuusankoski grundades 1872 som en av de många skogsindustrierna 
vid Kymmene älv. År 1916 omnämnde tidningen The Times Kymmene som 
världens största pappersproducent. Industrianläggningarna i Kuusankoski ingår 
numera i den multinationella skogskoncernen UPM-Kymmene Oyj. Fotografiet 
visar Kymmene Ab:s fabriker på 1910-talet.
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hade någon motsvarighet i Norden. Hans arbete inom industrin inkräk-
tade på hans möjligheter att bedriva forskning samtidigt som den gjorde 
honom insatt i olika praktiska problem inom industrin, vilket var en vär-
defull tillgång i undervisningen.168

Åren 1918–1939 verkade som redan nämndes sammanlagt 16 personer 
vid de naturvetenskapliga fakulteterna som professorer (tillförordnade, 
extra ordinarie och ordinarie). Fyra av dem kom till Åbo Akademi från 
industrin och tre av dem valde att lämna akademin för en anställning 
i ett industriföretag.169 Professor Fredrik Klingstedt (1881–1964) var en 
av dem som stod med en fot inom industrin och den andra i akade-
mia. Han blev ofta anlitad i uppdrag inom industrin och 1944 anhöll 
han om partiell tjänstledighet från sin professur för anställningar inom 
träförädlingsindustrin. Tre år senare lämnade han professuren, och föl-
jande år hittar vi honom som konsultativ kemist vid Kymmene AB:s 
centrallaboratorium.170

Amos Anderson, som kom från enkla förhållanden, skapade sig en betydande 
förmögenhet som finans- och tidningsman i Helsingfors. Han var en av sin 
tids stora mecenater, en givmildhet som kom framförallt Svenska teatern i 
Helsingfors, Åbo Akademi och Finlands Rominstitut i Villa Lante till del.  
Här talar han vid invigningen av Villa Lante år 1954.
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Handelshögskolan vid Åbo Akademi breddade akademins kontaktyta 
till näringslivet. Utbildningen lades upp med tanke på anställbarheten 
i företag och näringslivet var starkt representerat i högskolans ledande 
organ. Hälften av de tolv platserna i direktionen var enligt grundstad-
garna vikta för personer verksamma inom näringslivet. I den första 
direktionen för handelshögskolan satt som representanter för näringsli-
vet direktörerna Amos Anderson och Anders Kramer, bergsråden Einar 
Ahlman och Emil Sarlin, kommerserådet Ernst Grönblom och vicehä-
radshövding Jon Hartman. Bankdirektör Josef Lönnblad var självskriven 
medlem av direktionen i sin egenskap av ordförande för Stiftelsen för 
Åbo Akademi och blev vald till direktionens ordförande.171

•  Akademiker och politik

De akademianställda visade på olika sätt – inte minst genom att 
engagera sig i politiken – intresse för det samhälle som de var en del 
av. Svenska folkpartiets lokalavdelning i Åbo hade på 1920-talet omkring 
3 000 medlemmar. Under det följande decenniet och under krigsåren 
sjönk antalet medlemmar så kraftigt att de år 1944 var 1 502. Arbetet 
inom lokalavdelningen leddes av en styrelse på tolv personer. I styrelsen 
var inslaget av akademianställda betydande; under åren 1935–1939 hade 
så många som sju eller åtta styrelsemedlemmar en anknytning till akade-
min, och när det var dags att välja ny ordförande för lokalföreningen eller 
för kretsen riktades blickarna nästan alltid åt akademins håll.172 Ingen av 
de första professorerna vid Åbo Akademi var riksdagsman för SFP och 
ingen av dem ingick i den verkställande centralstyrelsen, som uteslutande 
bestod av personer bosatta i huvudstaden eller dess närhet. I partiets för-
stärkta centralstyrelse, som sammanträdde mer sällan under året, ingick 
Severin Johansson (1921–1929), P. O. von Törne (1927–1934) och K. Rob. 
V. Wikman (1934–1946).173 

Ministern, ekon. dr h.c. Ralf Törngren är ett tidigt exempel på den 
nationella maktposition inom politik och ekonomi som en person med 
förankring vid Åbo Akademi kunde bygga upp och som var mycket vär-
defull för akademin. Törngren, som var född 1899 i Uleåborg, blev stu-
dent 1917 och inledde sina universitetsstudier vid det nygrundade Åbo 
Akademi. År 1922 blev han klar med sina studier och arbetade sedan som 
lärare vid olika läroverk i Åbo. Från 1923 till 1924 var han ordförande för 
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Studentkåren vid Åbo Akademi. Han knöts 1927 som lärare i nationaleko-
nomi till den nygrundade Handelshögskolan vid Åbo Akademi, samma 
år som han blev medlem av Svenska folkpartiets förstärkta partistyrelse. 
Att han 1928 blev Merkantila klubbens första ordförande och under drygt 
två år kom att leda handelshögskolans studenter i välbesökta diskussioner 
om ekonomiska frågor, är erfarenheter som knappast saknade betydelse 
för hans fortsatta karriär. Efter tio år lämnade han sin lärartjänst för andra 
uppdrag. Från år 1931 till 1948 var han skattmästare inom Stiftelsen för 
Åbo Akademi, därefter viceordförande i stiftelsens styrelse och 1958–1961 
styrelsens ordförande. Han valdes 1936 in i riksdagen från Åbolands södra 
valdistrikt. Efter andra världskriget hade han flera ministeruppdrag och 
verkade 1954 en kort tid som statsminister i en stormig regering. Åren 
1945 till 1955 var han ordförande för Svenska folkpartiet. Vid sin oväntade 
död 1961 var han utrikesminister, generaldirektör för Statskontoret, ord-
förande för förvaltningsrådet för Helsingfors Aktiebank och sedan 1958 
ordförande för Handelshögskolans vid Åbo Akademi direktion.174 

Från och med 1933 ökade inslaget av tyska gästföreläsare vid Åbo Aka-
demi. De upphörde att komma efter en kontrovers 1936 kring inbjudandet 
av rasbiologen Hans Günther som gästföreläsare till Humanistiska fakul-
teten. Bakom förslaget, som kom att splittra fakulteten, stod fakultetens 
pronazistiska dekanus Johannes Sundwall som Alma Söderhjelm uppskat-
tade som kollega och vän men vars ”oerhörda nazism” hon inte kunde 
fördra och som ofta förde dem in i motsatta läger inom fakulteten.175 Då 
Günther fick kännedom om att han inte var allmänt välkommen valde 
han att ställa in sitt besök.176

Attityden till och förväntningarna på det Tredje rikets Tyskland varie-
rade inom akademin. Det fanns de som ställde sig öppet positiva till 
den nazistiska regimen eller som såg med en viss sympati på fenomenet 
Hitler. Andra åter accepterade naziväldet som ett ofrånkomligt faktum 
medan vissa tog aktivt avstånd. Att vara Tysklandsvän var inte detsamma 
som att sympatisera med nazismen, men det var inte okomplicerat att 
vara det ena utan att glida in i ett bejakande av det andra. Såväl profes-
sor Otto Anderssons, rektor för Åbo Akademi, och akademins sekrete-
rare Svante Dahlströms sympatier fanns på den yttersta högerkanten.177 
Husorgan för det aboensiska ifrågasättandet av och motståndet mot den 
lyskraftiga nationalsocialismen blev tidskriften Granskaren, grundad 1929.  
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W. E. Nordström, som verkade som tidskriftens huvudredaktör 1937–
1941, har beskrivit Granskarens kritik av de högerradikala och fascistiska 
strömningarna i Europa och Finland som kompromisslös. Den kunde 
enligt honom i viss mån motverka ”den opinionsbildning som följde av 
dagspressens halvhjärtade grepp om problemet”.178 

År 1937 underkändes Israel-Jakob Schurs doktorsavhandling om 
omskärelse inom judendomen vid Helsingfors universitet. Schur, som när 
det här ägde rum var en äldre man, verkade som lärare vid Judiska skolan 
i Helsingfors. Proceduren som ledde fram till det negativa beslutet vid 
Helsingfors universitet granskades 2008 eftersom det i offentligheten hade 
gjorts gällande att underkännandet var ett uttryck för dåtida antisemitism. 
De sakkunniga som så här långt efteråt granskade ärendet fann ingenting 
att anmärka. Sedan Schur omarbetat sin undersökning anhöll han 
följande år om att få disputera vid Åbo Akademi, men Humanistiska 
fakulteten beviljade efter en omröstning som utföll 5–4 honom inte 
disputationstillstånd. De utlåtanden som låg till grund för beslutet gick 
i olika riktningar. Den skarpaste kritiken mot avhandlingen fanns att 
läsa i det utlåtande som professorn i exegetik vid Åbo Akademi, Rafael 
Gyllenberg, gett fakulteten. Gyllenberg ansåg att den inte fyllde måttet 
då det gällde forskningsläge, metod och begreppsanvändning. Ingenting 
i utlåtandet talar för att den tyskvänlige Gyllenberg, som var mån om 
fortsatt goda kontakter till kollegor i Tyskland, i syfte att inte äventyra 
dem skulle ha framfört en ogrundad kritik. Det förhöll sig i själva verket så 
att tf. professorn i germansk filologi Werner Wolf, som hjälpt judar att fly 
från Tyskland innan han själv på grund av att han kände sig hotad lämnat 
landet, hörde till dem som röstade mot beviljande av disputationstillstånd. 
Inte heller de övriga professorerna som röstade negativt gav uttryck för 
antisemitism då de motiverade sitt beslut. Närmast en sådan attityd kom 
professor von Törne som menade att saken skulle ha ställt sig annorlunda 
om Schur hade varit en yngre forskare med finländsk, helst finlandssvensk 
bakgrund. De dubier som uppstod kring Schurs avhandling – av Fred 
Karlsson som var en av de sakkunniga inom Helsingfors universitet 2008 
karaktäriserad som ett gränsfall – tycks inte ha innehållit någonting utöver 
kvalitetsvärnande akademikers rimliga betänkligheter kring en akademisk 
outsiders förmåga att i mogen ålder prestera habil vetenskap.179

Den Baumgartnerska professuren i tysk filologi sköttes från 1932 till 
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1937 av den dynamiska Hans-Friedrich Rosenfeld från Berlin. Hans 
undervisning var populär och bland studenterna bildades Akademischer 
deutscher Verein med fokus på tyskt språk och kultur. Rosenfeld visade 
aldrig något intresse för att föra Tredje rikets talan, och då hans efterträd-
are skulle utses fanns det ett intresse från officiellt tyskt håll att påverka 
utgången. Det tyska sändebudet Wipert von Blücher lät förstå att det inte 
saknades politiskt mer korrekta alternativ än filosofie doktor Werner Wolf 
som Humanistiska fakulteten ändå valde att utse till att sköta professuren 
från början av år 1938. W. E. Nordström har karaktäriserat Wolf som ”lika 
sydtyskt okonventionell som företrädaren varit preussiskt stram”.180 

Otto Andersson hörde till dem som kraftigt tog ställning för Tyskland 
genast det 1941 stod klart att Hitler inlett sin östoffensiv. Den finsk-tyska 
vapenbrödraandan från 1918 blommade upp på nytt enligt Andersson 
och en ”rasbetingad kulturgemenskap triumferar” i en kraftmätning som 
var ingenting mindre än ”kulturvärldens livskamp” mot österns ”barbari 
och förvildning”. Finland hade bara ett alternativ, och ”den enda vägen” 
var att sluta upp på Tysklands sida.181 År 1935 bildades i Tyskland av bl.a. 
Heinrich Himmler Ahnenerbe-institutet med uppgift att utforska den 
ariska rasens arkeologi och kultur och med målet att leda i bevis att den 
nordliga rasen en gång hade härskat över hela världen. Den finländske 
adelsmannen Yrjö von Grönhagen engagerades som föreståndare för en 
forskningsavdelning med uppgift att klarlägga de indoeuropeisk-finska 
kulturrelationerna. Under hans ledning företogs med början 1936 expedi-
tioner till Karelen. År 1943 var Otto Andersson påtänkt som efterträdare 
till von Grönhagen inom Ahnenerbe.182 

Den som ville bejaka sitt intresse för det tyska saknade inte möjlig-
heter till det på lokalplanet i Åbo. Sedan 1925 verkade i Åbo föreningen 
Deutscher Verein som samlade tyskarna i staden. Föreningen förfogade 
i källaren till det s.k. Bassis hus vid Auragatan 1 över en klubblokal som 
var inredd som en tysk ölstuga och där Adolf Hitler och Paul von Hin-
denburg mötte besökaren som stora porträtt. Föreningen hade ett sextio-
tal medlemmar år 1938. En av föreningens två kvinnliga medlemmar var 
Anne-Marie Sundwall-Höyer, fru till professor Sundwall. Huvuddelen 
av tyskarna i staden var Hitlertrogna och det tyska nationalsocialistiska 
partiet hade en s.k. stödpunkt på orten. År 1937 förevisade tyska för- 
eningen ”Reichsparteifilm” som väckte stort intresse och sågs av över 
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tusen personer.183 I Åbo bildades 1933 Finsk-tyska sällskapet med profes-
sorerna Otto Andersson och Johannes Sundwall från Åbo Akademi och 
språkforskaren Emil Öhman vid Turun yliopisto i framträdande roller. 
När föreningen våren 1944 aktualiserade inbjudandet av den svenske 
nazisten Per Engdahl väckte planen motstånd. Sven Lindman skrev till 
Otto Andersson att han inledningsvis trott att syftet med ”Din fören-
ing” var tyskvänligt och inte nationalsocialistiskt men att han tvingats 
ändra uppfattning. Lindman upplevde att föreningens verksamhet allt 
mer hade börjat gå ut på att propagera för nazismens ideologi.184

Som många andra var Lindman Tysklandsvän och för en sådan kunde 
det ställa sig utmanande svårt att varsebli hur tyskvänligheten gled över 
i en acceptans av det tredje riket som ett ofrånkomligt faktum eller som 
en nödvändighet i tiden. Behovet av fortsatta kontakter till kollegor i 
Tyskland var en faktor som försvårade ett avståndstagande från Hitlers 
regim. Teologen Rafael Gyllenberg upprätthöll från 1933 till Tredje rikets 
sammanbrott täta kontakter med Lutherakademin i Sonderhausen som 
leddes av den pronazistiska professorn Carl Stange. Institutets ordförande 
var från 1934 till 1943 den svenska ärkebiskopen Erling Eidem och institu-
tet fungerade i praktiken som en nazistisk propagandacentral.185 

Gyllenberg blev Stanges och Lutherakademins ”Vertrauensmann” i 
Finland med uppgift att värva uppsatta personer inom kyrka och teologi 
i Finland för institutets sak och att samla in medel för Lutherakademin. 
Ett av Stanges problem var de finländska biskoparnas reserverade attityd 
till hans akademi. År 1940 deltog Gyllenberg med en uppsats i den fest-
skrift som publicerades med anledning av att Stange fyllde 70 år. Sonen 
Helge Gyllenbergs försiktiga slutsats i en biografi över fadern är att det 
inte går att ”bestrida, att Rafael Gyllenberg på 1930-talet understödde 
en tyskdominerad lutherdom, som kanske också innebar ett accepte-
rande av det nazistiska styret i Tyskland” och att det i hans tänkande åren 
1938–1940 går att spåra ”en viss nationalsocialistisk påverkan”. I den tyska 
kyrkostriden ville Gyllenberg hitta en linje som räddade så mycket som 
möjligt av kyrkan inför det nazistiska kravet på konfessionslöshet och då 
blev lösningen en kompromissande linje mellan ytterligheterna i en situ-
ation där Gyllenberg räknade med att nazismen i Tyskland var ett faktum 
under en överskådlig framtid.186

Det finlandssvenska Samfundet Folkgemenskap som bildades 1940 
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hade som sin målsättning att bejaka ”den europeiska nyordningen” och 
då bl.a. beakta nordiska traditioner och ”våra rasbetingade särdrag”. Den 
s.k. fredsoppositionens adress 1943 med ett stort svenskspråkigt inslag 
bland de sammanlagt 33 undertecknarna ledde över i en motadress från 
samfundets sida som samlade omkring 6 500 namn. Elov Roos, som var 
anställd vid Åbo Akademis bibliotek, lämnade styrelsen för förbundet 
samma år sedan han ställts inför ultimatum av sin chef; antingen avsäga 
sig styrelseuppdraget eller lämna sin tjänst. Han behöll tjänsten men 
kvarstod som medlem i förbundet.187 

Tyskland var ur ett finländskt perspektiv det stora kultur- och veten-
skapslandet. Tysklandsintresset, och hos vissa också en öppenhet för nazis-
mens ideologi – det som tog sig uttryck i liten skala vid Åbo Akademi 
förekom också på annat opinionsbildande håll i landet. I Finland förblev 
de sinsemellan splittrade nazistiska grupperna en marginell företeelse, men 
de intellektuella – universitetsmän och konstnärer – spelade en betydande 
roll som aktörer eller sympatisörer inom den fascistiska politiska aktivitet 
som ändå förekom. Till dem hörde rektor för Helsingfors universitet Rolf 
Nevanlinna och vid Turun yliopisto professor Veikko Antero Koskenniemi 
som samtidigt var en uppburen författare. Koskenniemi blev 1941 vald till 
viceordförande i Europeiska författarförbundet, en organisation som ska-
pats på den tyska propagandaministern Joseph Goebbels initiativ och som 
ett fyrtiotal författare i Finland anslöt sig till. Med Finland på samma sida 
i ett krig mot Sovjetunionen från och med år 1941 och i och med de tyska 
framgångarna i början av kriget var det för de flesta i Finland inte svårt att 
välja sida, och de finsk-tyska förbindelserna gick in i en högkonjunktur. 
På svenskt håll fanns det ett missnöje med Svenska folkpartiets linje, som 
enligt kritikerna representerade en omotiverat reserverad hållning till ”det 
rasbefryndade tyska folkets kraft och framsynthet”.188 

Att en ny tid dikterade annorlunda krav och öppnade nya möjligheter 
manifesterade sig på ett mycket konkret sätt vid Åbo Akademi efter andra 
världskrigets slut då Sovjetunionens ambassadör i Helsingfors och den 
allierade kontrollkommissionens politiska rådgivare minister Pavel Orlov 
i oktober 1945 besökte akademin. Rektor berörde i de samtal som fördes 
akademins behov av rysk vetenskaplig litteratur och Orlov lovade att 
arbeta för utvecklandet av kontakterna mellan Åbo Akademi och veten-
skapliga miljöer i sitt hemland.189 
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Finlands politiska omorientering 
efter andra världskriget gav studen-
terna vid Åbo Akademi anledning 
och möjlighet att resa i österled. 
På bilden ovan har representanter 
för Åbo Akademis Studentkår 1954 
anlänt till Jerevan, huvudstad i 
folkrepubliken Armenien, efter en 
lång flygresa från Moskva med tre 
mellanlandningar. Mannen som 
tittar in i kameran i den främsta 
gruppen är kårens styrelseord- 
förande Lars Hagström. På bilden 
t.v. besöker studenterna ett gigan-
tiskt monument krönt med en 
staty över diktatorn Josef Stalin 
som avlidit året innan. Stalin-sta-
tyn avlägsnades 1962 och ersattes 
fem år senare med statyn ”Moder 
Armenien”. Inne i den 50 meter 
höga sockeln fanns vid tiden för 
studenternas besök ett museum 
över andra världskriget.
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•  Vetenskap för vetgiriga

De populärvetenskapliga föredrag som med början 1903 hållits i Åbo 
fortsatte, och år 1919 gavs de nya professorerna tillfälle att presentera sig. 
En ny möjlighet för Åbopubliken att bekanta sig med nyrekryterade pro-
fessorer blev de solenna installationsakter som infördes 1921.190 Under 
1920-talet var det ofta akademins professorer som föreläste för den abo-
ensiska allmänheten, men under följande decennium engagerades ofta 
professorer från Helsingfors universitet. Också den möjligheten uttöm-
des, åtminstone då det gällde publikdragande namn, och allt oftare bjöds 
föreläsare in från Sverige eller Danmark. Läsåret 1944–1945 ordnades fem 
populärvetenskapliga föredrag. Fyra av föreläsarna var professorer vid 
svenska universitet. Professor Olof Jonasson från Göteborg föreläste om 
den svenska världssjöfarten medan professor Erik Fahlbeck från Lund tog 
upp tryckfriheten i Sverige till behandling.191 

Professor Alma Söderhjelm reagerade på att Åboborna inte visade 
intresse för professorerna vid akademin – till skillnad från Sorbonne 
där de fyra första raderna i föreläsningssalen var reserverade för studen-
terna så att också de skulle få plats. De gästföreläsningar som regelbundet 
anordnades med inbjudna gäster utifrån var däremot populära och efter-
som de avrundades med fri samvaro befrämjade de som en värdefull bief-
fekt umgänget mellan akademins lärare från olika fakulteter. När någon 
bemärkt forskare – såsom Sven Hedin – besökte Åbo kunde umgänget få 
en mer formell och festlig prägel med ”skåltal, hyllningar och något mer 
opulens i mat och dryck”.192

De populärvetenskapliga föredragen diskuterades i akademins budget- 
äskande 1927. Enligt de ursprungliga grundstadgarna hade akademins 
konsistorium ansvaret för att ”populära föredragsserier av akademiens 
lärare årligen hållas för allmänheten”.193 Föreläsningarna var avgiftsbelagda 
och om föredragsserien ”anordnades så populär och underhållande som 
möjligt” kunde nettokostnaderna tack vare en stor publiktillströmning 
reduceras. Men också andra hänsyn måste tas, framhöll konsistorium. 
Föreläsningarna skulle hålla akademisk nivå, och man ville ha möjlighet 
att bjuda in också sådana föredragshållare vars ämne var så speciellt att 
det attraherade endast en mindre skara åhörare. Inbjudna utländska 
föreläsare hade rätt att få resekostnaderna ersatta och ett honorar. Stiftelsen 
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beviljade akademin drygt 15 000 mark för de populärvetenskapliga före-
läsningarna.194 I de reviderade grundstadgar som antogs 1929 kvarstod 
konsistoriums skyldighet att ordna föreläsningarna men nu sades som en 
följd av den praxis som etablerats inget längre om att det var akademipro-
fessorerna som förväntades hålla dem.195

De vetenskapliga föreningar som verkade inom akademin och som 
årligen sammankom fem eller sex gånger om året var öppna för lärare 
och studenter vid akademin och utöver dem också för personer som var 
särskilt intresserade av en vetenskapsgren. År 1939 verkade följande fem 
vetenskapliga föreningar vid Åbo Akademi:196

 Kemiska sällskapet i Åbo (grundat 1919)

 Språkvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi (1926)

 Historiska Samfundet i Åbo (1930) med sektioner för genealogi och 

 personhistoria samt för arkeologi

 Filosofiska föreningen (1933)

 Naturvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi (1935).

Professor Ossian Aschan i Helsingfors talade 1918 varmt för en fortsätt-
ning på den grundkurs i kemi som ordnats inom ramen för de akademiska 
sommarkurserna i Åbo. Den var till nytta för undervisningen vid Helsing-
fors universitet och skulle också ge dem som kom för att studera ämnet 
vid det kommande Åbo Akademi en flygande start, framhöll Aschan. 
Samtidigt lade den grunden till en studievana hos studenten som ”hittills 
på få undantag när ansetts böra och kunna vara lat under många som-
marferier”.197 De akademiska sommarkurserna fortsatte 1919 med 87 del- 
tagare.198 De ordnades också 1921 men därefter följde ett långt uppehåll, 
i själva verket till år 1945 då omkring 400 personer – fler kvinnor än män 
– sökte sig till Åbo för sex veckors studier, inemot hälften av dem folk-
skollärare. En annan stor grupp var hemförlovade soldater i behov av att 
komplettera sina kunskaper. Åbo stad stödde ekonomiskt anordnandet 
av sommarkurserna.199  

Vägen till sommarkurserna 1945 hade varit lång och krokig. Lärarna 
vid akademin medverkade i de kurser som Ålands lärarförening anord-
nade 1930 och 1933, men inga akademiska sommarkurser ordnades i 
Åbo. Undantaget var teologerna som inbjöd prästerna i de svenska för- 
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samlingarna i landet till möten och kurser.200 Pressen återkom uppre-
pade gånger till behovet av kurser, och Svenska folkpartiets kretsstyrelse 
krävde aktivitet från akademins sida i frågan. I sitt inskriptionstal 1942 
tog rektor G.  O. Rosenqvist tjuren vid hornen då han konstaterade att 
det funnits tendenser till akademisk isolering men att det nu måste bli en 
ändring. Kriget ställde nya krav, som akademin måste beakta. I augusti 
1943 anordnade Finlands svenska folkskollärarförening föreläsningsda-
gar för folkskollärare. Dagarna, som hade planerats i samråd med akade-
mins ledning och där lärare vid akademin föreläste, samlade omkring 300 
lärare. Folkskollärarna gjorde ett uttalande där de önskade att akademin 
skulle axla ett ansvar för deras fortbildning. De svenskspråkiga folkskol-
lärarna var vid den här tiden så många som 1 300. Rektor Rosenqvist 
ställde sig mycket positiv (1943) och menade att fortbildning för lärarna 
var ett naturligt åtagande för akademin i dess roll som ”Svensk-Finlands 
kulturella samlingsplats” och en möjlighet att knyta tätare band också 
till landsbygdsbefolkningen i Svenskfinland. Åbo Akademis ansvar för 
folkskollärarfortbildningen gjorde en professur i pedagogik vid lärosätet 
till en ”brännande aktualitet”, framhöll Rosenqvist som hoppades ”att en 
behjärtad donator” skulle träda fram.201 

Grundstadgarna begränsade inte ansvaret för populärvetenskapliga 
föredrag till staden Åbo. Som redan framgått turnerade akademins pro-
fessorer flitigt i Svenskfinland i början på 1920-talet i samband med den 
stora medelinsamlingen i Åbo Akademiförenings regi. Åboprofessorerna 
var strängt taget inte så instängda i sitt elfenbenstorn som diskussionen om 
behovet av akademiska kurser gjorde gällande. Alma Söderhjelm har gett 
en målande beskrivning av sina kringresande kollegor i folkbildningens 
tjänst.202 Professorerna:

tjänade landet med att gratis och utan mycken tack därför, som en själv-

klar värnplikt, resa till varje högtidsdag, självständighetsdagar och rune-

bergsdagar för att bidraga med ett allvarligt och ofta mödosamt hop-

kommet föredrag, som var huvudnumret vid alla festligheter [---].

Teologerna utgjorde ett föredöme genom att resa runt och medverka i 
programmet vid olika tillställningar med föredrag och predikningar. De 
bidrog på det här sättet verksamt till att bredda den krets som såg positivt 
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på akademin.203 Rafael Gyllenberg drog sig i intervjuer 1980 till minnes 
en resa till Österbotten tillsammans med Otto Andersson. Gyllenberg 
hade tyckt att Anderssons föredrag om folkmusik var intressant ännu då 
han hörde det femte gången men var inte alls säker på att Andersson hade 
varit lika tilltalad av att upprepade gånger ta del av hans.204

* * *

Under fortsättningskriget engagerades forskarna vid akademin i det som 
rektor G.  O. Rosenqvist kallade ”andligt befolkningsskydd”. En särskild 
föredragskommitté utsedd av konsistorium koordinerade arbetet med att 
erbjuda akademiska föreläsningar på andra orter än Åbo och stiftelsen 
finansierade verksamheten. I sin föredragsverksamhet ”till gagn för hem-
frontens andliga kraft” riktade akademin in sig på framförallt de städer 
som hade en svenskspråkig befolkning medan föredragshållarnas resor 
mer sällan utsträcktes till landsbygden. Satsningen inleddes 1941 med 
föreläsningar fyra senvinterkvällar i Vasa i samarbete med Svensk-Öst-
erbottniska Samfundet.205 Rektor Rosenqvist drog genast efter kriget 
slutsatsen att akademin genom de akademiska föredragen ”i växlande 
grad” och helt enligt sitt ursprungliga syfte hade blivit en kraftkälla för 
det svenska bildningslivet i Finland. Läsåret 1942–1943 höll sju professo-
rer 21 föredrag på 9 orter. Rektor Rosenqvist noterade som sin positiva 
personliga erfarenhet att särskilt ”läroverkets vakna och hängivna, men i 
viss mån isolerade lärarkår” hade uppskattat hans besök i Gamlakarleby 
Runebergsdagen 1943. Följande läsår uppgick de akademiska föredragen 
till 24 på sju orter.206

År 1926 inledde O.Y. Suomen Yleisradio–A.B. Finlands rundradio sin 
verksamhet med program på både finska och svenska. Stora förväntningar 
ställdes på att det nya mediet skulle kunna städslas i folkbildningens tjänst. 
Folk ville framförallt få höra mer dragspelsmusik och fler kupletter, men 
också de folkbildande föredragen var ett viktigt inslag i programutbudet 
och en ny möjlighet för bl.a. akademiker att sprida kunskap om nya rön 
inom sitt gebit. År 1929 gick 119 föredrag ut i etern på svenska. Som 
radiojournalisten Jan-Erik Wiik konstaterat var föredragen en tacksam 
programform. De var enkla att arrangera, det gällde bara ”att någon skrev 
en intressant text och hade nerver nog att läsa upp den inför mikrofonen 
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och lyssnarna”. Radiosignalerna nådde inte ut lika bra till alla. I Åbo-
lands skärgård, på Åland och i Österbotten var hörbarheten länge dålig. 
Tack vare att en större andel av den svenskspråkiga befolkningen bodde 
i urbana miljöer spred sig radion snabbare bland de svensktalande än 
bland de finsktalande. I Åbo kom den lokala radioverksamheten på 
svenska igång 1934 med Helmer Tegengren som programchef, verksam 
också som sekreterare vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Från år 
1940 fungerade Göta Tegengren som programchef. De lokala studiorna 
producerade också program för riksradion.207

Hur ofta forskarna vid akademin var ”i etern” är en fråga som åter-
står att utreda. Som exempel på flitig medverkan kan nämnas att Svante 
Dahlström enligt sin meritförteckning hade hållit sammanlagt ett tiotal 
föredrag i radion när han 1944 hälsades välkommen som extra ordina-
rie professor i Finlands historia vid Åbo Akademi.208 Under krigsåren 
samarbetade akademin med Rundradion kring en föredragsserie. Våren 
1943 höll sju professorer vid akademin radioföredrag, professor Knoel-
linger bidrog med föredraget ”Vad är våra pengar värda?” medan pro-
fessor Klingstedt hade valt rubriken ”Folkhälsan i Svensk-Finland” som 
tema för sitt föredrag. På hösten samma år fick lyssnarna ta del av bl.a. 
professor Wikmans presentation av svenska ortnamnssägner i Svensk-
finland eller höra professor Lindman tala om ”några grundtankar i vår 
statsförfattning”.209

Att vända sig till en bred publik i ett radioföredrag var självfallet ingen 
okomplicerad sak. En källa till bekymmer inom samhällets elitskikt var 
att det bland lyssnarna skall ha funnits många som kritiklöst slukade allt 
vad de snappade upp i radion. I sitt radioföredrag i slutet av april 1929 
torgförde filosofen Rolf Lagerborg att han betvivlade själens existens. Året 
innan hade han gett ut den kontroversiella boken Vad kunna vi veta om 
själen som misshagade bl.a. prokansler Arthur Rindell.210 Radioföredra-
get väckte en starkt indignerad reaktion och Arbetarbladet, som lät trycka 
föredraget, skrev om modern kättarförföljelse och upprörda protester, allt 
från ”det kvinnliga vojandet till det manligt barska ropet på censur och 
polis”.211 Lagerborg var sedan 1927 knuten till akademin som vikarie för 
professor Westermarck som under vårterminerna var befriad från under-
visning, men i samband med sitt radioföredrag uppträdde han enbart som 
doktor utan att hans akademiska hemvist nämndes. Akademin behövde 
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aldrig hamna i skottgluggen. Ett par månader efteråt kunde man läsa i 
tidningarna att Lagerborg utnämnts till extraordinarie professor i filosofi 
vid Åbo Akademi.212

•  Försvarsrelaterade insatser under krigsåren

Under vinterkriget involverades de olika personalkategorierna och stu-
denterna i olika försvarsrelaterade uppgifter. Professor Per Ekwall ledde 
under kriget framställningen av andningsskydd i akademins laboratorier 
med studenterna som arbetskraft. Aktivt kol, som binder giftiga gaser 
till sig, var en bristvara och Ekwall inledde framgångsrika försök med 
tillverkning av kol för gasmasker där ugnar vid Pargas Kalkbergs Ab och 
Åbo Porslinsfabriks Ab användes. 

Regelbunden vakthållning anordnades vid akademin och skyddsrum 
inreddes, i bl.a. biblioteket och Humanisticum. Professorer och annan 
personal deltog i befolkningsskyddsarbetet, gick med i Lotta Svärd-or-
ganisationen eller var aktiva inom Finlands Röda Kors. Teologen Wolf-
gang Schmidt tjänstgjorde som fältpräst. Professor Walter Qvist vid 
den kemisk-tekniska fakulteten skötte uppgifter vid Industrins anskaff-
ningscentral medan kollegan Jarl Kuusinen arbetade som ingenjör 

December 1939, studenter vid Åbo Akademi tillverkar gasmasker.
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Huvudingången till Åbo Akademis biblioteksbyggnad och fönstren på första 
våningen var under krigsåren täckta med sandsäckar som skydd mot bomb- 
splitter. 

Anna Bäckström framför Humanisticum en vinterdag under ett av de år Finland 
var i krig.
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inom Försvarsministeriets krigsekonomiska avdelning. Kemisten Helge 
Aspelund var chef för tekniska avdelningen inom det som i rektors årsredo- 
görelse benämns ”IPAK II”. Akronymen döljer det finska ordet Ilmapuo-
lustusaluekeskus och den romerska tvåan är en felskrivning. IPAK i Åbo 
med ansvar för luftvärnet hade igenkänningsnummer elva. Musikläraren 
John Rosas arbetade under vinterkriget i Crichton-Vulkans projektilfa-
brik i Åbo, medan professorn i engelska språket och litteraturen Heinrich 
Wolfgang Donner tjänstgjorde vid Statsrådets informationscentral. His-
torikern P. O. von Törne verkade inom Åbo hemvärnskommitté och var 
också medlem av kommittén för Nordiska Finlandshjälpens avdelning i 
Åbo.213 

Under läsåret 1943–1944 var sammanlagt drygt 50 personer aktiva i olika 
uppgifter som lärare vid akademin. Så många som 16 av dem var under 
en längre eller kortare tid i Sverige för forskning, som föredragshållare 
eller som inbjudna experter. Professor Nikander föreläste på olika orter i 
Sverige om krigets vardag bakom fronten. Rektor Rosenqvist föreläste i 

Gåvor från USA till det krigförande Finland tas emot på studentkåren i januari 
1940. De medelinsamlingar som under vinterkriget genomfördes i USA för att 
understöda ett Finland i kamp mot en överlägsen fiende gav sammanlagt sex 
miljoner dollar. En stor del av summan donerades av amerikafinländare. 
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Stockholm över ämnet ”Finlands kyrka och landets politiska öden”. Lars 
Erik Taxell, som var förordnad att sköta uppgifter inom ramen för pro-
fessuren i privaträtt med allmän rättslära var inkallad i militärtjänst, men 
han undervisade under den tid han hade beviljats arbetspermission. Han 
hörde till det fåtal av lärarna vid akademin som vid den här tiden var 
inkallade i militärtjänst eller på annat sätt involverade i direkt krigsre-
laterade uppgifter. Till dem hörde också Hilding Slätis, som var assis-
tent i fysik. Han undervisade i matematik, fysik och kemi de pojkar som 
sedan skolorna stängt i februari 1944 deltog i luftvärnet som frivilliga. 
Två av teologerna föreläste vid möten eller kurser för militärpräster. De 

Sovjetflyget genomförde massiva bombanfall mot Åbo i fortsättningskrigets 
initialskede. De materiella skadorna genom bombningarna av Åbo 25–26 juni 
1941, som dokumenterades i bl.a. de här två fotografierna, var större än under 
hela vinterkriget. Det brandhärjade Åbo slott i bakgrunden på bilden ovan.
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uppgifter som lämnas i rektors årsredogörelse ger anledning till slutsatsen 
att akademistaten inte på samma sätt som under vinterkriget mobilisera-
des i försvarsverksamhet utan hade helt andra möjligheter att ägna sig åt 
sin akademiska gärning.214 

Rektor Rosenqvist kommenterade i sitt inskriptionstal hösten 1944 
forskningen med att den trots de svåra yttre förhållandena hade kunnat 
utföras i anmärkningsvärd omfattning. Två personer hade nyligen dis-
puterat och akademins Acta-serier hade (1944) utökats med två volymer. 
Det här svarade mot de verksamhetsförutsättningar som var rådande vid 
Helsingfors universitet.215 Teologen Rafael Gyllenberg var en av dem 
som lyckades hålla sin produktion på en hög nivå under kriget, närmare 
bestämt 101 publikationer åren 1941–1944. I sin dagbok från vinterkrigets 
Åbo skriver han om hur svårt det var att arbeta då dagen bröts sönder av 
bombalarm och av vistelser i skyddsrum. Till hans uppgifter hörde att 
kvälls- och nattetid censurera texter som skulle publiceras i dagstidning-
arna följande dag. Den 20 januari 1940 skrev han:216 
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Vi härdar ut ännu, så länge vi ha nätterna att sova. Men fortgår det såhär, 

så kommer snart den tiden, då man varken kan sova, äta eller arbeta.

Från och med februari 1940 flög de ryska bombplanen in över Åbo också 
nattetid då vädret tillät. Den 28 februari tog sig Gyllenberg med flyg över 
till Stockholm för att därifrån fortsätta till Oslo och sitt första framträ-
dande i en lång föredragsserie i Norge och Sverige. För att skapa offervilja 
för Finlands sak i grannländerna höll nämligen under vinterkriget sju 
professorer vid akademin föredrag i Sverige och Norge. För Gyllenbergs 
del blev de så många som 27.217
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Akademins studenter gick 1919 samman i Åbo Akademis studentkår 
för att gemensamt ägna sig åt ”medlemmarnas förädling samt vetenska-
pen och fosterlandet”. I stället för att välja sig en inspektor valde de 
en president bland medlemmarna i konsistoriet för att ha någon som 
kunde föra deras talan i akademins beslutandeorgan. Valet föll på pro-
fessor P.   O. von Törne som verkade som president under två decennier.1 

Studenterna lärde sig att uppskatta att de dagligen fick vistas i en 
besjälad närmiljö med historien ständigt påtagligt närvarande. Skapan-
det av symboler och etablerandet av traditioner, ofta med anknytning till 
det lokala förflutna, utgjorde ett viktigt inslag i verksamheten de första 
åren. Utformandet av kårbandet delade opinionerna i rödgult – utgå-
ende från färgerna i Finlands vapen – och blågult. Lösningen blev ett 
varken eller i form av Braheättens färger, gult och svart. På studentkårens 
fana i vitt blev akademilyran omsluten av gripvingarna i Brahevapnet 
huvudmotivet. Vingarna ingick också i de förtjänsttecken som skapades 
inom studentkåren.2 

Förväntningar och realiteter

Studenterna var inte så många men kunde ändå tillföra staden Åbo ett 
nytt och tidvis också ljudligt inslag. Vid akademins studentkårs första års-
fest 1920 gav rektor Westermarck i sitt tal uttryck för de förväntningar på 
samhälleligt ansvarstagande som fanns på lärare och studenter. Man hade 

STUDENTKÅR  
och 

STUDENTLIV
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Kårpresidenten, professor P. O. von Törne 
avporträtterades i Studentbladet 1925 med 
en teckning av Teodor Schalin och en kort 
dikt. Den för dåtiden lättigenkännliga 
förlagan till dikten är Johan Ludvig 
Runebergs dikt ”Otto von Fieandt” som 
ingår i Fänrik Ståls sägner och som börjar 
med strofen: ”Från Kristina var en man, 
Otto Fieandt hette han, föddes äldst  
bland bröder alla, därav lärde han befalla.”

Åbostudenter under fanorna den 25 februari 2015. Till vänster Åbo universitets 
studentkår (Turun yliopiston ylioppilaskunta) och till höger studenter från Åbo 
Akademi med en modern replik av den ursprungliga fanan som invigdes i samband 
med kårens årsfest 1927. Huvudmotivet är på förslag av Erik Bryggman akademi-
lyran omsluten av Braheättens gripvingar. Under dem en fransk lilja i blått  
och silver.
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Förtjänsttecken inom Åbo Akademis Studentkår med den av Alexander Nyström 
ritade akademilyran omsluten av Brahevingarna.

som akademisk gemenskap särskilda förpliktelser mot dem som inrättat 
akademin och mot dem som i akademin såg ”ett av svenskhetens stora 
bålverk”. Tillsammans skulle man mura grunden för ”denna helgedom”. 
Westermarck påminde också studenterna om att man i sin närhet hade 
en allmogebefolkning som ”behöver varje väckelse den kan erhålla”.3 

Studentkårens ordförande (1919–1920) Rolf Pippings analys 1920 var 
att en ny typ av student vuxit fram, en person som inte hade någonting 
annat än sin examen för ögonen och inte var desto mera intresserad av 
det han eller hon lärde in.4 Han tillskrev alla dem som företrädde akade-
misk bildning en viktig roll som nationens salt i ett land som präglades av 
en oönskad demokratisering och ”barbariska tendenser”. Hans negativa 
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omdöme om det Finland han levde i visar hur starkt närvarande det nyss 
utkämpade inbördeskriget var i hans tänkande. Vetenskapen var enligt 
Pipping det salt som skulle hålla ”den nationella odlingen levande och 
frisk”, och studenternas insats var viktigare än någonsin. Men det gällde 
att studera på rätt sätt, att hitta en balans mellan naturliga uttryck för 
ungdomsglädje, engagemang i allmänna kulturuppgifter och studier som 
lärde för livet:5

Om studier drivas med rent vetenskapligt intresse, duger det inte att 

sitta och läsa med klockan i hand för att få i sig så mycket som möjligt 

på möjligast korta tid. Allvarliga studier kräva en viss betänksamhet och 

ro. De frön som utsås måste få tid att växa, en rik skörd kan inte mogna 

alltför snabbt. 

W.   E. Nordström skriver i dunkla ordalag om de första studenternas 
inneboende livsglädje och uppsluppenhet, om hur Åboborna ondgjorde 
sig över ”ljusets riddarvakt i dess nya uppenbarelseform” och om Åbopo-
lisernas oförmåga att ”nyansera sitt tjänstenit”.  Ungdomen levde under 
akademins första år i den kris som övergången från krig och politisk tur-
bulens till fred hade skapat. En del hade deltagit i det inbördeskrig som 
inte lämnat någon oberörd, tiden präglades av förbudslag och inflation. 
Lärarna försökte styra in studenternas tankar och aktiviteter på mer kon-
struktiva banor.6

Studenterna svarade inte mot allas högt ställda ideal. Åboborna bland 
studenterna visade inget större intresse för studentkåren. De studenter 
som sökt sig från en annan ort för studier vid akademin levde i en eko-
nomisk situation som tvingade dem att studera flitigt. För dem blev det 
liten eller ingen tid över för ideellt arbete. De välkomna avbrotten från 
vardagens studier blev tydligen för många en studentikos karnevalism där 
kemisterna marscherade i främsta ledet. Studenterna diskuterade visserli-
gen 1924 i en ”till trängsel fylld” kårlokal ”ungdomens idealitet” men fick 
veta att de var utan ideal och alltför nöjesfokuserade.7

Kemisterna lät förstå att de i sann altruistisk anda ville etablera ett 
avskräckande exempel genom att grunda föreningarna ”Fram För Frisk 
Fredagsfylla” och ”Regnpärlan”, namn som med all önskvärd tydlig-
het signalerade en ensidig fokusering på intag av destillerade drycker.8 
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Åke Carlson, studentkårens ordförande 1931–1934, har tecknat ned sina 
minnen av studenternas komplicerade umgänge med Baccus:9

Den olycksaliga förbudslagen var i kraft hela min tid ut [den upphäv-

des i själva verket i april 1932], och att spetsa med smuggelsprit var i 

regel enda utvägen. Och otrevligt var det för visso att se kapten Streng 

– förbudslagens offentlige övervakare i Åbo – stå i gången mellan köket 

och matsalen i Studenthuset under pågående fest, såsom ofta hände. En 

gång, minns jag, hade av myndigheten i fråga utsända ”snusare” gjort en 

ordentlig razzia i lokalen; jag var inte där då, men jag fick höra, att de till 

Studentfest med koordinerad uppsluppenhet år 1936.

Den som sett särskilt djupt i glaset riskerade att bli  
föremål för kamraternas skämt. 
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och med hade smuttat på en och annan ”tefitjare” de funnit serverad i 

något av klubbrummen. I sinom tid mottog vi en skrivelse från polisen, 

där vi ställdes till ansvar för olaga innehav och servering av spritdrycker. 

Professor Andersson – akademiens rektor – fann situationen så allvarlig, 

att han beslöt lägga auktoritet i vågskålen: skrev ett urskuldande brev till 

polismästaren överste Maximilian Spåre. Och därmed var saken i själva 

verket utagerad.

Kårliv

Rektor Johansson kommenterade i ett par av sina installationstal stäm-
ningarna inom studentkåren i dystra ordalag och efterlyste ”allvarlig livs-
syn” i en ”nådatid” – ovisst hur lång – då man hade möjlighet att förbe-
reda fosterlandet för nästa ofärdstid som kanske skulle komma.10 

Rektors förväntningar på ungdomen var högt ställda, och kanske lyss-
nade studenterna verkligen på vad han sade och aktiverade sig. Passiva 
kan de i varje fall inte kallas – åtminstone inte alla bland dem. Biblioteket 
behövde större utrymmen i huvudbyggnaden och studentkåren måste 
avstå från sin festsal.11 Studenterna lånade följaktligen pengar och skaf-
fade sig 1925 ett eget hus vid Tavastgatan 22. Huset var för trångt för stora 
fester och byggdes ut med en ”rymlig och vacker” festsal för 300 personer 
som invigdes våren 1936.12 

De första utrymmen som kåren förfogade över var för små för års-
festerna som därför hölls på Hamburger Börs. Kåren hade valt den 18 
februari, som var Per Brahes födelsedag, till sin årsfestdag. På vägen från 
restaurangen till kårhuset för ”Nachspiel” gick studenterna de första åren 
via monumentet över Per Brahe och ”sjöng bronsgreven till”, en spontan 
tradition som vid mitten av 1920-talet omvandlades till ”en gravallvar-
lig eftermiddagsuppvaktning med ordförandetal inför en andäktigt lyss-
nande parkpublik”. Studenterna knöt också i en studentikos vinkling an 
till firandet av Svenska dagen genom att arrangera ”svenska natten”. På 
Svenska dagen 1932, trehundra år efter slaget vid Lützen, uppmärksam-
made studenterna soldaterna från Finland i det trettioåriga kriget genom 
en uppvaktning vid Torsten Stålhandskes gravkor i domkyrkan.13 

På samma sätt som lärare och studenter gjort ännu i det tidiga 1800- 
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talet tågade lärare och studenter valborgsmässoaftonen 1919 ut till Kuppis 
parkområde (med brunnshus och biskop Henriks källa) för att sjunga och 
ta del av de tal som professorerna Johansson och von Törne höll. Redan 
vid tiotiden sökte sig professorerna till Svenska klubben för supé medan 
studenterna gick till Vårdbergets restaurang. Den uppgående solen häl-
sades med ringdans uppe på Vårdberget. Sedan studenterna fått ett eget 
kårhus blev det just det närliggande Vårdberget och inte Kuppis där  
studenterna varje valborg, med inspiration från Uppsala, hälsade våren 
välkommen med sång. ”Klubbhuset”, d.v.s. den gamla delen med kårens 
matservering brann ned valborgsmässoaftonen 1939. Det året inställdes 
sången på Vårdberget och när studentkårens ordförande inomhus höll 
sitt tal till våren framhöll han i påbjudande studentikos tradition att det 
inte var fråga om ett brandtal.14 

De nya medlemmarna i studentkåren kallades gulnäbbar och blev 
föremål för mer eller mindre pinsamma och utstuderade initiationsce-
remonier. De yngre förväntades visa tillbörlig respekt för sina äldre 

Studenterna köpte sitt första kårhus 1925. Framför huset vid Tavastgatan står 
Ragnvald Ståhl (1902–1969), student vid den statsvetenskapliga fakulteten 
1925–1930.
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medstudenter. En ”grånad forskare” ondgjorde sig 1945 över att gulnäb-
barna socialiserats in så bristfälligt under krigsåren. Till skillnad från tidi-
gare kunde nu en gulnäbb ogenerat slå sig ned tillsammans med äldre 
studerande vid samma bord och dua någon av dem.15 

Den spänning som fanns mellan naturvetare och humanister kom också 
i dagen i studentlivet och tycks under de första åren av kårens existens ha 
varit så stark att den utgjorde ett hot mot all fortsatt kårverksamhet. Den 
kunde exempelvis ge anledning till glåpord då representanter för de bägge 
grupperna stötte på varandra ute i staden. En naturvetare fann nöje i att 
”trotsa humanisterna” som knappast var svårprovocerade.16 Kemisterna, 
som på 1930-talet generöst unnade sig att ”ta plats” på Kåren, föredrog att 
inta sina måltider vid ett separat ”kemistbord” medan övriga bänkade sig 
kring ”forskarbordet”.

Klass skapade skillnad bland studenterna vid Åbo Akademi. Så här 
kommenterade Inez Masloff situationen 1921 ur ett underifrånperspektiv 

Arkitekten Erik Bryggman (1891–1955) med sin modell av det nya kårhuset som 
invigdes våren 1936. Tillbyggnaden med festsal närmast arkitekten uppfördes 
sammanbunden med studentkårens gamla trähus, Tavastgatan 22.
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som tenderar att förstora existerande skillnader som ur ett ovanifrånper-
spektiv kan te sig försumbara:17

Delvis finns klyftan mellan humanister och matematiker kvar, men 

större är numera klyftan mellan bättre och sämre (märk inom en aka-

demi vars studenter till största delen härstammar från fina familjer). I 

synnerhet gör sig denna åtskillnad gällande bland damerna. 

Ett av rummen i det egna kårhuset var det ”lilla, näpna damrummet”. 
Ett fotografi av den berömde vetenskapsmannen Albert Einstein prydde 
rummet. De kvinnliga studenterna vid akademin hade inte helt utan 
resultat vänt sig till de stora vetenskapsmännen i sin samtid med en begä-
ran om ett porträtt med autograf. Kvinnorna, som ursprungligen var väl-
komna till kåren bara som gäster till herrarna i samband med olika evene-
mang, erövrade kuppartat det dåvarande damrummet i februari 1921. Allt 
gick stillsamt till: ett tiotal kvinnliga studenter samlades i damrummet en 
vanlig fredagskväll för att bakom lyckta dörrar handarbeta, umgås sinse-
mellan och ”dilla” lågmält för att inte störa herrarna. Dillet, som grup-
pen kallade sig, fick en fortsättning. Hösten följande år beslöt ett möte 

Dilleflickor på Vårdberget den 10 maj 1921.
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Studenter på utflykt till Runsala med kaffekalas Floradagen 1921. Vårfesten 
Floradagen 13 maj 1848 på Gumtäckts äng firades av studenter vid Kejserliga 
Alexanders-universitetet och inbjudna gäster. J. L. Runebergs ”Vårt land” 
tonsatt av Fredrik Pacius sjöngs då för första gången och kom att bli Finlands 
nationalsång.
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som samlade nästan alla kvinnor som studerade vid akademin – ”denna 
skara av Finlands bästa och stoltaste kvinnliga ungdom” – att bilda för-
eningen Flick-klubben. Inez Masloff, som hade lett ordet i Dillet, blev 
föreningens första ordförande och fick 1923 studentkårens kamratpris för 
sitt arbete inom klubben.18

Kvinnorna kunde börja inta sina måltider på kåren vid samma bord 
som de manliga studenterna och flyttade senare ytterligare fram sina posi-
tioner. Som Elisabeth Isaksson med inlevelse beskrivit den för henne så 
välkomna utvecklingen gjorde de kvinnliga studenterna på 1930-talet 
kåren till sitt andra hem och fick plats vid styrelsebordet. De vägrade att 
fortsättningsvis bli hemskickade av männen med sången ”Farväl, farväl 
förtjusande mö”, ställde krav på att festerna skulle inkludera dans och 
fick sin vilja igenom. På de baler som ordnades – kemistbalen som gick 
av stapeln under höstterminen fick rykte som ”säsongens clou” – var 
dansen huvudsak men deltagarna bjöds också på olika programnummer. 

”Flickornas kostymbal”, fest i kårhuset den 23 februari 1928.
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Umgänget med det motsatta könet var konstant närvarande i studenter-
nas liv och vardag och var föremål för en organiserad diskussion av ett 
hundratal kårmedlemmar hösten 1945. Misstag i arbetet eller avsiktlig 
vitsighet – det kan inte avgöras – men läsarna av Åbo Underrättelser fick 
i alla händelser veta att till det som betonades under mötet hörde ”nakna 
fakta även i allt som hör sexuallivet till”.19 

Studentkårens bygdeutskott ordnade bygdeaftnar för studenter från 
en viss region i hopp om att de skulle få intresse av att gå samman i 
en förening. De österbottniska studenterna samlades med början 1926 i 
Österbottniska nationen vid Åbo Akademi. Den bakomliggande tanken 
var inte att föra österbottningarnas talan vid akademin utan att göra den 
nya högskolan känd ”i det avlägsna Österbotten”. Studenterna vid aka-
demin delade inte på samma sätt som i Helsingfors upp sig på nationer, 
till det var de för få, men också ålänningarna och nylänningarna gick på 
1930-talet samman i specialföreningar. Studenterna bildade också klubbar 
eller föreningar utgående från vad de studerade eller hade som särintresse, 
vid kåren verkade klubbar eller föreningar för dem som studerade kemi-
ämnen (1923), statsvetenskaper (1925), humanistiska (1927) eller merkan-
tila (1928) ämnen. En kristlig studentförening grundades 1925. Det fanns 

Maskerad och dans, Åbo Akademis Studentkår, 1920-talet.
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också en schackklubb. I de klubbar som upprätthöll en ämnesgemenskap 
bestod substansen i verksamheten av föredrag med efterföljande diskus-
sion. Helmer Tegengren tillmätte år 1930 klubbarna en stor betydelse som 
en mötesplats mellan lärare och studenter där diskussionerna kunde föras 
i friare former och där en djupare kontakt kunde etableras mellan lärare 
och elever. Han noterade allmänt taget litenheten som en styrka, den 
skapade en personlig kontakt mellan lärare och studenter som var svårare 
att uppnå i en stor miljö.20 

Intresset för teater var tidvis stort. Sången hade en framträdande plats då 
studenterna kom samman.  År 1937 grundades manskören Brahe Djäknar 
som övade och uppträdde under ledning av John Rosas som också enga-
gerats som lärare i musikteori vid akademin.21 Florakören grundades 1944 
på initiativ av kårvärdinnan Marga Waldenström (f. Glad) som en mot-
svarighet för kvinnliga studenter vid Åbo Akademi. Hon kommenterade 
senare körens tillblivelse i ett brev så här: 22

Pojkarna [i umgängeskretsen] tillhörde nästan alla Brahe Djäknar, så när 

de övade satt vi där och bara väntade. Det var helt naturligt, att någon 

Lärare och studenter kunde träffas under otvungna former som här på restaurang 
Pinellan den 28 juni 1934. Studentkårens ordförande Åke Carlson (t.v.) tillsam-
mans med K. Rob. V. Wikman och Per Ekwall.
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skulle få snilleblixten, att flickorna också kunde sjunga, att det blev just 

jag beror kanske på en del överloppsenergi.

De idrottsintresserade samlades under de första åren av akademins exis-
tens i föreningen Akademia och spelade fotboll. Vårvintern 1924 ordnade 
föreningen en skidutfärd – ”en rekreationstripp för halvkvävda kemis-
ter och dammiga humanister” – till ön Runsala strax utanför Åbo. Ett 
antal damer hade sänts i förväg med fastlagsbullar och mjölkkanistrar. 
Väl framme i Runsala ägnade man sig åt olika idrottsliga övningar och 
tävlingar.23 Det ”första närmandet” mellan de båda Åbohögskolorna skall 
ha varit en schackmatch mellan studenterna.24 Med början 1927 utnytt-
jades Aura å för en idrottslig kraftmätning mellan studenterna vid sta-
dens bägge universitet i form av roddtävlingar. Också Åboborna i gemen 
gillade att utrustade med pappersflaggor i de tävlande kårernas färger 
följa med tävlingarna som kunde samla upp till 15 000 åskådare. Det här 
umgänget mellan de båda studentkårerna i samma stad bröts av politiska 
skäl vid mitten av 1930-talet. Men rodden fortsatte, och de aboensiska 

Idrottsklubben Akademias lag i roddtävling på Aura å, 1940-talet. På bilden (fr. v.) 
Bengt Broms (inskriven vid Åbo Akademi 1944), Ulf Roos (inskriven 1945), 
Tor Erik Lundsten (inskriven 1945), Birger Andersson (inskriven 1945) och 
Horst Josefsson (inskriven 1947). Andersson studerade vid den matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten, de fyra andra vid den kemisk-tekniska fakulteten. 
Lundsten tävlade för Finland vid Olympiska sommarspelen i Helsingfors 1952 i 
en åttamannabåt.



·  353  ·

S t u d e n t k å r  o c h  s t u d e n t l i v

atleterna mötte lag som representerade Akademiska Roddföreningen i 
Stockholm och de svenska studenterna i Helsingfors. Kårens idrottsverk-
samhet gick med undantag av roddtävlingarna på sparlåga vid ingången 
till 1930-talet på grund av det stora intresset för skyddskårsarbete som gav 
goda möjligheter till fysisk aktivitet.25 

En gång student – för alltid student. Hösten 1940 bildades föreningen 
Åbo Akademiker som en kontaktlänk mellan lärosätet och dess tidigare 
studenter. Den första uppgiften för den nya alumniföreningen var att leta 
fram adresser till alla de 1 600 som ”genomgått” akademin. Resultatet 
var kontaktuppgifter till cirka 600 av dem. Drygt 200 anmälde sig 
som medlemmar och av dem mötte ett femtiotal upp till föreningens 
första årsmöte i maj 1943. Av det referat från årsmötet som ingick i Åbo 
Underrättelser att döma blev mötet lyckat. Efter en ”animerad diskussion 
om riktlinjerna för föreningens verksamhet” hade man nämligen övergått 
till ”en ännu mera animerad supé”.26

Studenterna och omvärlden

I kårhuset kunde studenterna ta del av alla finlandssvenska tidningar och 
av en uppsättning finska, rikssvenska och tyska tidningar. Studenterna 
besökte veckomöten och allmänna diskussionsaftnar, som också lärarna 
vid akademin och personer utanför universitetet deltog i. Det här gav 
studenterna en kapacitet att ta ställning i olika frågor och argumentera 
för sin uppfattning. Lokalpressen fångade upp diskussionerna som sedan 
kunde rulla vidare i tidningsspalterna.27

Under de första åren av sin existens arrangerade studentkårens byg-
deutskott föredragsresor till framförallt Åboland och Österbotten. Byg-
deutskottet delade med Åbo nation vid Helsingfors universitet ansvaret 
för en stor uppsättning bybibliotek som cirkulerade mellan orter som 
saknade egna allmänna bibliotek. Biblioteken togs in till Åbo där de sågs 
över och kompletterades. År 1925 började studentkåren regelbundet ge ut 
publikationen Hälsning till svensk allmoge från Åbo Akademis studentkår 
som efter en etableringsfas spreds i en stor upplaga i Svenskfinland.28 

Studenterna i Åbo upprätthöll kontakter till studenterna vid Helsing-
fors universitet genom att sända representanter till nationernas årsfester. 
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De utnyttjade också den möjlighet att upprätthålla förbindelser till Sve-
rige som studenter på genomresa till årshögtider i Helsingfors erbjöd då 
de passerade Åbo. Studenter från de nordiska länderna deltog i Student-
kårens årsfester och rikssvenskar bjöds in som föredragshållare. På 1930-
talet umgicks de aboensiska studenterna särskilt flitigt med studenterna 
inom Göteborgs nation i Uppsala. En svag ekonomi innebar att möjlig-
heterna för studentkåren att sända representanter västerut till skandina-
viska möten och fester var begränsade men inte obefintliga.29 

Åbo Akademis studentkår var 1921 en av initiativtagarna till en nationell 
takorganisation för studenterna i Finland, Finlands studentkårers förbund. 
Förbundet splittrades 1930 då de svenska studenterna vid Helsingfors 
universitet och Tekniska högskolan tillsammans med studentkårerna vid 
Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi bildade Finlands svenska 

Studentkåren tillhandahöll tidningar som gav studenterna möjlighet att följa 
med händelser i hembygden, på studieorten och ute i världen. I bakgrunden  
två studenter fördjupade i schackspel på en bild från något av åren 1925–1930. 
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studentkårsförbund som existerade till 1941. Den här uppdelningen av en 
organisation på språklig grund var en av många i språkmotsättningarnas 
Finland. Studenterna från Åbo Akademi intog en medlande hållning i 
de starka slitningarna mellan finsk- och svenskspråkiga studenter som 
på 1920-talet ledde till en de facto uppdelning av studentkåren vid Hel-
singfors universitet. Åbostudenternas mer koncilianta hållning föll inte 
i god jord bland de svenskspråkiga studenterna i Helsingfors men även-
tyrade aldrig relationerna mellan de svenska studenterna i huvudstaden 
och i Åbo. Helmer Tegengren gjorde vid ingången till 1930-talet bedöm-
ningen att förhållandena i Åbo skiljde sig väsentligt från dem som rådde 
i huvudstaden. En bidragande orsak till att Åbo Akademis studentkår 
kunde upprätthålla så goda relationer till den finska studentvärlden var 
att man befann sig i en position på sidan om utan ”dagliga friktionsmöj-
ligheter med den andra nationaliteten”.30

Den högerradikala men språkneutrala Lapporörelsen splittrade i början 
på 1930-talet finlandssvenskarna i två läger. Rörelsen radikaliserades och 
använde också våldsmetoder för att främja sina syften. Ett misslyckat 
kuppförsök våren 1932, det s.k. Mäntsäläupproret, blev med statsvetaren 
Lauri Karvonens ord ”det Waterloo som Lapporörelsen slutligen stupade 
på”. Ledarna fängslades och rörelsen upplöstes. Finland hade klarat provet 
som demokrati.  De som gripits i Mäntsälä 1932 hölls fängslade i Kakola i 
Åbo. Också efter att Lapporörelsens ledare Vihtori Kosola redan samma år 
hade frisläppts fortsatte den politiska turbulens som inte minst de fängs-
lades hungerstrejk hade gett upphov till i Åbo.31 Som arvtagare grundades 
partiet IKL (Isänmaallinen kansanliike, Fosterländska folkrörelsen) som 
till skillnad från Lapporörelsen samlades kring en äktfinsk ideologi. Inom 
studentvärlden dominerade som samma andas barn sammanslutningen 
Akateeminen Karjala-Seura (AKS, Akademiska Karelensällskapet) med en 
total förfinskning av Helsingfors universitet på sin agenda.32 

Med 1930-talets högervindar blåste politiken in i Åbostudenternas 
vardag. Men på svenskt håll i Finland blev den akademiska världen inte 
alls lika starkt högerorienterad som på finskt, något som får sin förkla-
ring i den oförsonliga finskhet som florerade bland studenterna i Finland. 
Kring mitten av decenniet ordnades en nationell insamling till förmån 
för Finlands flygvapen. De svenska studentkorporationerna inklusive stu-
dentkåren vid Åbo Akademi ställde sig utanför i protest mot att AKS 
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ingick i ledningen för insamlingen. Sedan marskalk Carl Gustaf Man-
nerheim, som verkade som försvarsrådets ordförande, ingripit och AKS 
dragit sig tillbaka kunde studentkåren delta i insamlingen, ett foster-
ländskt arbete som kårpresidenten von Törne uppmuntrade studenterna 
att engagera sig i ”med energi”.33 

Studenter, fosterland och försvar var starkt knutna till varanda i mel-
lankrigstidens Finland. Skyddskåren i Åbo hade från och med 1920 en 
särskild ”Akademipluton”. Professor von Törne ingick i skyddskårskret-
sens stab och uppmanade studenterna att ansluta sig till kåren. När 
skyddskåren varje månad samlades för övningar underlättades deltagan-
det i dem för personal och studenter genom att verksamheten vid aka-
demin var inställd den dagen. Man övade, tog del av krigsvetenskapliga 
föreläsningar och åt ärtsoppa eller någon annan ”krigarkost”. Akademins 
damer ordnade på kvällen program och dans för, som det kunde heta, 
”de hemvändande soldaterna”. År 1924 bildades ett ”Akademikompani” 
bestående av en infanteri- och en maskingevärspluton.34 

Aktiva Studentförbundet, grundat 1931, var en högerradikal och anti-
demokratisk organisation med huvudsaklig förankring inom Helsingfors 
universitet. Förbundet fick ingen genomslagskraft i Åbo.35 Kort efter att 
Adolf Hitler kommit till makten i Tyskland bildades en nazistisk fören-
ing inom studentkåren vid Åbo Akademi. Sammanslutningen kallade sig 
”Studiecirkeln Unghögerstudenter” och medlemmarna uppträdde i bruna 
skjortor under sina möten. När Jarl Gallén, en av de ledande inom Aktiva 
Studentförbundet, av unghögerstudenterna var inbjuden att hålla föredrag 
i Åbo uppmanades kårmedlemmarna genom ett anonymt anslag att boj-
kotta evenemanget. Gruppen Unghögerstudenter blev inte långlivad och 
åstadkom ingen varaktig splittring bland studenterna vid Åbo Akademi.36 

Kårpresidenten professor von Törne var medlem av Svenska folkpar-
tiets kretsstyrelse och under en period kretsens ordförande. Han värvade 
studenterna till att dela ut partipropaganda. Studenterna samlade också 
på uppmaning av Svenska folkpartiet namn till en massadress mot för-
finskningen av Helsingfors universitet.37 

Tre finsksinnade kårmedlemmar deltog 1935 på brandkårshuset i Åbo 
i ett möte som stödde förfinskningen av Helsingfors universitet. De ute-
slöts ur studentkåren med den påföljden att studentkårerna vid universi-
tetet, Tekniska högskolan, Kauppakorkeakoulu och Turun yliopisto bröt 
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de officiella förbindelserna med studentkåren vid Åbo Akademi. Sedan 
tidigare frostiga relationer mellan de båda kårerna i Åbo blev nu reduce-
rade till ett ingenting, samtidigt som kontakterna mellan studenterna vid 
de båda universiteten fortsatte på det personliga planet.38 De officiella 
kontakterna mellan de båda studentkårerna i staden återupptogs under 
det dryga år som det var fred mellan vinter- och fortsättningskriget. I 
februari 1943 firade kårerna gemensam Runebergsnatt.39 

Krigsårens erfarenheter aktualiserade på ett nytt sätt samhällsfrågorna 
för studenterna. Kåren grundade 1945 ett socialt utskott med uppgift att 
skapa bättre kontakter till olika samhällsklasser så att man skulle få en 
bättre inblick i deras problem. Utskottet vände sig framförallt till arbe-
tarklassen i sin verksamhet.40 

Knut Pipping (1920–1997), till vänster i bild tillsammans med två frontkamrater 
i Lohilahti by 1942. Pipping studerade vid Åbo Akademi och disputerade fem år 
senare på den banbrytande avhandlingen Kompaniet som samhälle. Iakttagelser 
i ett finskt frontförband 1941–1944. Han blev 1959 professor i sociologi med 
statistik vid Åbo Akademi. 
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Tak över huvudet och mat för dagen

Ett rum att hyra för en billig penning stod högt på listan över saker att 
åtgärda för en nyinskriven student som kom från en annan ort än Åbo. 
Akademins professorer hörde till dem som drygade ut sina inkomster 
genom att ha studenter som underhyresgäster. I en tidningsartikel 1939 
beskrevs villkoren för studenter som hyrde rum som torftiga, de bodde 
trångt i ”stundom nog så prydliga men ohygieniska och oändamålsenliga 
uthyrningsrum” som de vistades i så litet som möjligt.41 År 1936 åter-
upptog studentkåren sin bostadsförmedling, en verksamhet som hade 
inletts tidigt inom kåren men som hade ebbat ut i slutet av 1920-talet.42 
Genast efter krigen var konkurrensen om rum att hyra så stor i Åbo att 
det betraktades som en lyx att få bo ensam i ett rum; det normala var att 
en student delade rum med en eller ett par kamrater och en del tvingades 
temporärt att övernatta ombord på pråmar i hamnen.43 

Studenter med föräldrar i Åbo hade en ekonomisk fördel jämfört 
med utsocknes eftersom de kunde bo kvar hemma. De tycks ha före-
dragit att studera i en makligare takt än de som sökte sig till Åbo i stu-
diesyfte.44 En fördel med att studera i Åbo jämfört med i Helsingfors 

Studenternas primitiva boende illustrerat i den minnesskrift som 
de överlämnade till professor G. O. Rosenqvist, akademins rektor 
1942–1950, i samband med att det nya kårhuset invigdes år 1950.
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var att levnadskostnaderna var lägre. År 1937 beräknades en student som 
inte bodde hemma och levde anspråkslöst behöva 1 200 mark per månad 
för att klara sig (drygt 400 euro vid mitten av 2010-talet). Ett möblerat 
rum kostade från 250 till 350 mark per månad. Studenten behövde där-
till pengar till kläder och resor hem samt till kurslitteratur. Studierna 
var förknippade med vissa avgifter, 200 mark till kåren och 50 mark till 
akademin per termin. De som studerade vid handelshögskolan erlade en 
terminsavgift på 500 mark (omkring 175 euro). Kemisterna måste betala 
240 mark för en hösttermins och 300 mark för en vårtermins arbete vid 
laboratorierna och räkna med utgifter för materiel om sammanlagt 2 000 
mark. Avgifterna vid de övriga laboratorierna var betydligt lägre.45

Kårens matservering var viktig för alla de studenter som inte kunde bo 
hemma hos sina föräldrar eftersom de rum de hyrde ofta saknade kok-
möjligheter.46 Den som valde att inta sina måltider på kårens restaurang 
betalade dryga 400 mark per månad år 1937.47

Finansieringen av studierna var för många en svårhanterad utmaning. 
Möjligheterna för en mindre bemedlad student att få ett stipendium var 

Matsalen i studentkårens första byggnad vid Tavastgatan 22, ett trähus (jfr bild av 
exteriören s. 345) som brann ned 1939.
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inte goda men inte heller obefintliga. Enligt en uppgift från 1937 delade 
Åbo Akademi årligen ut 80 000 mark fördelade på ett femtiotal stipendier, 
d.v.s. i medeltal 1 600 mark per stipendiat, en summa som räckte till för 
att finansiera studierna under en dryg månad. Vid den kemisk-tekniska 
fakulteten fanns en motsvarande fond som vartannat år delade ut 75 000 
mark som stipendier. Studieframgången och den ekonomiska situatio-
nen fällde avgörandet då stipendierna delades ut vilket betydde att de i 
praktiken gick till längre hunna studenter. Tack vare donationer till såväl 
akademin som studentkåren kunde bristen på stipendier till en del kom-
penseras genom studielån på förmånliga villkor.  Studentkåren vid Åbo 
Akademi var också med i ”Svenska studenters andelskassa” som beviljade 
studielån på minst 5 000 mark. Ett vanligt sätt att finansiera studierna var 
att ta studielån i hemortens sparbank.48

Också andra möjligheter stod öppna men det gällde att hitta borges-
män, något som Åke Carlson lyckades med då han 1924 inledde sina 
studier:49

Efter semestern började jag genast vidta åtgärder för att skaffa mig ett 

studielån. Sådant kunde naturligtvis ordnas endast på privat väg. Jag 

vände mig – på någons rekommendation – till ”Sjömannapensionsan-

stalten” och fick där utan någon svårighet löfte om ett lån på 20000 

mark mot vederbörlig borgen från tre personer. Alltså gällde det nu för 

mig att uppbringa dessa tre borgensmän. Och i det avseendet vände jag 

mig endast till verkligt penningstarka personer jag visste om.

En av dem var norske konsuln i staden Th. Owren som också ordnade 
med rum åt Carlson:

Min borgensman konsul Owren erbjöd mig nämligen ett rum i bot-

tenvåningen av sitt hus vid Puolalagatan 3; rum, ved, elektricitet m.m. 

skulle jag få kvitta med att ge privatlektioner åt hans pojkar Ejvind och 

Svend.

Citatet ger en inblick i de olika sätt det fanns för en student att skaffa 
extrainkomster, i det här fallet i form av en klassisk lösning, nämligen som 
informator i en familj. Genast efter krigen tog de båda studentkårerna 
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i Åbo initiativ till ”Yliopistopalvelu – Studenttjänst” som förmedlade 
arbete till studenter i behov av inkomster för att finansiera sina studier.50 

Tack vare akademifruarnas omtanke kunde en sjukhjälpsfond för stu-
denterna skapas 1933. Att tuberkulosen var ett gissel också bland studen-
terna vid akademin visade den medicinska granskning som gjordes 1939. 
Undersökningarna genomfördes i fortsättningen regelbundet.51

S t u d e n t k å r  o c h  s t u d e n t l i v
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Teologiska fakultetens byggnader vid Biskopsgatan 16, med Åbo domkyrka  
i fonden. Foto från 1926.
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Tillbakablickandet var starkt närvarande när Åbo Akademi 
kom till, något som exempelvis ordvalet ”återuppståndelse” med sina reli-
giösa konnotationer bär vittnesbörd om.1 Nostalgin fungerade som driv-
kraft och utan den hade aldrig ett svenskt universitet sett dagens ljus i Åbo 
år 1918. Men samtidigt stod grundandet också för ett framåtblickande, till 
det nya lärosätet knöts förhoppningar om att Åbo på nytt skulle få en plats 
i solen. Åbo Akademi utgjorde ett viktigt inslag i det mångdimensionella 
finlandssvenska institutionsbygget och skrevs också in i en nationell berät-
telse; ett Finland i förändring och i en accelererande växelverkan med sin 
omvärld behövde utbildad ungdom med nya kompetenser. 

När ett universitet får sin historia skriven står just det lärosätet ofta i 
fokus i så hög grad att de perspektivgivande jämförelserna blir lidande. 
Den universitetsstatistik som finns för Finland exempelvis år 1939 gör det 
möjligt att placera in Åbo Akademi, som då ännu mätt i antalet lärare 
och inskrivna studenter var landets näst största universitet, i en nationell 
kontext. Professorerna var 227 i Finland och antalet akademiska lärare 
sammanlagt 688 (se tabell 9). De inskrivna studenterna uppgick till drygt 
9 000 och Åbo Akademis 305 studenter utgjorde 3 % av dem (se tabell 
10). Det övergripande intrycket är att universitetsutbildning alltjämt var 
någonting som erbjöds i huvudstaden. En av fem lärare vid universitet 
och specialhögskolor i Finland var verksam utanför huvudstaden. Så 
mycket som två tredjedelar av lärarkåren bestod av andra lärare än profes-
sorer. Åbo Akademi med 25 professorer och 31 övriga lärare var det mest 
professorstunga lärosätet i landet (45 % av alla lärare jämfört med 33 % 
vid Helsingfors universitet). 

MELLANBOKSLUT: 
”Att främja vetenskapernas utveckling och  
meddela undervisning på svenska språket”
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Tabell 9. Lärare vid universitet och högskolor i Finland vårterminen 1939. 
Anm.: För Helsingfors universitet anger siffrorna antalet lärartjänster, antalet lärare var lägre eller 
sammanlagt 345. Källa: Statistisk årsbok för Finland 1939 (Helsingfors 1940), s. 218–221. 

Tabell 10. Studenter inskrivna vid universitet och högskolor i Finland vid läsårets 
början 1939 fördelade enligt kön. Anm.: Sifforna för Jyväskylä pedagogiska högskola gäller 
vårterminen 1939. Vid de andra specialhög-skolorna än Tekniska högskolan studerade utöver de 
ordinarie studerande som redovisas i tabellen dessutom 202 personer vars könstillhörighet inte 
redovisas i statistiken. Källa: Statistisk årsbok för Finland 1939 (Helsingfors 1940), s. 218–221.

      Professorer      Övriga  Sammanlagt

UNIVERSITET:

Helsingfors universitet     131    263      394

Turun yliopisto         14      22       36

Åbo Akademi         25       31       56

SPECIALHÖGSKOLOR:

Handelshögskolan vid ÅA        5      11       16

Jyväskylä pedagogiska högskola       4      23        27

Kauppakorkeakoulu        7      15       22

Svenska handelshögskolan          5       11          16

Tekniska högskolan      36        85        121

Sammanlagt     227   461        688

    

     Män             Kvinnor     Sammanlagt

UNIVERSITET:

Helsingfors universitet  4 395         2 270     6 665

Turun yliopisto        159           105          264

Åbo Akademi      262         43          305

SPECIALHÖGSKOLOR:

Handelshögskolan vid ÅA       30        27          57

Jyväskylä pedagogiska högskola      94        95         189

Kauppakorkeakoulu     209        70             279

Svenska handelshögskolan       158        81        239

Tekniska högskolan     917      101      1 018

Sammanlagt   6 624      2 792      9 016

Lärosäte

Lärosäte
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Nio av tio av dem som studerade i Finland 1939 var inskrivna vid ett läro-
säte i Helsingfors. Andelen kvinnor av de inskrivna studenterna i landet 
var 31 %. Tekniska högskolan och Åbo Akademi var de mest mansdomi-
nerade lärosätena (med 10 % respektive 14 % kvinnor av de inskrivna). 
Om studenterna (9 016 + 202 = 9 218) skulle ha varit jämnt fördelade på 
lärarna skulle var och en av dem ha undervisat och handlett 13 perso-
ner. Skillnaderna mellan lärosätena var betydande. Vid Åbo Akademi och 
Handelshögskolan vid Åbo Akademi var antalet studerande per lärare lägst 
i landet, i vartdera fallet 5 och förutsättningarna för en tät dialog mellan 
elever och lärare således sällsynt goda, samtidigt som alltför små grupper 
av studerande på en kurs kan tänkas ha verkat hämmande på dynamiken 
mellan de studerande sinsemellan och mellan lärare och studenter. Vid 
de två handelshögskolorna i huvudstaden och vid Helsingfors universitet 
var antalet studenter per lärare störst, 18 vid de två förstnämnda högsko-
lorna och 17 vid Helsingfors universitet. Det sistnämnda relationstalet 
var i själva verket detsamma som det europeiska medeltalet vid den här 
tiden med 32 000 lärare och i runda tal drygt en halv miljon studenter i 
Europa. Lärarna i Finland utgjorde 2 % och studenterna i Finland 1,6 % 
av alla lärare respektive studenter vid de europeiska lärosätena.2 

Med akademins första rektor Edvard Westermarck degraderad till en 
primus inter pares och ljusstark galjonsfigur, Severin Johansson som driftig 
skeppare, lärarkåren som övrigt befäl och underbefäl, stiftelsen som redare 
och med i huvudsak svenskspråkiga studenter som jungmän på däck och 
i master styrde skutan Åbo Akademi ut på kunskapens hav. Farkosten var 
bräcklig men ändå sjöduglig. 

Med Westermarck vid rodret skulle kursen ha lagts annorlunda och 
akademin skulle ha blivit ett forskningsinstitut med större homogeni-
tet och klarare internationell lyskraft men med en ytterst osäker fram-
tid. Under Johanssons egid blev akademin bland annat tack vare hans 
skickliga sätt att hantera massmedia känd också i andra urbana miljöer än 
Åbo. Också medelinsamlingarna till förmån för akademin i Svenskfinland 
bidrog verksamt till att ge lärosätet synlighet. 

Rektor Johansson var i sin outsläckliga energi en karismatisk buffel som 
tvang dem som kom i närkontakt med honom att välja sida, antingen för 
eller emot. Hans tänkande kring Åbo Akademi var jordnära praktiskt och 
gjorde honom därmed i hög grad till rätt man i rätt tid. Vetenskapen i all 

M e l l a n b o k s l u t
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ära, akademin skulle producera den arbetskraft som ett modernt industri-
samhälle och ett Svenskfinland i omdaning hade behov av.  

Kansler R. A. Wrede gjorde efter ett decennium av arbete inom Åbo 
Akademi en uppsummering med orden ”en i förhållande till omständig-
heterna storartad utveckling”. Offerviljan, som alltjämt behövde ta sig 
konkreta uttryck, hade varit storartad, men mycket var ännu på hälft, 
särskilt som de riktade donationerna hade gjort utvecklingen ojämn. 
Biblioteket med sina stora samlingar saknade en egen byggnad och den 
uppsättning professurer akademin förfogade över behövde kompletteras. 
Utvecklingen hade gått mer på bredden än på djupet och Wrede efter-
lyste en konsolidering. Sämst hade utvecklandet av den statsvetenskapliga 
fakulteten lyckats, det hade gått så dåligt att den i själva verket inte på ett 
tillfredställande sätt fyllde sin uppgift. Handelshögskolan var ett provis-
orium så länge de flesta professurerna där sköttes av professorer vid aka-
demin. Glädjeämnet var den teologiska fakulteten som uppvisade ”den 
lyckligaste och mest harmoniska utvecklingen av alla”. Förutsättningarna 
för att Åbo Akademi skulle bli ett ”klippfäste” för den svenska kulturen 
i Finland saknades inte så länge den svenska befolkningen i landet insåg 
hur viktig akademin var och gav den såväl sin kärlek som sitt stöd. Här 
antydde Wrede således det fortsatta behovet av insatser för att förankra 
akademin i Svenskfinland.3 

På ett decennium kunde man inte ens med all vilja i världen ha gjort 
mer än kommit igång. När har ett universitet uppnått vuxen ålder? Enligt 
Arto Nevala sker det här vid den tidpunkt då studenter som utexamine-
rats på magisternivån från lärosätet stannat kvar och disputerat här för 
att slutligen utnämnas till ordinarie innehavare av en professur.4 För Åbo 
Akademis vidkommande ägde det här rum inom ett kvartssekel, i och 
med att nationalekonomen Carl Erik Knoellinger (1942), statsvetaren 
Sven Lindman (1942) och kemisten Helge Aspelund (1943) blev ordinarie 
professorer. 

Att jämföra Helsingfors universitet med det mellankrigstida Åbo Aka- 
demi är som att jämföra ett kärnkraftverk med en vindmölla, men i 
vetenskap, undervisning och samverkan med det omgivande samhället 
uppvisade också Åbo Akademi med beaktande av de begränsade resurser 
som stod till buds resultat som talade för att lärosätet var värt en framtid. 
De bägge privata universiteten i Åbo var i stort sett jämbördiga, små men 
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inte dåliga och vardera med en nationell profil och bräcklig ekonomi som 
särmärken. Att Turun yliopisto år 1943 fick en medicinsk fakultet kom att 
betyda mycket för det här lärosätets framtida utveckling. 

Åbo Akademi var förvisso ett barn fött av kriget men också ett under- 
närt sådant på grund av den starka inflation som följde i kölvattnet på 
första världskriget. Akademin var helt privatfinansierad och Stiftelsen för 
Åbo Akademi lyckades i hög grad utgående från erfarenheterna av den 
krigsrelaterade inflationen framgångsrikt bygga upp en förmögenhetsmassa 
som gav akademin en ekonomisk stabilitet men som inte gav något större 
utrymme för en expansion. Och hur man än hade sett om sitt hus – sina 
hus vore en mer rättvisande formulering! – kunde man inte undvika att 
akademins ekonomi drabbades av den fredskris som Finland kämpade sig 
igenom efter andra världskriget.

Forskning och undervisning stod självfallet inte i motsättning till var-
andra utan befann sig i växelverkan. Ändå var det fråga om ett vägval. 
En maximal vetenskaplig insats talade för specialisering på vissa utvalda 
(grupper av) vetenskaper, medan en så mångsidig undervisning som möj-
ligt förutsatte en större uppsättning av ämnen, något som i praktiken för 
ett universitet som var avsett att fylla en del av en språklig minoritets behov 
av högre utbildning betydde ett större antal små ämnen med begränsade 
möjligheter till forskningsinsatser. I en träffande metafor har Åbo Aka-
demi vad gäller resurser och administration jämförts med en utkavlad piz-
zadeg som gjorts ”så tunn att det uppstår hål och sköra punkter här och 
där”. Detta skrevs om Åbo Akademi 1988 5 men har genomgående varit 
akademins predikament, inte för att forskningen alltid krävt det, utan 
tvärtom därför att akademin velat leverera det som Svenskfinland varit 
bäst betjänt av. Den som tog del av vad forskarna vid Åbo Akademi publi-
cerade kunde lära sig mycket om historia och kultur med koppling till den 
svenska befolkningen i Finland, men den tidiga akademins främsta bidrag 
till Finland i allmänhet och Svenskfinland i synnerhet var ändå ingenjörer 
och präster. Genom de två naturvetenskapliga fakulteterna och handels-
högskolan fick akademin en bred kontaktyta till näringslivet. 

Inemot 400 av de studenter som skrevs in lämnade Åbo Akademi med 
en examen under de 25 första åren av lärosätets existens. Till dem skall 
adderas de utexaminerade från handelshögskolan. Akademin kunde följ-
aktligen utöver ingenjörer och ekonomer sända ut också dem som krönt 
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sina studieår med en examen som gjorde dem lämpliga som lärare vid lär-
domsskolorna, som offentligt anställda, som journalister, som svensksprå-
kiga och svensksinnade präster i predikstolar och annat församlingsarbete. 

Det är svårt att värja sig mot intrycket att de begränsade resurserna 
splittrades för mycket. Den statvetenskapliga fakulteten stod som idé för 
någonting innovativt men den fick aldrig luft under vingarna under aka-
demins första tid och handelshögskolan nådde inte en akademisk nivå i 
sin verksamhet. Den humanistiska fakulteten med generöst rum för de 
nationella vetenskaperna var stor i förhållande till de fyra andra och kom 
i själva verket att ligga nära det Westermarckska idealet med goda möj-
ligheter för professorerna att bedriva forskning medan handelshögskolan 
befann sig på maximalt avstånd från detta ideal. Tre ursprungliga fakul-
teter blev fem plus en handelshögskola. Det är också motiverat att struk-
turera upp akademin på ett annat sätt än den hävdvunna indelningen 
i fakulteter. Grovt taget bildade de naturvetenskapliga och kemisk-tek-
niska fakulteterna ett konglomerat, den statsvetenskapliga fakulteten och 
handelshögskolan ett annat. Litenheten gjorde det angeläget att också i 
övrigt utnyttja de befintliga intellektuella resurserna så mångsidigt som 
möjligt med många länkar mellan fakulteterna som resultat.

Vad Åbo Akademi ville vara i egna ögon och inför sin omvärld fram-
kommer i en presentation av akademin som överbibliotekarien Eric Holm- 
berg sammanställde år 1941.6 Han sammanfattade sin framställning i fem 
punkter:

Åbo Akademi var ”Svensk-Finlands universitet”.

Akademin var det enda svenska universitetet utanför Sveriges gränser.

Åbo Akademi upprätthölls helt och hållet med privata medel”insamlade 

bland Finlands 360 000 svenskar”.

Åbo Akademi hade en dubbel uppgift – undervisning och forskning.

Akademins bibliotek försåg anställda och studenter med behövlig  

forskningslitteratur men ville också leva upp till rollen som ett  

nationalbibliotek för Svenskfinland.

Att överbibliotekarien lyfte fram biblioteket är inget som är ägnat att 
överraska, och de omfattande samlingar som han ansvarade för i en 
nyuppförd biblioteksbyggnad gjorde det helt motiverat. Han förtydligade 
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akademins dubbla uppgift med att peka på det han kallade den ”prak-
tiska uppgiften”, att utbilda ”vår svenska ungdom” för en rad yrken. Den 
vetenskapliga uppgiften knöt Holmberg till det mångdimensionella and-
liga liv som varje nation eller nationalitet var beroende av. Utan veten-
skaplig forskning saknades förutsättningarna för ett fullvärdigt nationellt 
andligt liv, och detta gav akademin, i en situation då Helsingfors univer-
sitet var praktiskt taget helt finskt,” en särskild, nationellt finlandssvensk 
betydelse”. Det var Åbo Akademis förpliktande mission att tillgodose det 
andliga behov att kunna ”uttrycka sig i forskning” som finlandssvensk-
arna hade och att samtidigt stå för den akademiska återväxten ”bland 
vetenskapens män på svenskt håll i Finland”.

Det här synsättet förutsatte således att en nationalitet med tanke på sin 
överlevnad slog vakt om en så hög självförsörjningsgrad på egna veten-
skapsidkare som möjligt. Med en sådan syn på relationen mellan natio-
nalitet och vetenskap var det naturligt att – som vi sett prov på – inta en 
reserverad inställning till en internationell rekrytering av forskarbegåv-
ningar. Den mest framstående i sin vetenskap var nödvändigtvis inte den 
mest lämpade i nationellt kodade uppgifter. Då nationalitet och vetenskap 
knöts tätt till varandra hamnade de vetenskaper som ur olika perspek-
tiv uppmärksammade den egna befolkningsgruppen i centrum. Drygt 
en tredjedel av de tillgängliga resurserna inom den nya högskolan Åbo 
Akademi satsades på den humanistiska fakulteten och inom den intog 
de nationella vetenskaperna en framträdande plats. Historikern Per Bolin 
har i sin forskning visat på det spänningsfält mellan nationellt och trans-
nationellt som formade universiteten i arvtagarstaterna som uppstod efter 
de multinationella imperiernas sönderfall i första världskriget. Finland var 
en sådan ny stat och de båda nya universiteten som byggdes upp i Åbo 
under åren efter första världskriget tog form i just det här spänningsfältet. 
Med sin starka betoning av humaniora placerade sig Åbo Akademi tvek-
löst närmare den nationella än den transnationella polen. Det gjorde inte 
andra, mer praktiskt och internationellt orienterade vetenskaper, onödiga. 
Som jag har visat fanns också den tanken närvarande att den svenska folk-
karaktären gjorde svenskarna också i Finland särskilt lämpade för verk-
samhet inom industri och handel, och ett solitt ekonomiskt fundament 
– som naturvetenskaplig forskning och undervisning kunde bidra till – 
uppfattades som ett livsvillkor för en kultur med nationella förtecken.

M e l l a n b o k s l u t
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Lektor Karl Kekoni7 i Ekenäs ställde 1940 i sin skrift Åbo Akademis 
utvidgning,8 som han publicerade under den relativt lättdeciffrerade sig-
naturen ”K.”, fem frågor gällande det lärosäte som han hade hyst så höga 
förväntningar på:

Hade akademin befrämjat Åbo som kulturort?

Hade det nya lärosätet stärkt det svenska befolkningsinslaget i Åbo och 

särskilt köpmannakåren i staden?

Hade akademin vitaliserat den svenska befolkningen och gett den en 

starkare tillförsikt och tro på sin uppgift?

Hade den bidragit till att närma Finland och Sverige till varandra?

Hade akademin nämnvärt bidragit till att lösa de problem som avgjorde 

den ”västerländska civilisationens” fortsatta existens?

Hans slutsats var att akademin trots att den på många sätt arbetat för-
tjänstfullt ännu inte på grund av de ”betänkliga brister” i verksamheten 
han påpekat hade fått den betydelse som man ursprungligen hade velat 
ge den:9 Åbo hade ännu inte återfått sin gamla position som ”härd för 
självständigt tänkande och forskande” i ett alltför Helsingforscentrerat 
Finland. Akademin hade gjort för litet för det svenskspråkiga Åbo och 
för att stärka det svenska inslaget inom affärslivet i staden. Och akade-
min, som hade ett särskilt ansvar för Åboland och Österbotten, hade inte 
heller etablerat sig som ”den stora, centrala anstalten för svensk kultur i 
Finland”. Åbo Akademis insatser för att knyta de skandinaviska länderna 
i allmänhet och Sverige i synnerhet närmare till Finland hade varit för 
blygsamma. Forskarna vid akademin hade inte i tillräcklig utsträckning 
uppmärksammat de stora samhällsproblemen i tiden såsom förhållandet 
mellan religion och vetenskap eller relationen mellan nationer och mänsk-
ligheten i stort. Akademin höll inte måttet och omvärldens förväntningar 
på Åbo Akademi var följaktligen inte längre särskilt högt ställda:  

Man står allt ännu, till och med i hemstaden, frågande och tvivlande inför 

frågan om målet för akademiens verksamhet är det rätta. Man ser däri 

icke en stor samhällsinstitution utan blott en vetenskaplig läroinrättning, 
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som i konkurrens med Helsingfors utbildar präster och lärare, ingenjörer 

och bokförare.

Ideal bröts mot realiteter, och den som i olika sammanhang ställer höga 
förväntningar utsätter sig för en betydande risk att bli missräknad. Åke 
Carlsons bedömning i tidskriften Granskaren var att författaren till bro-
schyren ”känner sig mera besviken, än han strängt taget har rätt till, och 
mindre belåten, än han egentligen har skäl till”.10 Hur allmän besvikelsen 
var kring vad som åstadkommits i förhållande till ursprungliga mål kan 
självfallet inte kartläggas med någon exakthet. Kekonis åsikter 1940 över-
ensstämde med den situationsbild som Alma Söderhjelm hade tecknat 
ett par år tidigare. Hon menade att kretsar i Helsingfors aldrig försum-
made de möjligheter som rätt generöst erbjöds dem att tala illa om Åbo 
Akademi och att miljön kring donatorerna i Åbo aldrig fick den vitalise-
rande impuls i det lokala kulturlivet som man drömt om. Strömmen av 
lärda män till Åbo blev en rännil på grund av den krigsrelaterade inflatio-
nen och akademistaten ur ett lokalt Åboperspektiv i alltför hög grad en 
inåtvärmande självtillräcklig gemenskap.11 

Att kritiken fanns visar den respons Kekoni fick på sin broschyr som 
han energiskt spred till en så stor läsekrets som möjligt och som väckte 
livlig diskussion.12 Svenska ambassaden i Helsingfors förklarade som svar 
på Kekonis förfrågan att man inte kunde medverka till att den spreds i 
Sverige eftersom den innehöll ”ett visst klander” av dem som bar ”det helt 
visst inte lätta ansvaret” för akademin.13 Från Stockholm sände professor 
Ragnar Granit sitt tack för skriften som i allt väsentligt innehöll sådant 
som han kände igen från ”många diskussioner med eller utan toddy” med 
Kekoni, som sommartid umgicks inom familjen Granit i Korpo. Granit 
menade att Kekonis synpunkter i stort sett var riktiga men att ”den när-
varande finlandssvenska penningaristokratien” inte visade något intresse 
för finlandssvenskheten. Granit medgav också att det fanns en tendens 
hos forskare att bli så hängivna sin vetenskap att de försummade att göra 
en insats i kulturlivet samtidigt som han framhöll att det var framförallt 
politiken och Finlands utsatta geopolitiska läge som drev in vetenskaps-
männen i Finland i isolering: ”Större yttre trygghet är en synpunkt som 
inte bör förglömmas”.14

Diplomingenjör Hugo E. Liljestrand i Imatra hörde definitivt till dem 

M e l l a n b o k s l u t
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som haft högt ställda förväntningar på Åbo Akademi och blivit desillu-
sionerad på grund av de erfarenheter han gjort under sitt yrkesliv. När 
han under en tågresa första gången sett studenter som bar akademins 
mössa och lyra hade hjärtat klappat ”högt av glädje i mitt bröst” fram-
höll han i ett brev till Kekoni där han kommenterade broschyren. Sedan 
dess hade han mött alumner från Åbo Akademi på olika orter och i olika 
sammanhang, och han hade nästan alltid blivit besviken på grund av att 
de överhuvudtaget inte varit beredda att gå in i uppgiften som förkämpar 
för svenskheten i Finland. ”Bland grovarbetare i fabriken har jag under-
stundom påträffat v i d a r e svenskhets-kulturvyer än bland dessa aka-
demiker”, skrev Liljestrand i ett brev daterat juldagen 1940 där han inte 
lade band på sin upprördhet. För honom var Åbo Akademis betydelse för 

Akademin i möte med sitt folk. Åbo Akademis rektor Severin Johansson talar 
från huvudbyggnadens portik till den stora sångarskaran som samlats till musik- 
och sångfesten i Åbo 1926.
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finlandssvenskt kulturliv ”praktiskt taget lika med n o l l”.15 Från Nagu 
i Åbolands skärgård skrev kyrkoherde Sven Sorthan, som hade studerat 
teologi vid Åbo Akademi och verkat som kyrkoherde i Saltvik (1934–
1936) före sin tid i Nagu (1937–1945). Han hade som församlingspräst lagt 
märke till att ”vår svenska allmoge” överhuvudtaget inte kände till Åbo 
Akademi, något som berodde på att man från akademins sida inte bemö-
dat sig om att skapa kontakt med ”världen utanför murarna”.16 

Kekoni presenterade ett program för en utbyggnad av akademin så att 
den bättre skulle kunna svara mot aktuella behov i samhället. Han räk-
nade med att högskolan fortsättningsvis skulle vara uteslutande privatfi-
nansierad, men med hänvisning till vad som åstadkoms särskilt i mindre 
städer i USA uppmanade han till ännu frikostigare satsningar med en 

M e l l a n b o k s l u t

Med anledning av 30-årsjubileet 1948 instiftades en medalj i silver och brons  
att utdelas för en ”betydande vetenskaplig eller konstnärlig gärning” eller som 
en erkänsla för stora insatser till förmån för akademin. Medaljen är skapad av 
konstnären Gerda Qvist (1883–1957). Adversen består av en fasadbild av akade-
mins huvudbyggnad och till vänster om den en ek som en symbol för ”den 
svenska lärdomens vårdträd i Finland”. På reversen (här i en något modifierad 
version från 1949) ingår symboler för olika vetenskaper och texten Eluceat 
Scientia, som uttrycker en förhoppning om att akademin skall bidra till att 
sprida kunskapens ljus. En yngling håller en skriftrulle över sitt knä och en 
fjäderpenna i handen.
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tydlig hälsning till de fonder som fanns med tanke på finlandssvenskarnas 
behov av (ut)bildning. Han ondgjorde sig över att Handelshögskolan vid 
Åbo Akademi i praktiken inte var en högskola utan endast en ”högre han-
delsskola”.17 Professor Henrik Schybergson vid Svenska handelshögsko-
lan kommenterade Kekonis argumentering kring den aboensiska motsva-
righeten med att det inte var förvånande att hans eget lärosäte var större 
och mer framgångsrikt eftersom ”centrum för det ekonomiska livet i ett 
land” var den naturliga platsen för en handelshögskola. De svensksprå-
kiga var strängt taget för få i landet för att mäkta med att upprätthålla 
två handelshögskolor. Schybergson framhöll i ett brev till Kekoni som sin 
ofta upprepade uppfattning att det var avgörande viktigt att åstadkomma 
en ”ändamålsenlig arbetsfördelning mellan Helsingfors och Åbo”, endast 
på det sättet kunde ett ”dubbelarbete” som finlandssvenskarna inte hade 
råd med undvikas.18

Just detta att nischa in sig i förhållande till utbudet av akademisk under-
visning i huvudstaden var en av de faktorer som hade gjort det unga Åbo 
Akademi till vad det var. En annan verksam kraft som bestämde utform-
ningen var utfallet av den dialog som upprätthölls mellan företrädare för 
vetenskapen, potentiella donatorer och en förmögenhetsförvaltande stif-
telse. Åbo Akademi var, då dess första kvartsekel av existens uppmärk-
sammades 1943, resultatet av systematisk planläggning och idogt arbete 
för att uppnå fastslagna mål, frukten av spontana donatorsinitiativ som 
akademin inte sett någon anledning eller möjlighet att tacka nej till och 
en anpassning till de kreativitetsdämpande realiteter som en bräcklig eko-
nomisk bas dikterade.
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  S.  71.  De akademiska sommarkursernas kansli, 1914. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  72.  Ovan: ”Plan av Åbo Akademi och dess omgivning”. Efter Svante Dahlström,  

 Anteckningar om arbetet för Åbo Akademis uppkomst 1907–1918, publicerad inför  
 invigningen 1919. Nedan: Blick från Vårdberget mot Åbo domkyrka och Åbo  
 Akademis blivande huvudkvarter, 1914. Foto Frans Hjalmar Renvall (1873–1954).  
 Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  79.  Korsningen Auragatan-Slottsgatan i Åbo, ca 1910. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  80.  Kullervo-traktorer tillverkade av Åbo Jernmanufaktur, ca 1920. Åbo Akademis  

 bildsamlingar.
  S.  81.  Interiör från bomullsspinneriet Ab John Barker & Co på Slottsgatan 34, Åbo,  

 1900-talets början. Foto August Snickars. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  83.  Ovan: Laboratorium, ca 1920. Åbo Akademis bildsamlingar. Nedan: Hörnet av 

 Tavastgatan-Akademigatan i Åbo, före rivningen 1948. Åbo Akademi, Konst- 
 vetenskap, arkivet.

  S.  88.  T.v. Carl Gustaf Estlander. Åbo Akademis bildsamlingar. T.h. Axel Olof  
 Freudenthal, vid 1900-talets början. Foto Karl Emil Ståhlberg, Atelier Apollo,  
 Helsingfors. Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  89.  Svenska folkskolans vänners sång- och musikfest, Åbo 1926. Körerna  
 uppträder under ledning av Otto Andersson. Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  91.  Svenska Folkpartiets valaffisch 1907, av Alex Federley (1864–1932). Efter  
 Suomen historia, vol. 6, Romantiikasta modernismiin; Rajamaasta tasavallaksi,  
 1987, s. 235 (Wikimedia Commons).

  S.  98.  Kalender utgifven af Svenska folkskolans vänner 1897, omslag. Svenska   
 folkskolans vänners arkiv.

  S.  102.  Carl Gustaf Mannerheim i Åbo, 11.5.1919. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  104.  Segerparad framför universitetsbyggnaden vid Senatstorget i Helsingfors, 
  14.4.1918. Foto Gunnar Lönnqvist (1891–1978). Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  106.  Johan Jakob Reinberg, vy med Åbo domkyrka, 1850-talet. Kolorerad litografi,  

 16 x 23 cm. Gåva av Mathilda Forsman 1922 till Stiftelsen för Åbo Akademi. 
  Stiftelsens för Åbo Akademi konstsamling. Foto Vesa Aaltonen.
  S.  110.  Braheskvären med Per Brahes staty, Åbo, 1920-tal. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  112.  Akademihusets solennitetssal, öppnandet av de första akademiska sommar- 

 kurserna, 26.6.1913. Åbo Akademis bildsamlingar, Svante Dahlströms samling.
  S.  114.  Åbo Underrättelser 11.10.1919, artikel om Åbo Akademis invigning (utsnitt).
  S.  115.  Ovan: Åbo Akademis första promotion 24.9.1927, processionen till det gamla 
  akademihuset. Foto Gustaf Welin (Velin, 1885–1969). Nedan: De nypromoverade 
  lämnar det gamla akademihuset. Foto Gustaf Welin. Båda i Åbo Akademis 
  bildsamlingar.
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  S.  117.  T.v. Studentmössans lyra (äldre modell). Åbo Akademis Studentkår, samlingarna. 
  Foto Annette Landen. T.h. Åbo Akademis sigill.
  S.  118.  Axel Gallen-Kallela, Brahe uppläsande Kungl. Akademiens i Åbo fundations- 

 brev 1640. Akvarellerad blyerts- och tuschteckning, 39 x 32,5 cm, donerad av 
  konstnären till Åbo Akademi, 28.2.1923. Stiftelsens för Åbo Akademi konst- 
 samling. Foto Vesa Aaltonen.

  S.  119.  Uppvaktning vid Brahestoden 12.10.1940, med anledning av Akademiens  
 300-års minneshögtid. Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  121.  Ovan: Fredrik von Rettig vid 1900-talets början. Foto Ferdinand Flodin (1863– 
 1935), Stockholm. Nedan: Åbo stadsbibliotek, ca 1905. Båda i Åbo Akademis  
 bildsamlingar.

  S.  122.  T.v. Ernst Dahlström, ca 1920. T.h. Magnus Dahlström, ca 1920. Foto Gustaf Welin.  
 Båda i Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  123.  Åbo konstmuseum när det stod färdigt 1904. Foto Carl Johan Schoultz.  
 Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  124.  Ovan: t.v. Alfred Jacobsson. Åbo Akademis bildsamlingar. T.h. Hélène   
 Jacobsson, född Kumlin. Stiftelsen för Åbo Akademi, Museet Ett hem.  
 Nedan: Det biologiska museet i Åbo. Foto Atelier Auer (postkort), 1910–20-tal.  
 Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  125.  Uppvaktning vid vitgardisternas begravning i Åbo, 19.5.1918. Foto Gunnar  
 Lönnqvist, Helsingfors. Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  133.  Invigningen av Göteborgs högskola, 18.9.1907. Vykort (Wikimedia Commons).
  S.  135.  Århus Universitets första byggnad, ritad av Kay Fisker, C. F. Møller och Povl  

 Stegmann, som vann arkitekttävlingen 1931. Okänd fotograf, 1934. Aarhus  
 Universitet, efter foto i Aarhus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling.

  S.  137.  Hamburgs universitet, huvudbyggnaden uppförd 1909–1911, urspr. för  
 Allgemeines Vorlesungswesen. Foto Merlin Senger (CC BY-SA 3.0, Wikimedia  
 Commons).

  S.  144.  Åbo Akademis studenter, ca 1919–1921. Foto Gustaf Welin. Åbo Akademis  
 bildsamlingar.

  S.  146.  Kenneth Wredes Studiebok för Åbo Akademi, pärm och uppslag. Åbo Akademis  
 centralarkiv. Foto Annette Landen.

  S.  148.  Åbo Akademi, journalistmötet 30.1.1921. Foto Gustaf Welin. Åbo Akademis  
 bildsamlingar.

  S.  150.  Ovan: Severin Johansson, 1920-talets början. Åbo Akademis bildsamlingar.  
 Nedan: Utsnitt ur Åbo Akademis program (interimistiskt) för vårterminen 1919,  
 s. 7.

  S.  154.  Åbo Akademis program (interimistiskt) för vårterminen 1919, pärm och s. 3.  
 Foto Annette Landen.

  S.  155.  T.v. Amos Anderson, t.h. Einar Holmberg. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  158.  Friherre Rabbe Axel Wrede, 1913. Foto Atelier Universal, Helsingfors.  

 Museiverket.
  S.  166.  Åbo Akademis kansli, vid början av 1920-talet. Foto Helmer Borelius (1872– 

 1923). Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  167.  Dagny Humelin, 1930-tal. Foto Alma Söderhjelm. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  169.  Åbo Underrättelser 16.9.1921, rapport från Åbo Akademis inskription (utsnitt).
  S.  171.  Kotka Nyheter 3.1.1925, annons om Åbo Akademiförening.
  S.  183.  Ovan: Karl F. Lindman undervisar, och nedan: Severin Johansson undervisar,  
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 båda från 1920-talets början. Foto Atelier Borelius (Helmer Borelius). Åbo  
 Akademis bildsamlingar.

  S.  184.  Undervisningssal i Cajanderska huset, ca 1919–1920. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  186.  Humanisticum vid Biskopsgatan 13, Åbo, 1900-talets början. Vivi Arno’s  

 Fotografiatelier. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  190.  Åbo Akademis bibliotek i huvudbyggnaden vid Domkyrkotorget, 1920-tal.  

 Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  191.  Bibliotekets personal 1920–1921. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  192.  Lotten Dahlström, ca 1911. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  194.  Läsesalen i det s.k. Boktornet (Åbo Akademis bibliotek), 1940-tal. Åbo   

 Akademis bildsamlingar.
  S.  197.  Skonertskeppet Sigyn, 30.6.1939. Foto Lars Grönstrand. Sjöhistoriska institutet  

 vid Åbo Akademi.
  S.  198.  Åbo Akademis konsistorium, 1920-talet. Foto Gustaf Welin. Åbo Akademis  

 bildsamlingar.
  S.  201.  Professorsträff hos Gabriel och Lisa Nikander i deras hem på Brahegatan 9  

 i Åbo, 1930-tal. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  204.  Otto Andersson som ceremonimästare, 1927. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  206.  Edvard Westermarck i sitt arbetsrum i London, 1919. Åbo Akademis  

 bildsamlingar, E. Westermarcks samling. Nedtill: Utsnitt ur Åbo Akademis program  
 (interimistiskt) för vårterminen 1919, s. 5.

  S.  208.  Rolf Lagerborg, 1930-tal. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  211.  Josef Strzygowski vid sitt arbetsbord i Åbo Akademis huvudbyggnad, 1922.  

 Åbo Akademis bildsamlingar. Reprofoto Lars Berggren.
  S.  213.  Johannes Sundwall, 1937. Åbo Akademis bildsamlingar. Nedtill: Utsnitt ur  

 Åbo Akademis program för läsåret 1921–22, s. 7.
  S.  222.  Anders Ringbom, ca 1927–28. Foto Gustav-Edvard Söderström. Privat samling,  

 Annica Söderström.
  S.  226.  Anna von Rettig, 1924. Foto Gösta Hård (1888–1976), Stockholm. Åbo Akademis  

 bildsamlingar.
  S.  227.  Theologicum, det Spoofska huset i hörnet av Biskopsgatan-Domkyrkogatan,  

 Åbo, 1926. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  229.  Åbo Underrättelser 12.3.1924, artiklar om donation för teologisk fakultet (utsnitt).
  S.  230.  Theodor Grönstrand, porträtterad i Åbo Profiler. Silhuetter klippta av John  

 Ekelund (Åbo 1917).
  S.  231.  Ovan: Pedersöre 3.6.1926, notis om den första prästen med examen från Åbo  

 Akademi. Nedan: Teologiska fakultetens professorer, 1926. Foto Gustaf Welin.  
 Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  234.  Reuterska huset, i hörnet av Henriksgatan och Domkyrkogatan, Åbo, 1938.  
 Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  237.  T.v. Walter Qvist, 1930-eller 40-tal. Åbo Akademis bildsamlingar. T.h. Walter Qvist  
 porträtterad i Studentbladet årg. 13, nr 12, 10.11.1925, s. 231. Teckn. T. Schalin, 1925.

  S.  238.  Merkantila klubbens årsfest 1938. Foto Bengt Carpelan (1898–1994). Åbo  
 Akademis bildsamlingar.

  S. 241.  Arvid Mörne. Foto Atelier Regina. Svenska litteratursällskapet i Finland, SLSA  
 1120-3.

  S. 246.  Observatoriebyggnaden på Boktornets tak; i bakgrunden Åbo domkyrkas torn.  
 Foto Lars Berggren 2011.
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  S.  250.  Björneborgs Tidning 7.10.1921, annons om föredrag av Karl F. Lindman och  
 Johannes Sundwall.

  S.  251.  Ovan: Åbo Akademis lärare och tjänstemän, 1920-talet början. Foto Gustaf Welin.  
           Åbo Akademis bildsamlingar. Nedan: ”Akademistaten”, anställda vid Åbo     
           Akademi enligt Åbo Akademis program för läsåret 1921–1922, s. 24–25.  
           Foto Annette Landen.

  S.  255.  Uppvaktning av Edvard Westermarck, 20.11.1937. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  259.  K. Rob. V. Wikman, december 1952. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S. 260.  T.v. Medalj, överlämnad till Otto Andersson på hans 80-årsdag, 1959. Diam. 56 mm, 

 präglad av Auran Kultaseppä Oy i Åbo. Åbo Akademis bildsamlingar.  
 T.h. Otto  Andersson, troligen vid tillträdandet av professuren (1926). Åbo   
 Akademis bildsamlingar.

  S.  262.  Gabriel Nikander, 1920-tal. Foto Gustaf Welin. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  263.  Svante Dahlström, 1919. Foto Helmer Borelius (Atelier Borelius, Åbo). Åbo  

 Akademis bildsamlingar.
  S.  265.  Alma Söderhjelm, 1932. Åbo Akademis bildsamlingar, Alma Söderhjelms samling.
  S.  266.  Olav Homén, 1920-tal. Foto Elis Rafael Löfman. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  267.  Rolf Pipping. Foto Alma Söderhjelm. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  269.  Per Ekwall. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  271.  Kurt Buch. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  275.  Acta Academiae Aboensis, de två första publikationernas titelblad, Humaniora,  

 volym I:1 och I:2, Åbo 1920.
  S.  277.  Studenter på utflykt till Trollö, 31.7.1921. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  283.  Kemiföreläsning, sent 1920-tal. Gustav-Edvard Söderström (1905–1964), som  

 sitter på tredje bänken längst t.v., har tagit bilderna på s. 222 och 301.  
 Privat samling, Annica Söderström.

  S.  285.  Laborationsövning i Gamla saluhallen, troligen sent 1940-tal. Åbo Akademis  
 bildsamlingar.

  S.  288.  Åbo Akademis tio gäststudenter från Wien, julen 1920. Åbo Akademis bild- 
 samlingar.

  S.  289.  Edvard Westermarck och studenter, ca 1919–1920. Foto Atelier Borelius.  
 Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  291.  Alma Söderhjelm håller seminarium i sitt hem. Foto Gustaf Welin. Otavas  
 bildarkiv, Helsingfors.

  S.  294.  Salstentamen vid Kemisk-tekniska fakulteten, ca 1941. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  299.  Theologicum, Spoofska huset, hörnrummet, 1930–40-tal. Åbo Akademis bild- 

 samlingar.
  S.  301.  Paus i laboratoriearbetet, ca 1927. Foto Gustav-Edvard Söderström.  

 Privat samling, Annica Söderström.
  S.  302.  Kemisk-tekniska fakultetens laborationssal i Gamla saluhallen, 1940–1941.  

 Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  310.  ”Akademi-ingenjörer” och lärare firar 20-års jubileum, 29.5.1943. Åbo Akademis  

 bildsamlingar.
  S.  312.  Per Ekwall föreläser i Gamla saluhallen, november 1940. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  315.  Minnesceremoni i Åbo Akademis kårhus. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  319.  Kymmene Aktiebolags fabriker, 1910-tal. Museiverket.
  S.  320.  Amos Andersson talar vid invigningen av Villa Lante i Rom, 29.4.1954.  

 Bildsamlingen, Istitutum Romanum Finlandiae, Rom.
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  S.  327.  Representanter för Åbo Akademis Studentkår på besök i Jerevan, Armenien,  
 1954. Två foton ur privat samling, Ann Hagström.

  S.  333.  Tillverkning av gasmasker, december 1939. Bildarkivet, Turun Sanomat.
  S.  334.  Ovan: Åbo Akademis bibliotek (Boktornet), 1940. Foto Yrjö Paldan.   

 Nedan: Anna Bäckström framför Humanisticum under krigstid. Båda i Åbo  
 Akademis bildsamlingar.

  S.  335.  Studentkåren, mottagning av gåvor under vinterkriget, januari 1940.  
 Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  336f.  Åbo efter bombanfall, juni 1941. Två fotografier tagna 25.6.1941. SA-kuva.
  S.  340.  Ovan: P. O. von Törne porträtterad i Studentbladet årg. 13, nr 12, 10.11.1925,  

 s. 230. Teckning av Teodor Schalin 1925. Nedan: Åbostudenternas kampanj- 
 start, 25.2.2015. Åbo Akademis Studentkår, arkivet (digitala samlingen).

  S.  341.  Åbo Akademis Studentkår, förtjänsttecken. Foto Annette Landen.
  S.  343.  Ovan: Studentfest, 1936. Åbo Akademis bildsamlingar. Nedan: Efter festen.  

 Privat samling.
  S.  345.  Studentkårens första byggnad, senare delen av 1920-talet. Privat samling,  

 Ann-Sofie Winter (f. Ståhl). Reprofoto Annette Landen.
  S.  346.  Erik Bryggman, 1930-tal. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  347.  ”En skock dilleflickor”, 10.5.1921. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  348.  Akademins studenter på Runsala, Floradagen 13.5.1921. Åbo Akademis bild- 

 samlingar.
  S.  349.  ”Flickornas kostymbal”, 23.2.1928. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  350.  Maskerad, 1920-tal. Åbo Akademis Studentkår, arkivet. Reprofoto Annette Landen.
  S.  351.  Restaurang Pinellans servering, 28.6.1934. Privat samling, Sven Kullman.
  S.  352.  Åbo Akademis IK Akademia deltar i roddtävling, 1940-tal. Foto i Minnesalbum  

 till professor Georg Olof Rosenqvist från Åbo Akademis studentkår 1950.  
 Åbo Akademis bildsamlingar.

  S.  354.  Interiör från Studentkårens hus, ca 1925–1930. Privat samling, Ann-Sofie Winter.  
 Reprofoto Annette Landen.

  S.  357.  Knut Pipping och två kompanikamrater, 1942. Foto V. Pulkkinen. Åbo Akademis  
 bildsamlingar.

  S.  358.  Studentbostad före det nya kårhusets tillkomst 1950. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  359.  Matsalen i Studentkårens första byggnad, 1925. Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  362.  Biskopsgatan i Åbo, med Teologiska fakultetens byggnader t.v. och Åbo dom- 

 kyrka i fonden, 1926. Foto Gustaf Welin. Åbo Akademis bildsamlingar. 
  S.  372.  Severin Johansson håller tal för deltagare i musik- och sångfesten i Åbo, 1926.  

 Åbo Akademis bildsamlingar.
  S.  373.  Åbo Akademis förtjänstmedalj, modellerad av Gerda Qvist 1948–1949.  

 Diameter 56 mm. Privat ägo. Foto Annette Landen.

 Tabeller
  S.  177.  Tabell 1. Stiftelsens för Åbo Akademi förmögenhet 1918–1930.
  S.  179.  Tabell 2. Stiftelsens för Åbo Akademi förmögenhet 1934–1942, med förmögenhetens  

 struktur, s. 178.
  S.  181.  Tabell 3. Budgetmedlens fördelning fakultetsvis vid Åbo Akademi verksamhets- 

 åren 1929–30 och 1941–42. 
  S.  280.  Tabell 4. Nyinskrivna vid Åbo Akademi enligt faderns yrke, läsåren 1925–1926,  

 1930–1931 och 1935–36.
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  S.  281.  Tabell 5. Nyinskrivna vid Åbo Akademi enligt faderns yrke, läsåren 1940–1941  
 och 1945–1946.

  S.  282.  Tabell 6. Svenskspråkiga studenter vid högskolorna i Finland 1920, 1925 och 1930.
  S.  306.  Tabell 7. Examina avlagda vid Åbo Akademi 1918–1943.
  S.  308.  Tabell 8. Lärare som studerat vid Åbo Akademi i lärdomsskolorna i Finland 1955.
  S.  364.  Tabell 9. Lärare vid universitet och högskolor i Finland vårterminen 1939.
  S.  364.  Tabell 10. Studenter inskrivna vid universitet och högskolor i Finland vid  

 läsårets början 1939 fördelade enligt kön.
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Bildredaktörens tack

Inför arbetet med de tre volymer som utkommit med anledning av 
Åbo Akademis 100-årsjubileum – av vilka läsaren nu håller den tredje 
i sin hand – publicerades ett upprop om fotografier från gångna tiders 
liv vid akademin, visande både vardag och fest. Gensvaret blev stort, 
både i Finland och utomlands. Gamla album öppnades i många hem 
och en hel del bilder ur dem fann vägen in i jubileumsvolymerna 
och/eller till bildsamlingarna. Ett stort tack till alla – både inom och 
utom akademin – som reprofotograferat, skannat, skickat eller burit 
sina album och bilder till redaktionen, och som hjälpt mig att iden-
tifiera de avfotograferade personerna och händelserna. Naturligtvis 
är många av volymernas illustrationer hämtade ur den redan exis-
terande bildskatt som Åbo Akademis bildsamlingar utgör. Samling-
arna – till stor del Lotten och Svante Dahlströms livsverk – är en 
guldgruva för den som vill förkovra sig i akademins historia. Jag har 
haft förmånen att göra detta i mer än ett decennium och under tiden 
fått stor hjälp av samlingarnas personal, Catherine af Hällström och 
Tommy Lahtinen, och under de senaste åren av outtröttliga Johanna 
Lindblom, som bl.a. letat i ännu outforskade gömmor, skannat och 
kontrollerat uppgifter. Sist men inte minst ett särskilt tack till Lars 
Berggren, som både ny- och reprofotograferat, och genom vars idoga 
slit många skrynkliga, dammiga, repiga och missfärgade bilder gjorts 
publicerbara.

Annette Landen
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