KRINC STATSUNIVERSITETET
A'.r ?rofessor Ragnar Crani.t

av Finlands al.raderlriska liv ir bestimd, s5.som en soluppging, till dag och timme. Den r5 juli ir
164o klockan Z pA morgoren fylkade sig en procession
av Abo stads fornimsta min kring generalguverniiren
Per Brahe pi bolggirden till Abo slott. Dirifrin vandrade man ned til1 ett fartl,g i hamnen och lat sig f6ras
uppfiir Aura i tiil sjrih,a staden fcir att fren astrandetl
i samma ordning bege sig till invigningsfesten i Akade-

Cryning"n

miens byggnad. Edelfeits pensel har fiirevigat detta
iigonblick i en genial kon.rposition i Helsingfors universitets aula, stjnderbon.rbad arr ryssarna strax efter det att
cietta nedskrivits.

"Fcirst gingo tre trumpetare och pukslagare, som muntert rned all Ilit gjorde sin tjinst pe vegen fren slottet."
Si fiiljde adel och ridderskap. "Sedan gick Hans grevliga n6.des egen hovn.ristare ensarn." Akademiens depositor, adjunkter, notarie och riintmlstare fiiljde blrande
nycklar, rektoiskappa, sigill, matrikel och silverspiror.
Direfter "FIans grevliga nide Generalguverniiren errsam, och p5. bida sidor hans drabanter med korsspjut.
Hans hiigvordighet biskopen med doktor Eskillus. Kamreraren och sekreteraren, som hade Her.rnes kungliga
majestets Iullmakt till denna finska akademis invigaing.
Alla professorer parvis.. ." och manga flera av slottets
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och stadens tjinstemen, borgare, studeuter och "andra
av vad stend de vara minde". Kanonsalut bidrog till
stiten och stadens invinare skytrdrade i gevir pl iimse
sidor orr-r gatan med brir.inande luntor.
Stormahtstidens bilda herrar stod bredbenta med
bdgge fdtterna p6. jorden och visste att med tillbiirlig
myndighet och pompa iscensetta en akt, som var en av
de betydelsefullaste i den svenska och finska odlingens
historia. Det vackra fundationsbrevet vittnar om en djupare ande iin Per Brahes, mihinda Axel Oxenstiernas.
Det talar i miktiga tongingar om skolors och akademiers
betydelse {iir ett folk, hyllar Gustaf Adolfs arbete fiir
Uppsala universitet ocl.r hans instiltande av akademien
i Dorpat som ett fdreclcime, beviljar den nya akaden.rien
i Abo samma privilegier, friheter och rettigheter som
Uppsaia och slutar med en pi en ging vis och ilskvird
maning: "Vi befalla dlricir alla dem, som lro oss till
tydnad och hcirsamhet f{irpliktade, och begira av alla
andra vinligt och nEdigt, att de vert f6rendmnda univer-

i

Abo, sisom en hird ftir dygder och lria vetenpi allt sitt bevigne, lita det erfara tillb6rlig
heder, aktning och ira samt etnjuta och bruka de f<jrminer och friheter vi nu givit detta samma universitet
el1er framdeles giva." Detta vackra givobrev beledsagar
till evirdeliga tider Sveriges, nist rittsordningen, dyrbaraste skdnk till Finland.
Fcire Stora ofreden voro zr av akademiens professorer
fr6.n Sverige, z5 fr'.ln Finland.
sitet
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Granskar man dcn trehundrairiga htigskolans l6rarfrirteckning upp till och efter tiden f6r Abo brand ir
1827, d5. akademien blev Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors, si ska1l man slirs av den lirda traditionens fortlevande inom vissa familjer inda intill vira
dagar. "Universitetsadeln" reprcser.iterad av d.tterna Pipping, von Bonsdorff, Gadolin, von Hellens och Tigerstedt ha 6nnu inom detta sekel

halt rcpresentanter bland

professorerna, familjen Pipping

till och med fem, valav
emeriterad och tre aktiva. Negot
yngre lfudomssllkter d.ro Hirn, Pa1m6n, Reuter och
Tallqvist, envar med flera akademiska ld.rare. En del av
dessa sld.kter ha numera siv61 finska som rent finlandssvenska grenar. Vad sidana lirdor.nssldkters traditioner
betytt ftir landets kultur li.ter sig icke skildras pi nigra
rader, lika litet som det ginge att lett beyisa virdet av
att bondejorden iirves frin far ti1l son sliktled efter
sliktled. Den stora akademislra traditionen gir i Finiand
hllbaka till frihetstiden, till icke ringa grad nedirvd just
tack vare dessa llrdorassldkters sega och ofiirtrutna

frir nirvarande en

odlingsmannagirning.
Frihetstidens mest lysande forskare var otvivelaktigt
Johan Gadolin, son till professorn i fysik, Jakob Gadolin, och medlem av en familj, vars hittills sista proiessor

var juristen A. W. Gadolin vid den

iteruppstS.ndna
svenska Abo Akademis statsvetenskapliga fakultet. Den
store kemisten och mineralogen hade europeiskt namn

och blev bland annat kallad till Giittingen f{ir att eftertrida den ber6mde Gmelin, men valde att stanna i fdderneslandet. Han var bide sltarpsinnig teoretiker, experimentator av rang och kd.nd ldroboksfrirfattare. Elemento7
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tet gadolinium, funnet i det av honom upptiickta mineralet gadolinit, piminner innu i dag om hans vetenskapliga glrning. Tvi andra vilkinda Iorskare frin
frihetstiden voro den i Sverige och Finland uppskattade
lirde juristen l\l[athias Calonius och Linn6-Lirjungen
Pehr Kaltr, som genomreste New England-staterna i
Nordamerika pe en stor botanisk forskningslird och
dirvid b1. a. upptccknade de muntliga traditioner, som
innu kvarlevde i Filadelfia Irin den svenska ltolonien
Nya Sveriges tid. Pehr Kalms ek kan man innu betrakta
vid stranden av Aura i i den gamla akaden.ritrldgirden,
som nu tillhtjr den privata sr.enska h6gskolan Abo
Akademi.

\{en det ir inte mojligt att stanna infiir milurena frin
det fcirgingna lingre in sorl-r krives fiir att ge en fcire:
slilining om det akademiska livets traditioner. Det bleve
annars att skildra Finlands lie1a bildningshistoria. Landets siregra lage som ett Iurstendijme utan sjilvstdr.rdig
utrikespolitik och militir I6re r9r8 ledde till en kompensatorisk koncentration ti1l bildningslivet kring universitet, som under r8oo-talet blev kilnan fcir en nationell
utveckling av enasteende omlattning. Arhundradets stora
mdn voro f<ir 16ngre eller kortare tid kr.rutna till universitetet. Der fciddes finskhetsrijrelsen och ddr, nirmare
bestimt i Nylindska studentavdelningen, vaknade dven
den svenska nationalitetstanken. Axel Olof Freudeuthal,
professor i svenska spriket och litteraturen (1878r9o4), gav liisenordet, di han pekade pi samhiirigheten
mellan svensk allmoge och den svenska bildade klassen
och hdvdade, att iven svenskarna hade plikter mot sitt
eget sprak och dess kulturform.
.r08

I stort sett ha sven-
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skarna lystrat till denna nraning. Ilen utvecklingen

av

det finlandssvenska nationalitetsmedvetandet har gett
llngsamt och mot slutet av r8oo-talet var det 6nnu inte
lika nddvdndigt och sjilvl<lart som numera att taga stellning till frigan, om nran riknade sig som svensk eller
finne.

Det akademiska livet 6r en fas i de bida nationaiiteternas konsolideringsprocess. Vid statsuniversitetet har
den lingsamt fortlcipande tudelningen i svenskt och
finskt icke mognat utan stdrningar. Den finska nationalismens yverbornaste element kan sigas ha haft sin
starkaste fcirankring bland studenterna och de akademiska Lirarna. Under de fen.rton fcirsta sjilvstindighetsiren hingav den sig it en vlrldsfrimmande l{ul1en'osturskhet, riktad mot grann{olken och alldeles sirskilt
inom det e8!a landet mot finlandssvenskama. Universitetets fullstendiga avsvenskning krivdes. Det praktiska resultatet av demra aktion blev den fortfarande
giltiga universitetslagstif tningen av ir r937. Enligt
denna meddelas svensl< undervisning ofdrdnderligt av
r3 fasta och z riiriiga professurer (89 ordinarie finsl<a
men antalet 1r icke i lag begrinsat). Svensk undervisning meddelas iiverhuvud icke i de teologiska och
agrikulturforstvetenskapliga fakulteterna, Donationer
till f6rmin ftir svenska professurer mottagas icke.
Alla chefsposter vid vetenskapiiga inrittningar och
laboratorier fiirbehiLllas de finska professurerna, en
diskrir.ninering, son.r kinnes bitter i betraktande av att
natunete[skaper och medicin sarskilt legat svenska forskare om hjirtat. Pn dessa omriden ha de gjort sitt
land stora tj;inster och ha fortfarande dugliga krafter,
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vilka stickas i sin utveckling av vetskapen om att aldrig
kunna r:ikna pi att forfoga trver en vetcnsltaplig inrittnings resurser Itir stort upplagda forskningsprogram.
Bland de frimsta av de finlandssvenska naturvetenskapsmin, som gjort m:irkliga insatser i forskr.ringen var
kerlristen Ossian Aschan, en man soln ocksi betytt mer
in miLngen anr.ran fcir Finlands industriella liv. Efter
studier i Miinchen hos von Baeyer ir r89r utvecklade
Aschan sig snart tiil en av samtidens stiirsta auktoriteter betriffande de alicykliska fiireningarnas (terpener,
kamferarter, hartser) kenri. X{ed kinda samtida redigerade han flera band av Roscoe-Schorlemmers ldrobok i
organisk kemi. I(an.iferns struktur behandlade Aschan
motografiskt ar lg)o3 och ir r9o5 utkom hans klassislia
"Chemie der alicyklischen Verbindungen". Pi sin tid var
"HjellAschan" en k;ind och flitigt anvdnd svensk 16robok i organisk kemi. Ar r9o7 blev Aschan kallad till
che{skemist fiir den klnda scheringska firman i Berlin,
meu iterkom srart till Helsingfors sisom professor
efter Hjelt. NIen Aschan kvarstod sisom konsult i firn.ian. Flera patent betriffande kamfersyntesen uttogs
under hans Berlinr.istelse. Ar 1939 avled Aschan vid
78

irs

i1der.

Flertalet av Finlands nuvarande ken.rister

pi

ledande

rikna sig sison.r
elever av Aschan. Sisom liirare var han fordrande,
krdvde den omutliga noggrannhet och precision, som
utmarkte horom sjiilv i a|betet, men lyckades trots sitt
allvarliga viscu samla kring sig en stor skara av clugliga adepier. "Sisorn forskare", skriver en av dem, proIessor 6stling, om honom, "kunde man kalla Aschan

poster inom vetenskapen och industrier.r
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en analytiker, som lengsamt och metodiskt angriper
sina substanser ftir att komma deras hemligheter inpi
livet. Han tryggar sig till nedbyggningsfiirfaranden
genom substitution eller additionsrealdiorer, oxidation
och reduktion, anhydrisering och hydratation, avspjilkningar, omlagringar och pyrogena sdnderdelningar, alla
sammankopplade till ett verksamt system. Fdr organisk
syntes i vidare mening hade han mindre intresse." Hans
arbeten anses dock ha spelat en stor ro11 fijr utveck-

Lr t9z3 erhijll han av
Stockholn.r dess stora silverplakett.

lingen av kautschuksyntesen .
kemiska sillskapet

i

Svenska Kemistsamf undet, vars hedersledan.rot han var,

tilldelade honom sin sili'ermodaij

ir t9z7

senare Nordblad-Ekstrandmedaijen

i

guld

och

tvi ir

ftir alicyklisk

kemisk forskning.
En annan gren av naturvetenskapen, inom vilken iven
den svenska insatsen ar av betydande mitt, ir geologien.
Tvi pioniirer, Wilhelm Ran.rsay och J. J. Sederholm,

ha grundlagt den moderna geologiska forskningen i Finland. Ramsay, tillhorande den kinda skotska liglandsfamilj vars civerhuvud 1r earlen av Dalhousie, var en i
alia stycken hiigt begivad, vitt belest och skarpsinnig
forskare, beundrad av vinner och elever iven fcir sin

rika personlighet, sitt gemyt, sin frodiga realism och
optimistiska livssyn. \rinner i Sverige sokte pi sin tid
f,iirmi. den unge kristailografen att siika prolessLrren
i Stockholm elter hans bercimcle lirare Briigger, di
denne dverflyttade till Oslo. \{en Ran.rsay hyste
betd.nhligheter och odet ville annorlunda. Hans
stora lilt blev den geologiska utforsltningen av Kolahalvtin och nordvistra Ryssland,

dlr

han blev pioni6r
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fcil de i Sveligc utalbctade och av honotn sjilv vidarefiirda kvartdrgeologiska forsknirgsmetoderna. Darigenom berikade han nordisk geologi med ett stort nytt
forsknir.rgsf:ilt, skapade det geologiska enhetsbegreppet
Fennoskandia, och blev sjilv den centrale forskaren piL
detta omrede, som sihrat honom ett namn i geologiens
hd.vdcr. P5. I(olahalvijn uppticltte Ramsay ett av de
intressantaste omridena fiir nefelinbergarterna och lilde
vetenskapen klnna flera helt nya bergarter och t. o. m.
bergartsfamiljer. Om den.r publicerade han, delvis i samarbete med V. Hackman och andra, en serie arbeten,
som hcir ti1l petrografiens klassiska verk. Inotn samnra
omride upptickte Ramsay d.veo flera nya rnineral. Fiir
geologie studelande i hela Norden ir han kind genom
sin d.nnu i dag anr.ir.rda lirobok, "Geologiens grunder",
ett av den syenska veter1skapliga litteraturens bista verk.
Ramsay dog 1928.
Hans gode yain, J. J. Sederholm, en medlem av den
iven i Sverige fcirgrenade familjcn med samma namn,
Geologiska kommissionens chef i tiver Iyrtio ir, var
mera typen fiir en tiinkare :in natur{orskare, en sluten
personlighet, virldsman och vetenskapsman pi en ging

och bland fackmiinnen klnd som en av samtidens
frdmsta urbergsgeologer och som framstiende teoretiker. Sirskilt hcigt skattades han i England och Amerika, vilka l6nders geologiska sillskap bida hedlade
honom med guldmedalj. Annu p5. ilderdomen {iireldste
han {litigt i Amerika. Seder'holms mingsidiga allmiinr.u
intressen och omfattande humanistiska bildning gjorde

till en mycket representativ man, och han kunde
vid oiika tillfillen giira sitt land stora tj:inster, bl. a. i

honom
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Aland'frigan. Av sitl linga liv
vinde han ocksi 6ver ett ir pi att regera Albanien
sisom representant fiir Nationernas fijrbund. OutoK t iil

kumpu koppar och Petsamo nickel upptlcktes under den
tid han ledde Finlands geologiska undersiikning sisom
chel firr Geologiska kommissionen.
De tre representanter fcir finlandssvensk naturvetensltap, vilkas profiler och levnadsbanor hiir ovan snabbtecknats i starkt fijrhortat perspektiv, ge en forestlllning om hur den lirda banan kunnat gestalta sig fiir
finlandssvenskat'na pA den tid, di de innu kunde ni
chelsposter vid vetenskapliga inrittnir.igar. Den livliga
kontakten med utlandet ir typisk och iven ofrinkomlig
inom en si liten kultulkrets. Stiirre upptiicktsresor har

den lil1a kretsen icke kunnat finansiera. Adolf Erik
Nordenskicitrd, en av det svenska Finlands stdrsta sijner,
flyttade, sedan han nitt doktorsgraden, pi grund av
politisk fdrfdljelse iiver till Sverige och fick hir de miijiigheter, som skapade den store uppticktsresanden. I
'Westermarck,
ndrvarande tid dr det frimst sociologerna,
Karsten och Landtman, som bland primitiva folk i
Marocko, Sydamerika och pi nya Guinea fdretagit
stdrre forskningsresor och framlagt resultat, son.r sirskilt engelska fackmin uppskattat htigt. En virdefull
finlandssvensk expedition till Labrador, i stor utstrdckning Iinansierad med amerilonska medel, fiiretogs strax
{6re krigsutbrottet under ledning av geografen och geologen Tanner. dverhuvud rider bland det svenska Finlands Iorskare ett 1ir,ligt intresse fiir de geografiska
vetenskapernas olika aspekter. Mittundel brinnande krig
ha de skapat ett nytt lart sellskap, NordensltiijldsamA Granit l-;hldntlssoensbarnd
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fundet, ddr geologerj geografer, vii.xtgeografcr n.r. fl.
samlas till tankeutbyte, ett trotsigt vittnesbord om vad
en okuvlig folkstam anser hcir.a ti1l livets niidtorft.
Nestorn bland Sveriges botanilter, professor Rutger
Sernander, har vittnat om att den ar r88g vid 42 irs
ilder avlidne Ragnar Hult n.iiste riiknas sisom en av
de banbrytande forskarna pi vixtgeogra{iens olnrade
och att hans arbeten betytt mycket fiir utveclilingen av
denna disciplin i Sverige. I Finland fortlever innu en
mycket aktiv vdxtgeografisk skola, ledd av Alvar Palmgren. Bland de yngre mi niin.rnas Ole Eklund. Sitt
stdrsta och enda internationella namn inom botaniken
har Finland i detta nu i vixtfysiologen Runar Collander, r'ars undersiikningar civer olika d.mnens vandring
genom cellviggarna pi alger d.ro normgivande inom
pern.reabilitetslilan. Inom zoologien ha jimfdrande anatomi och entomologi haft dugande representanter vid
universitetet i Alex. Lutheloch brtiderna Odo Morannal
och Enzio Reuter. Genetikens ftiretridare, professor
Harry Federley, ir en internationellt kind Iorskare, vars
undersiikningar civer fjirilarnas reduktionsdelning tillerkdnnas grundllggande betydelse ftir lrftlighetsliran.
Den unge innehavaren av den svenslia professuren i
zoologi, Pontus Palf.rgren, har gjor.t vackra arbeten inom
sinnesfysiologi och experinrentell ornitologi.

Inom vetenskapen, betraktad sisom en universitets-

iro olika individers insatser icke niidvindigtvis
jimforbara storheter, iven om jimforelserna giiras
inom samma eller angrinsande imnesonriden. En
disciplin,

forskare kan ri.ka st6ta

rt4
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en viktig upptd.cht, som kan
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minglriga systematislia ialittagelser eller experiment ett
stort omredc, en tredje iter har den lyckliga givan att
vicka ungdomens intresse och visa der-r-t in pi fruktbringande spir, som han kanske sjilv saknar mdjligheter att taga upp. Virdeomdcimen fi 1ov att stdda sig
piL medarbetare, yrkeskollegcr och den internationella
littcraturers redovisning, trcn jiimf drande v:irderir.rgar
bero helt av vilken synpunkt, sonr anliigges, och sku11e,
strengt taget, aldrig giiras utan att synpunkterna ftilst
jimfcirts fcir sig. Sidana reflexioner ligga visserligen
utanfiir uppgiftens ramJ rren fcirsvara sin plats och fcirsvata {6rfattaren, vars olikartade omd<jmen inte nlrmaLe kunna motiveras inom dispositionens ram. HulLr
riktiga de anfiirda reservationeLna kunna \.ara, belyses
t. ex. av den uton.rordentiiga fran.rging som den skicklige maten.ratikern Ernst LindelijI haft som kritisk och
inspirerande mistare fijr en skola av forskare, av vilka
f lera
i likhet n.red sin idrare
internationell klass.
-nitt Ahlfors kallades siDen -unge finlandssvensken Lars
lunda vid z8 i.rs 6lder tili e. o. pro{essor i matematik vid
Harvard universitet i Boston,

n.ren

iterbiirdades snart

ti11

hemlandet, fiir att mottaga den svenska professuren i
matematik. Den nyligen avlidne nestorn bland Finlands

botaniker, professor Fredrih Elfving, gjorde sor-r.r urrg
forskare nigra synnerligen htigklassiga vixtfysiologiska
iakttagelser, och denna nu si moderna disciplin blev dirigenom tidigt infiird i Finland, lnen Elfvings verksamhet blev inte skolbildande.
Experimentaifysiken har i Jarl Wasastjerna fitt en
fran.rstiende representnnt, son.r skolat en hel generation
I15
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av uoga fysiker, och dessutom \runrit erkannande fdr
sina tritnir.rgar av atomladier. Den ildre generationen,
lepresenterad av Hjalmar Tallqvist, numera emeriterad,
var intresserad av matematisk fysik. Tallqvists lirobijcker inom detta oraride iro vilkinda iven i Sverigc.
NIen det ir inte mtilligt att systematiskt redovisa fiir
hela det svenska Finlands natun etenskapliga for skning.
Nigra ord om medicinen ilo dock pi sin plats. Dir
kan nrinrligen en finlandssvensk, kirurgcn Ali I(rogius,
betecknas som sitt lands storsta kliniska forskare. Krogius var genotr sin liggning helt fcjrutbestlmd ftjr vetenskapsmannens lel.nadsbana. Han hade dessutom fiirminen att vid en tidpunkt, di kirurgien gjorde stora
framsteg och bakteriologien oppnade ett nytt falt fdr
klinisk forskning, f5. iivertaga landets fiirsta kirurgiska
sjukl,us, dit patientcr strcimmade friLn hela Finland.
Urologien, liran om urinvigarnas sjukdomar, blev hans
huvudintresse och pivisandet av bacterium coli-inf ektionen vid urinvrigsinf lammationer hans fijrsta stora insats
i sin vetenskap. Med skil riknas denna uppt;ickt som
en bestiende vinning. Fortfarande liisa a1la Nordens
t.redicinare Krogius'kdnda bok om urinvd.garnas sjukdomar. Hans uton.rordentliga raonografi on.r blindtalr.rsinflammationen idagalade, att Finlands kirulgi under
hans ledning stod pi hojden av sin tids vetande och
tekniska kunnande. Krogins var en fint bildad man med
vidstrickt skdnlitterir beiisenhet. Sin {iirsta vetenskapliga skolning erhijll han i Flankrike och ftir fransk
litteratur bevarade han livet igenom stort intresse. Krogius'pi en ging hjirtliga och betinksamma visen i
fdrening r-r-red hans f6rnima karaktirsegenskaper skiinkte
I16
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honom elevers och kollegers vinskap och beundran i
kanske hcigre grad in nigon mediciuare bland hans samtida. I(rogius dog ir 1939 sison.r emeritus.
Bland hans samtida hunde blott fysiologen Robert
Tigerstedt tdvla med honon.r i nan.rnkunnighet. Denne
lirde och produktive forskare dgnade dock en dei av sin
bana it I(arolinska institutet i Stockholm och kan dd.rfiir fiirutsettas vara r,6lkdnd i Sverige. Tigerstedts lerobok i fysiologi var p5. sin tid ett standardverk, som a1lment lestes vid nordiska och tyska universitet. Hans
stora sammelverk om blodomloppets fysiologi stir fortIarande sisom ett vlldigt monumcnt 6ver vitrt r.etande
pi detta omride vid tidpr.rnkten lcir dess avfattande. Av
sin far, K. K. Tigerstedt, historielektor vid den anrika
skolan Abo klassisha lyceum, hade Robert Tigerstedt iryt ett sinne fdr historish forskning, som ledde till
en fortj:instiull insats iven inom medicinens historia.
L.rre n.redicinen i Finland hyllar sison sin storman
flin fijregiende sekels slut slcalden Johan Ludvig
Runcbergs son, Johan Wilhelm Runeberg, vars sorl

Birger Runeberg, d6d i938, blev en framstiende
kirurg och den ene av de tvi professorer n.red

svensht undervisningssprik 5qm den nya universitetslagen tillit vid Finlands enda medicinska Iakultet. Ett
stort inflytande pi landets hela medicinsha vetenskap
har iir.en utijvats ar. nLlmera emeritus prolessorn Axel
Wallgren, vars gedigna skola i patologisk anatomi blivit
grundliggande inom det liliniska forskningsarbetet och
diagnostiken. Framstiende llkare och forskare pi hIn.ra-

tologiens (1iran om blodet) or-rlrirde volo inre medicinarna Th. Tallqvist och Ossian Schauman. Tallqvists
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anvdndes linga tider overallt

sisom
blodets halt av dess rcida firgdmne. Sjdlv dog
han i pernicicis anen.ri, den svira blocibristsjukdom, it
vilken han egnat se mycket arbete och n.rot villien amerikanska forsliare upptickte ett botemedel strax efter hans

mitt pi

drid. Schaunans mest kinda vetcnskapliga insats beriirde den i Finland vanliga blodbristsjukdom, som beror
pi en inilvsmask spridd genom vanan att ita risalt fisk.
Pi detta oraride tillerkindes hans iorskning grundldggande betldelse. Schaumans minne ir d.ven bevarat
genom hans vaclira skapelse, Samfundet Folkhdlsan i
nu lett av den berijmde genetikern
Svenska Finland
Harry Federley - till vilket Schauman lven donerade
hela sin fiirmcigenhet. I spetsen fijr finlandssvensk inre
medicin sti nu den m:ugsidige Robelt Ehrstrorr, nyligen emeriterad, och hiimatologen Fredrik Saltzman, son
till kirurgieprofessorn och generaldirektdren i Medicinalstylelsen, Fredrik Saltzn.ran, skaparen av det I(irurgiska sjukhuset i Helsingfors. I(irurgiens friimsta, iinnu
verksamma representanter iro Richard Faltin, Fabian
Langenskicild, Henry Bardy och Flarry Elfving.
Med fciretridare fcir finlandssvensk humanisn.r har
den svenska ailmi.nheten men alldeles s:irshilt det lisande
och skrivande Syerige halt livliga fcilbindelser. Den

svenska kulturfonnen pi finllndsk botten har genom
Runebergs och Topelius' diktning pi. det gemensamma
n.rodersn.rilet en gi.ng firr alla anan.rmats av hela Sveliges
folk som en levande bestindsdel av dess eget sprik och
dess egen kultur folm. Det ir karaltteristiskt att det i
bida falien rtrr sig om skalder, vilkas fosterliindska
kdnslor helt iro i.gnade Finland trots att bida med ota-
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liga rottridar 6ven voro fdsta vid den svenska kulturformen sidan den utbildats i Sverige. Anda till den dag
i dag har detta drag av hingiven finlindsk patriotism i
ftirening r-r-red intin.r fortrogenhet n.red det Iijr alla
svenskar gemensamma kulturarvet utn.rdrkt finlandssvenskarna. Det fran.rtrider sirshilt i humanistisk vetenskap i den m6n denna sysslar med historiska, kulturhistoriska och estetiska problen.r pi natior.rell grund. Hos
en man arr den ildre ger-rerationen universitetslirare,
sidan som Verner S6derhjelm, kunde k:irleken ti1l den
svenska kulturformen inte ens fdrtrdngas av hans politiskt mera finska orientering. Som litteraturhistoriker
hirrde han till Nordens stiirsta och hir i Sverige skall
han linge minnas {ijr sin Levertinbiografi. Finldndaren
erinrar sig Soderhjelm lrimst som Runebergs biograf
och

dirnist

som den finlandssvenska prosans mest bety-

dande essdist. Med

Yrjo Hirn delar Siiderhjelm iran

av

att vara en av de lirdaste min Finland frambragt, bida
i hdgsta klass matta efter vilka som helst matt. Siiderhjelm hade verkat som professor i romansk filologi och
germansk {ilologi, innan han slutade som professor i
estetik och nyare litteratur fcir att dirifrin dverga til
diplomatien. Nd.r han i essiens form behandlar si. olika
imnen som Sagan om Tannhiuser, Alfred de Vigny,
Albert Edelfelt eller den italienska renlssansen, si sker
det alltid med den forening av genomtrdngande detaljkd.nnedom och vida perspektiv, som kiinneteckna vetenskapsmannens fullkomliga behirskning av sitt dmne,
medan samtidigt en lysande framstd.llningskonst scirjer
frir att varje bildningsintresserad lisare miste lingslas
av det rika andliga 1iv som striimmar honom till n.riites.
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Den som en getrg last brciderna Verner och Torsten
Siiderhjelms strirlande urgdomsbok, Italiersk renessans,
skall a.lltid nu och di finna tid att frin sin bokhylla
taga ned nngon av Verner Siiderhjelurs essier till fiirnyad genomld.sning. Torsten Soderhjelm dog tyvirr vid
unga ir; l.rans begivning var ett ltifte, som vennerna
ausigo innu rikare d.n broderns.
Yrj6 Hirn, ehuru emeriterad, har bevarat en vitalitet,
som varken hcig ilder e1ler hirda 6den kunnat stdcka.
Ett skenbart torftigt amne sadant som Al<ademiska Bokhandelns

i Heisingfors tjugufemirsjubileun

dgnade

Hirn hirom iret en bok, diir hans personlighet och
kulturhistoriska vetande fiiridlat temat till en flngslande
djuplodning av bildningslivets fijrutsethingar i bohhandlaryrket sedant det utvecklats

i

hans hemland. Det

har alltid varit Hirns sed att uppdraga sina verk ungefir sisom en trddgirdsmistare frin ett litet oansenligt
frci med kirlek och omvi.rdnad uppdrager en lilja och fiir
den till blomning. Lekmannen stannar kanske en stund
i {tirundran infirr oansenligheten i det exklusiva imnet;
Den gode vilden (i litteraturen), 6n i viirldshavet
(Robinsoniader) e11er skildringen av den med sin kilke
kringvandrande landsstrykaren X4atti Pohto, solrr saln1ar och kciper bcjcker it uniyersitetsbibliotekarien Pipping; men srart ger han sig pi nid och onid it den
inspiration och vetandets likedora, som fdrvandlar uppslaget till en slagruta, med vars tillhjiilp hemliga kiilispring i kulturhistorien uppdagas. Slutligen finner han
sig under en vis mans ledning ha inhiratat nigonting
meningslyllt och besti.ende, alla stora humanisters giva
ti1l sina lisare, kd.nslan av att den egna erfarenheten
120
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berikats, att personligheten vidgats och med sig inforlivat nigonting nytt.
Filosoiiska faliultetens frimsta namn i Helsingfors
var pi sin tid der.r bercimde sociologen Edvard Westermarck (diid Ig39), professor iven vid School of Econon.rics i London, och Abo Al<ademis fcirste rektor och proIessor i Iilosofi. Sin internationella bertimmelse skapade
han genom de klassiska verken Aktenskapets historia
och Moralbegreppens uppkon.rst och utveckling, bida

forst utgiyna pfi engelska och sedermera pe ett stort
antal andra sprik. Sociologien var di en ny vetenskaP
och Westemarck gjorde en utomordentligt virdelull
insats genom att st:illa in problen.r sldana som 6ktenskapet och moralbegreppen mot den utvecklingshistoriska
bakgrunden, skapad av Darrvin, Wallace och Spencer,

och iven ge dem en liisning med utnyttjande av sin tids
alla resurser. Han blev ddrigenom en av nydanarna inom
sociologien och etiken och har ftjr alltid inskrivit sitt
namn i dessa vetensl€pers historia, en mirklig insats av
en man frin en si liten ktllturkrets. Westermarcks
m6nga fran.rgingar ijverallt i virlden berodde iven pi
en ovanlig formiga att vinna hjirtan. Ett roande uttryck hirliir gavs av en engelsk 1io1lega, som sade om
honom, att di lMestennarck bjudit pi en grogg si kinns
det som om man fett tve. Hans urbana sitt hompletterades av en dlskvlrd humor och irtresserad objektivitet,
som strdckte sig lr5.n hans ottgirmings lldsta och ber6mdaste till dess yngsta och oansenligaste medlemmar och
omfattade alla samhillsklasser. Han hade goda vinner
bland marockanska scheiker och beduiner i trakterna
kring sin av rosor omgiyna villa i Tanger, bland ldrda
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London, ddr han riven bodde en stor del av

iret, sivil som hemma i sitt fddernesland, ddr han icke
blott varit professor vid tvii. universitet utan iiven en
ivrig deltagare i folkbildningsarbetet i de finlandssvenska socknarna under den politiskt skickelsedigra tid
han stod i spetsen {iir Nylands nations studenter. I Fin-

land blev hans verksarahet iven skolbildande och sociologerna Gunnar Landtraan och Rafael Karsten, Westermarcks elever, ha vurnit anseende fijr sina hiir ovan

niimnda forskningsresultat bland papuaner och sydamcrikanska indianer.

Den finlandssvenska historieforskningens grand old
man dr emeritus professor Carl von Bonsdorff, en kunskapsrik och produktiv forskare, vars arbeten beriirande
Finlands ekonomiska och kulturella fiirhillanden fri.n
r6oo-ta1et

intill bcirjan av rSoo-ta1et iro vilkinda

bland
de rikssvenska kollegerna. Den nu ledande generationen
representeras av Herman Gummerus och Bruno Lesch,
sedan den unge lovande forskarer Gunnar

Mickwitz stu-

pat under vinterkriget. Historieforskningen vid Abo
Akademi faller utom ramen fiir denna uppsats, men dess
mi.nga representanter under sjilvstd.ndighetstiden f6.
icke gliimmas, nir det gdller att skapa en helhetsbild av
finlandssvensk folskning pi ett omride, dir Sverige och

Finland ha si mycket gemensamt, Ett liknande omride
:ir litteraturhistorien, ddr den nordiska traditionen med
pietet och djup inlevelse fcirvaltats av Gunnar Castr6n
och Erik Kihlrlan. Den sistr.r;imndes dcid vid en bilolycka 1933 var en av de stijrsta fiirluster Iinlandssvensk humanism lidit.
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Iin nigot si. nir fullstindig presentation av finlandssvenska insatser vid tlen {ilosofiska fahulteten ir otinkKri
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bar inom den snivt tillmiitta ramen av en kort iiYersikt. Hela Finlands nyare bildningshistoria har inspirerats av forskare pi olika sd.tt knutna till universitetet.
Nigra nan.rn mi. framfriras fdr att ge en anknytning till
olika rikssvenska associationer: inom pedagogiken ir
den mittfulle och kritiske Albert Lilius vil kind
iven hdr och har.rs skrilter ha vunnit minga vdnner i
Sverige. Han eflertridde en i Sverige pi sin tid lika
vd.lkind raan, \\raldemar Ruin, td.nkare och talare, universitetets rel<tor under virldskriget och de fcirsta sjilvstindighetsirren, far till den framstlende estetikern och
humanisten, Hans Ruin. Fdretridarna fiir nordisk filologi och svenslta spliket, Hugo Pipping, O. F. Hultman
och Tor Karsten, ha dels representerat det viktiga specialon.iride, som biidats genom svenslians kontakt med
finskan secian Finlands historias gryning, dels verksamt

bidragit tiil fornsvenskans utiorskning. Hugo Pipping
fann dessutom i yngre ir tid fijr utmdrkta experimentella bidrag till fonetiken, ldran om det htirda och talade
ordet, ett miinstergillt lysiologiskt arbete i klass n.red det
bista som den tiden gjordes pi det di nya omridet. Bland
filologiens firretrldare fir heller icke utelimnas Ivar
Heil<el, professor emeritus i klassiska spriik, som trots
sina 5.ttio ir ir tg4t kunnat {ullborda den utomordentliga s1<iLdringen av Ilelsingfors Universitets historia
under 3oo 6r, ett verk pi 796 sidor. Under de senaste
iren har Heikel till svenska iiverflyttat Xeno{ons Anabasis och historieskrivaren Polybios. Som en symbol fcir
obrr.rten f inlandssvensk kulturvilja star denne dsterbott-
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niske ildrings kirlek tiil arbetet och de andliga vd.rdena
i en tid av fasor. Som si lnir.rga andra av den 3oo-eriga
hiigskolans svenskar inom de humanistisha disciplinerna

jag nimner som exempel Siiderhjelm, I{irn, LiliusHeikel utf6rt ett stort arbete direkt pi. {inska
spriket vid sidan av den gd.rning, son.r iklitt sig modersmilets svenslia spriLkdrikt.

-har iven

fir

heller icke glcimn.ras vid bedon.rning av finlandssvenskarnas verksamhet i universitetets tjenst, att
de samtidigt och ofta i stor utstrickning fitt 1ov att
underkasta sig en tung virnplikt i det sociala och politiska livet. Dels stiller den iil1a kulturkretsen, som ju
likvil bildar ett helt samhelle, stora kray pi den enskildes tjdnstvilligl.ret. Krafterna iro f6. och uppgifterna
minga. Dels krivde kar:rpen nrot fon yshr.ringspolitiken
under fiiregiende sekels slut ocl.r detta sekels b6rjan personliga offer. Si f61jde pa 2o-talet {iirsvaret mot iktfinskheten och nu den ryska stormaktens fornyade fiirsiik att med krig pitvinga Finland sin vi1ja.
Juristerna vid universitetet spelade en stor roll under
den passiva motstindspolitikens dagar. Den frdmste
bland den julidiska fakultetens finlandssvenskar var di
den store patrioten Rabbe Axel Wrede, kdnd tjver hela
landet som R. A. W. (Riitt Alltid Warar), en av ledarna
Itir det passiva motstendet mot fiirryslinir.rgspolitiken.
Wrede var d.ven en framstiende rettslerd och slutligen
kansler fcir Abo Akademi, men fiir eftervirlden ir han
dock frimst en syrabol fijr en av finlandssvenskarnas
sttjrsta traditioner, den som fdrevigats av Wibelius i
Runebergs Landshofdingen. I alla tider ha finlandsDet

124

Iirin! s I a t s u, n I e r s ; I ? let
stitt pi lxgens ocil rattcns g1und, en fast
i.

svenskafna
hiippa i det ofta lcir'ligare fir.rska foilielen.rentet, men allticl
redo att tred sina {inslia landsmir.r 1<irrpa {iir det getlensamma fdderneslandet, nir viLlclsverkare fiirgripit sig
piL dess

ritt till

eget 1iv.
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