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F,ir"t""lre., iiver vilka irlclriga traditioners helgd vilar,
ha en sdregen ftrrmiga att fjittra Yi.rt intresse. Vi stu-
dera dem, men vi klnna ock en kallelse att viLrda dem i
trohet mot gingna sldktleds arv. Pi ett annat satt, men

om n.riijligt in fastare iro vi bundna vid andliga skapel
ser, som vi sett vixa fram infcjr viLra rigon och vid vars
tillkomst och fiirsta fran.rgingsrika utveckling vi fitt
medverka-

Abo Akademi, det svenska Finlands egen hdgskola,
ftirenar i sig tradition och nyskapelse.6ver dess namn

och vdg vila gi.ngna seklers akademiska minnen. Dock
ir den i sin nuvarande gestalt ett verh ay ver egen tid.
Dess utveckling;ir icke avslutad, alltjamt vintar den

nya insatser av oss och v6ra efterkommande fiir att i
allt h6gre grad bliva vad den lr avsedd att vara: den

f inlandssyenska kulturens hcigborg.
Frin 164o till r8z8 var Abo orten {iir Finlands enda

universitet, den forna Abo Akaderni. Dess ldrdorrls-
historia uppvisar flera stora namn. Ett akademiskt 1iv

pi htig niv6, praglat av minga tidstypiska drag, pulse-

rade under dessa irhundraden pi Auras strand. Ftirbin-
delser uppehcillos med stiirle kulturcentra, salskilt med

Sveriges universitet, och frin Abo utgingo vlckande
och htijande impulser till de mest ar.ligsna tmkter i eget

1and.
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G. O. Rose nqvist
Scclan I-Ielsingfors r8rg blivit landets huvudstad och

Abo ir I8z7 i grund hir-jats av videld, flyttade Akade-
mien till den nya huvudstaden. D:ir arbetar fortfarande
landets enda statsuniyersitet. Historislca trinnen hunua
:iga en uppfordrande och inspirerande kraft. Hig-
komsten av att Abo iigt ett universitet dog aldrig ut i
denna stad, som alltid varit me<lveten om sina stolta
traditioner. Detta minne biev i tidens fullbordan en killa
till inspiration och skapande aktivitet. Dilmed ftirenade
sig den vackra lokalpatriotisn.i, sorr kinnetecl<nat en

dldrc fcirr.r.ln.r generation av .&bo-bor och ennu lever kvar
i stadcu. Der.r blev en reell fahtor i utvecklingen. Kring
sekelskiftet Igoo framvaxte i Abo flera Iilantropiska och
kulturella fiiretag son.r fruliter av storartade enskilda
dooationer. Handelns och industriens utveckling ska-
pade ncidiga yttre fiirutsattningar, och en dde1, fcir
ideella vd.rden tippen livssyn inom stadens gamla patri-
ciersld.kter fdd<le offerviljan. I Aibo slott hopbragtes det
stdrsta kulturhistoriska museum, sora Finland ager- Ett
stort bibliotekshus donerades till staden av kommerse-
ri.det Fredric yon Rettig. Till den bildande konstens
hign uppfiirde kommerseriden brijderna Ernst oclr
Magnus Dahlstrirm ett konshnuseun. I denna offer
villiga, kuiturellt olienterade lokalpatriotisr.r.r farn tar-
ken piL iterupprdttandet av en akademi i Abo en god
jordmin.

Sprikfiirhillandenas ut\.eckling vid lJelsingfors uni-
versitet visade tidigt tendenser, som ldto den realistiske
iakttagaren f6rsta, att st'ensk vetenskap och hcigre
svensht bildningsliv ftilr el1cr sonare skulle fi det trengt
i virt land, om de vore hdnvisade enbart til1 statsuniver-
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sitetet. Denra utveckling peverkade i hiig grad strdvan-
dena att uppratta en privat svensk hcigskola.

Den liirsta diskussionen i denua friga f6rdes i tid-
ningspressen under rgoo-talets fijrsta decennium. Den
nya hcigskolans uppkor.r.rst fiirbereddes ocksi pe ett kon-
kret sett genom de svenska kulturstrd.vandena i Abo.
Tvi arbetsformer biira nir-r-rnas. lin omsorgsfullt plan-
lagd ftireld.sningsverksan.rhet tredrevs i Abo frin ir r9o3.
Frejdade talare inbjcidos bide frin Helsingfors och

Sverige. Frin r9r3 anordnades under flera ir akade-
miska sommarkttrser i Abo. De voro fcirdelade pi olika
sektioner och san.rlade talrika deltagare, studenter, folk-
skollirare och andra. Genom dessa kurser iteruppstod
det akaden.risha livet i .Abo, lit vara blott frir nigra
sommaryeckor-

Genom en stijrre donation av er 1916 tridde akademi-
planerna verkligheten niiLraare, Bland de donatorer, vil-
kas namn oskiljaktigt iro knutna till Akademiens upp-
komsthistoria, biira bxidema Dahlstriirn nin.rnas f rimst.
De liiljande iren upptogos av en livlig diskussiou
rijrande den planerade hcigskolans gestalt och program.
Fr6gan gillde om den sku1le bli en akademi i tringre
mening, alltsS. ett vetenskapligt forsknir.rgsinstitut utan
direkta undervisningsuppgifter, el1er ett universitet, vars
professorer skulle igna sig bide it forskning och under-
visning. Vidare Irigade rnan sig vilka vetenskaper som
nirmast skulle bli fiiretridda vid Akademien, de huma-
nistiska, de naturvetenskapliga, de statsvetenskapliga
eller de tekniskt tillimpade.

Ar r9r7 organiserades Stiftelsen fiir Abo Akademi.
Dess indan.ril fixerades i stiftelseurkunden silunda:



G. O. Ro-te nqti.rt
"Avkastningen ay det fonderade kapitalet skal1 anvandas
fdr grundandet och upprdtthillandet av en hogskola i
Abo med svenskt undervisningssprik under namn av
Abo Akademi." Fiirsta paragrafen i Akademiens ir
r9r8 antagna grundstadgar, fi)rnyade rgzg,lyder: "Abo
Akademi har till uppgift att frdn.rja vetenskapernas ut-
veckling samt att meddela vetenskaplig uudervisning pi
svenska spraket." Hir 1r Akadcmiens karaktir av ett
universitet med uppgifter bide i forskningens och
undervisningens tjiinst klart angiven. Overl;iggningarna
orrr Akaden.riens progran.r ledde till en kompromiss, sor.r.r

innebar, att tre fakulteter omedelbart gflrndlades : Huma-
nistiska, Matematisk-naturvetenskapliga och Statsveten-
skapliga faI<ulteten.

Med st<id av sd.rskilda donationer tillkommo senare
Kemisk-tekniska fakulteten, som begynte sin verksam-
het ir t9zo, och Teologiska fakulteten, som efter en
strirre donation av konsulimran Anna von Rettig tridde
i funktion hdsten 1924. I nira anslutning till Akademien
upprd.ttades ir r9z7 Handelshiigsholan vid Abo Aka-
demi. Under 6rens lopp ha de sltilda fakulteterna vuxit
genom nytillkomna professurer och andra ldrartjanster.

Bakom Abo Akademi stir, som redan antyddes, en
stiftelse. Genom sin delegation och styrelse handhar den
Akademiens ekor.romiska fiirvaltring. Hiigskolans aka-
demiska ledning iter ligger i hdnderna pi traditionella
organ: fakulteter och konsistori[m, som omfattar samt-
liga or.dinarie professorer. I(ansler ir h<igsta akademiska
instans. I{an utses av Stiftelsens Delegation, sedan
Kon'i.tnrium utralrr sig i arendet.

Den z september r9r8 samotaotredde Konsistor.ium



Abo A had.e mi

fiirsta gingen. Frin ingingen av virternrinen r9I9 vid-
tog den akademiska undervisningen. Akaderniens invig-
ning fiirsiggick under solenna former den rr och rz
oktober r919. Det var dagar av strilande lestivitas.
Bland gdsterna mirktes medlemmar ay regeringen, de

nordiska ldndernas s6ndebud i Finland och frejdade
representanter for hrigskolor och lirda stiltelser i hem-

landet och de skandinaviska linderna. Flera nya bety-

dande donationer anmlldes. Landets nyvunna sjilvstdn-
dighet bildade den ljusa ba.kgrunden fdr denna mirkliga
tilldragelse i finlar.rdssvenskt kulturliv. Iln varm kultu-
rell hlnftirelse och framtidstro priglade festdagarnas

lysande tal.
Till en del genom kdp, men frlmst genom geyor och

testamenten har Abo Akademi f<irvirvat flera olika

byggnader och girdar, beligna i den vackraste och histo-
riskt mest minnesrika delen av Abo, trakten kring den

drevrirdiga don.rkyrkan och det forna akademihuset. Hdr
be{inner sig med en vacker utsikt iiver det parkon-
ride, som prydes av Per Brahes och llenrik Gabriel

Porthans statyer - 
Akademiens huvudbyggnad med

konsistoriesalen och kansliet. Inon samma kvarter, som

i sin helhet :iges av A1<aderrien, ha \{atematisk-natur-
vetenskapliga och l(emisk-tekniska fakulteterna sina

byggnadskompiex. Pir atdra sidan domkyrkan befinna

sig de byggnader, dir Handeishdgskolan och Teologiska

faliulteten iro inrymda. Pi samua tomt st:rr det si
kallade Boktornet, den f6rsta etappen i en byggtadsplan,
som i sinonr tid skall skinka Akademiens stdndigt vdx-
ande boltsamlingar tillriclrliga utrymmen. Men redan i
sin nuyarande form ir det modernt och f6rnimt inredda
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biblioteket en prydnad fcir Akademier:. Ehuru bitrlioteks-
huset rymmer 5 5oo hyllmeter bocker., ir det till trdngsel
fy11t. I samma stadsdel befinna sig vidare den byggnad,
ddr Statsvetenskapliga fakulteten ir inrymd, tidigare
kommerseridet \{agnus Dahlstrcims l.rem - en del av
byggnaden upptages av de biologiska samlingarna -samt }lumanistiska fakultetens hus, kouln.rerseridet
Ernst Dahlstriin.rs forna hem. Hiir Iinna vi ock den
gamla Akademiens botaniska tridgird, nu Itirnyad till
att tjana sitt ursprungliga andamel.

Den on]sLindigheten, att varje fakultet vid Akademien
har sitt eget hus e1ler byggnadskomplex, er agnad att ge
det akademiska livet en prigel av hemtrevnad. Den bi-
drar till den intin.ra karaktir, sor-rr fcirh5.llandet mellan
ldrare och studenter kan vinna redan pi grund av det
anspriksliisa studentantalet. Denna karakter kan ock ge
undervisning och fostran en stiirre effektivitet. Akade-
mien, en h:ird frir intellektuell miida, blir samtidigt ett
hem fcir studenterna, Genom sina rika seminariebiblio-
tek ge de skilda faltultetelna sina alumner tillfille att
gcira sig fcirtrogna med bdcker och tidskrifter frin olika
vetensliapsomriden. De minga gamla girdarna, frirut
Abo patriciers och borgares hem, nu stillda i vetensha-
pens och undervisningens tjinst, iro ocksa ett konkret
vittnesbijrd om det personliga intresse och den offer-
\.ilja, som rest Abo Akaden.ri och it den skinkt t. o. m.
det, sonr md.nniskor stilla hogst i livet, deras hem.

Det iir en in.rponerande utveckling, som lett fram frin
den anspr6ksliisa gestalt, sonr Abo Akademi igde vid
sin begynnelse fiir ett kvart sekel sedan, till den stolta
andliga byggnad, som Akademien redan nu utg6r med
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sina fem fakulteter, sin hanclelsh'dgskola och sitt f6r-
nimliga bibliotek. Och denna hdgskola visar alltjiimt
fortsatt viixtkraft. Nigr-a siffror belysa utvecklingen.

Under lisiret r9r8 19 var antalet professorer 6,

summa llrare tz; tqz8-29 f cirf ogade Akademien ijr.er
19 professorer, en extra ordinarie plofessor, tre docen-

ter och en del andra liirare, si att totalantalet llirare upp-

gick till 40. Tio it senare eller on.redelbart f6re vinter-
kriget var ld.rarnas antal 52, Dira\. voro 22 professorer

och 2 extra ordinarie plofessorer. Lrnder kriget ha ytter-
ligare ett par nya prolessurer tillkon.rmit och nigra
vakanta professurer besatts. Antalet inskrivna studenter

var hiisten r9r9 cirka roo, hiisten r9z8 oYer'2oo, hijsten

1938 i det nlrmaste 4oo.
De olika fakulteterna ha redan nitt fram till ett ming-

sidigt undervisningsprogram, men betydande luckor
miste iinnu fyllas, fdrrln de till fullo notsvara de krav,
som vetenskapernas inle sammar-rhang och undervis-
nitgens behov stdlla pi ett universitet. Hunanistiska
fakulteten fcirfogar over professurer i filosofi, i nordisk
historia, i litteraturhistoria med poetik, i grekiska och

roraersl<a litteraturen med antikens historia, i nordisk
kulturhistoria och folklivsforskning, i musikvetenskap

och folltdiktsforskning, i svenska spriket och nordisk
filologi, i gemansh filologi samt i engelska spriket och

litteraturen. Professuren i allrin historia iir icl<e tu
besatt. I sociologi finnes en persotell e. o. professur. En
vildefull tiilging dger fakultetcn ytterligare diri, alt
Statsyetenskapiiga fakultetens professorer i nationaleko-

nomi med finansvetenskap och i statskunskap med kom-

munalkunskap arbeta iven iuon.r Humanistiska fakul-
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teten. Infijr denna fcirtecknir.rg ar det latt att konstatera
v6sentliga brister: iimnen 6ro fiirenade, som borde
representeras av sjiivstindiga professurer, och le{o-
stolar t. ex. i romansk filologi, i finska och i pedago-
gik saknas alltjAmt.

Matematisk-naturyetenskapliga fakulteten har profes-
surer i fysik, i geologi och mineralogi, i matematik, tve
professurer i kemi salrt en e. o. professur i kristallografi
och mineralogi. De biologislta imnena och geografin
sakna tills vidare llrostolar.

Abo Akademis Statsvetenskapliga iakultet har i viss
min d.gt en banbrytande betydelse i Norden. Den har
under de sista 6ren tilldragit sig dkat intresse genora den
diskussion rrjrande de statsvetenskapliga studiernas orga-
nisation, som fiirts bide i Sverige och vid Helsingfors
uniyersitet. Fakulteten omfattar professurer i national-
ekonomi med finansvetenskap, i statskunskap med kom-
munalkunskap och i privatratt med allmdn rettslera.
Prolessurerna i statistik och i statsrett och Iolkri.tt sti
obesatta, men undervisning meddelas inom deras imnes-
omride. Professorn i sociologi verkar jimvil inom
denna {akultet-

Kemisk-tekriska fakulteten Iiirfogar civer professurer
i allmin kemisk teknologi, i skogsprodukternas kemi och
kemiska teknologi och i mashinbyggnad samt en e. o.
professur i analytisk kemi och oorganisk kemi.

Teologiska fakulteten har professurer i exegetik, i
kyrkohistoria, i systematisk teologi och i praktisk teologi.
Det narmaste rinsken.rilet d.r en ny professur i exegetik,
si att den gammal- och nytestamentliga bibelvetenska-
pen finge var sin fijretridare.
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I san.rtliga fakulteter verka utiiver professorerna

docenter, lektorer och andra ldrare.
Som det svenska Finlands hiigskola lniste Abo Aka-

demi betrakta det som en central uppgift att giira den

Iinlandssvenska {olkstan.rn.rens bosittningsomride, dess

historia, kultur och sociala struktur till ftjremil f6r sitt

forskningsarbete. Flera av Akademiens professurer, sdr-

skilt inon.r Humanistiska Iakulteten, iiro genom sitt

imnesomride ignade att ge virdefulla bidrag till iiis-

ningen av denna uppgift. Samtidigt utbildar Akademien

tjdnsten.rin fdr de mest olika omriden av landets, sir-
skilt den svenska folkdelens, bildnitgs- och nlringsliv.
Frin den Humanistiska och Maten.ratisk-naturveten-

skapliga fakulteten ha utgett talrika vetenskapsidkare

och lirare. Statsvetenskapliga fakulteten har skinkt

affdrsvfu'lden, journalistiken och den sociala virdverk-
samheten bemirkta arbetare. I frirga om studentantalet ar

Kemisk-tekniska f akulteten Akade[.f ens stiirsta fakdtet.

Det iir ett betydande antal ingenj6rer den redan sant ut

till industriens tjdnst, ddr fakultetens lirjungar tillvun-

nit sig en aktad stalhing. Konkreta fijrbindelser med

alla svenskbygder fdrmedlas icke minst av Teologiska

fakulteten: cirka 50 fren Akademien dimitterade prister

verka redan i de svenska fiirsamlingarna runt landet.

Dd.rjd.mte utbildar fakulteten religionslirare, manliga

och kvinnliga. Av fal<ultetens kvinnliga ldrjr"rngar sti
nigra i fiirsamlingarnas tjinst, anstillda ftir arbetet

bland barn och ungdom.
En iterblick pi Akademiens kvartsekellinga verksam-

het bringar i erinran en rad kd.nda och uppskattade per-

sonligheter, so stett i Akademier.rs tj;nst och utfijrt en
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fiirnir.nlig gdrniug veter.rskapen, fosterlandet och det fin-
Iandssr en.ka kulLuriircr rill g:rgn.

Det var en utomordentlig forn.riLn fcjr Abo Akaden.ri
att dess fdrste l<ansler var en personlighet av sidana
r.nitt sorrr friherre R. A. Wrede, det sver.rska Finlands
"grand o1d man". Framstiende som rattsl;rd, f6rfaren
i akaden.risk adr.ninistlation, prr)vad i viktiga politiska
v1q,, b1. a. som regeringsmedie m, er av dc ledande i det
passiva motstindet under of;irdsiren i seklets bcirjan, en
personlighet av sillsynt resning och r-rred alh.r.riin aukto-
ritet var han frir den nya hiigskolan er.r tillging av
ovlrderlig betydelse. Di friherre Wrede ir r93o avgick
pi grund av hog ilder, utsigs professor A. Wallenskiijkl
till kansler- Tidigare professor i romansk filologi vid
Helsingfors universitet och anlitad i minga allmint kul-
turella virv gick han in i sin uppgi{t med stort intresse
och vann genom sin ftirfinade personlighet mycken s1,m-
pati. Hans verksamhet som kansler vid Abo Akademi
blev emellertid kort. Han dog redan ar 1933. Fren detta
ir ti1l il rg4r bekldddes kanslersposten av fiirre presi-
denten i Wasa hovritt och Hiigsta f6rvaltningsdomsto-
len, f. d. justitieminister I(arl Sijderholnr. En lingvarig
och mi.ngsidig erfarenhet i judiciella och adr-rlinistrativa
viirv kom honom att s:irskilt ar:beta frir utvecklandet av
Akademiens fcirvaltningsfonner. Frin r94z beklldes
kanslersposten av professor emeritus Otto Hjalmar
Granfelt. En l:ing altademish verksamhet, som omfattat
6ven administratir.a uppgifter, den juridislta fiirfaren-
heten, medlemskap i regeringen och hiigsta domstolen och
andra offentliga uppdrag ha givit professor Granlelt
erfarenheter, son.r nu liinda Akademien till gagn. Det 6r
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silunda sillsyrt framtriidande personligheter, som be-
lilitt kanslersposten vid Abo Akaclemi under det gingna
kvartseklet. Detta har icke kunnat undgi att stdrka den
nya hdgskolans stellning i det allmlnna medyetafldet.

Abo Akademis frirste rektor var Edvard Wester-
marck, tidigare professor vid llelsingfors universitet,
under en lirng tid iven professor i London. Att denne
frejdade sociolog, kind och uppskattad i vetenskapliga
kretsar lingt utanfdr det egna landets g(anser, mottog
kallelsen att b1i profcssor vid den vardande Akaderaien i
Abo och sedan valdes till rless ftirste rektor, bidrog till
att fasta uppmarksamheten vid Akadenien och i de11

vetenskapliga virlden vicka intresse fiir det nya lir-
domss:itet. \Mestermarcks personlighet och tal bildade en

av de faktorer, sorrt g6vo invigningshiigtidligheterna i
oktober r9r9 sin prigel. Lr tgzt valdes profes-
sorn i matematik Severin Johansson till Akademiens
rektor'. Tidigare kind som en utomordentlig pedagog

Sdagalade han som rektor framstiende administrativa
egenskaper. Harr var en egenartad, kraftfull personlig-
het, som med hela den energi han var mdktig av dgnade
sig it Akademiens utveckling. I offelrtliga tai och under
enskilda samtal fran.rlade ban sin hdgskolas sak och
aktuella ekonomiska behov rned karv kraft, Honoor
tillkommer till en stor del ftirtjinsten av att ha raddat
Akademien ur det hotande ekonomiska lige, som pen-

ningvirdets nedging under iren efter frihetskriget
fiirde med sig. Elter Johanssons plcitsliga dtid ir r9z9
valdes professom i musikvetenskap och folkdiktsforsk-
ning Otto Andersson till rektor. Han utiivade ett sam-
lande inflytande inon.r Akademien, varmt intresserad som
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han var ftir varje moment i dess minggrenade verksam-
het. Hans relationer till svenskbygden och det Iolkliga
bildningsalbetet, i vilket han bl. a. genom insarnlandet av
{olkmelodier gjort eD rent av historisk insats, r,or.o en
stor tillgi.ng fcir Akademien. Ar 1936 eftertreddes pro-
fessor Andelsson sor-t-r rektor av professorn i svenslta
spri.ket och nordisk filologi Roli Pipping. En nedirvd
trohet mot akaderaiska traditioner och en fast, i hela
harts livssyn djupt rotad bundenhet vid landets sr.enska
kultur utmerkte hans rektorsgirning. Det serare av de
tve triennier, som professor Pippings rektorat omfat-
tade, priglades av krigets abnorma fiirhillanden, som i
rnanga avseenden hindrade utvecklingen. Fran 1942 ar
under tecknad Akademiens rektor.

Bland de inhemska r.n:in, vilkas verksarahet vid Abo
Akaden.ri redan ir avslutad, kunde n6.mnas professorn i
privatrett med allmi.n riittslira Alexander Gadolin, dtid
ir 1939, son.r utfcirde ett grundl:iggande albete som
Statsvetenskapliga fakultetens {cirste dekanus, och pro-
fessorn i nordisk historia Per Olof von Ttirne, en repre-
sentativ kulturpersonlighet, aktiv i det internationella
samarbetet mellan de europeiska historikerna. I detta
sanlmanhang kunna ock gn.ieritiprofessorerna Rolf
Lagerborg och I(arl Lindn.ran nimnas, vilka 6nnu efter
sir.r avging p6 fdrordnande uppehellit sina tidigare pro-
fessurer, Lagerborg, som eftertridde Westermarck si-
som innehavare av Akaden.riens pro{essur i filosofi, har
gjort sig bemirkt genom sin mingsidiga fiirfattarverk-
san.rhet, sin vitala petsonlighet och sitt irapulsiva, stun-
dom ijverraskande upptridande i dagens frigor. Lind-
man har med vaken forskarhig och aldrig triittnande
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vetenskaplig m6da fortsatt sina forskningar pi iysikens
omride, varom talrika avhandlingar och uppsatser blra
vittne.

Bland professorer, sorn genom en lingvarig verksam-
het vid Akademien bidragit att ge fdrg it de skilda
fakulteternas liv, mi dnnu nigra bringas i erinran, Pro-
fessuren i litteraturhistoria med poetik innehas av Olaf
Hom6n, son.r har gjort sig bemdrkt bl. a. genom littera-
turkritiska essier och en nyss utkommen, uppskattad

svensk ijversattning av Ka1evala. Johamres Sundrvall har
som professor "i grekiska och romerska litteraturen med

antikens historia" med fraraging foretrett vidstrackta
omriden av den klassiska filologien och gamla tidens
historia. Professorn i nordisk kulturhistoria och folk-
livslorskning Gabriel Nikander har haft gladjen att se

sitt Iorskningson.rride alltmer uppskattat och odlat i virt
land. Flans eget framsteende arbete pi detta omride
fortsattes av talrika ldrjungar, som disputerat i hans

imne. Bland framtridande min inom de naturveten-
skapliga och tekniska Iacken mi nlmnas prolessom i
geologi och mineralogi Hans l{ausen, dekanus fiir Mate-
matisk-naturvetenskapliga fakulteten, och pro{essorn i
allnin kemisk teknologi Walter Qvist, sedan menga ir
dekanus fcir Kemisk-tekniska fakulteter, san.rtprofessoln
i skogsproduktertas kemi och kemiska teknologi F. W.
Iilingstedt.

I det nordiska samarbetet pi det vetenskapliga och all-
rlrint kulturella gebitet meste Abo Akademi anses 6ga

en betydelsefull p1ats. Akademien har fdrmedlat nor-
diska {tirbindelser genom att inbjuda talrika skandina-
viska vetenskapsmin att hirlla gistf6relisningar i Abo.
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Aven studentutbyte har odlats. Men lingt stijrre ir bety-
delsen av att talrika frejdade rikssvenska vetenskapsman
under en ldngre eller kortare tid verkat som professorer
vid Abo Akademi och dir utfiirt en uppskattad lirargir-
ning. Detta har lett till ett fruktbart, vardagligt sam-

arbete mellan rikssvensk och finlandssvensk vetenskap,
Dirtill ha dessa svenska r-r-rdr.r efter sin iter{lyttning till
Sverige blivit nagot av kulturella ambassaddrer, som i
sitt eget land spritt kdnnedom icke blott om Abo Aka-
demi, utan iven onl kulturliv och fiirhiLllanden i allmin-
het i Finland. I sirskilt htig grad har Akademiens teolo-
giska fakultet kunnat profitera av en frirndmlig riks-
svensk insats, som varit virt lands teologi och kyrkoliv
till stort gagn. Prolessor Johannes Lindblom och seder-

mera biskoparna Yngve Brilioth och Torsten Bohlin
bildade fakultetens fiirsta, framstiende professorskon-
stellation. Senare ha numera domprosten Ernst New-
man och professor Ragnar Bring uttivat en ritt ling-
varig, uppskattad verksamhet i Abo. Professorerla Hjal-
mar Lindroth och Sigfrid von Engestriiur ha en kortare
tid verkat ddr, och lven fiir niryarande f6retrddes pro-
Iessuren i systematisk teologi av en rikssvensk man,
professor Harald Eklund. Inom Statsvetenskapliga
fakulteten utfdrde nationalekonomen prolessor Arthur
Montgomery en lingvarig och franlstiende 11rarg5.r-

ning. I(emisk-tekniska fakultetens fijrste dekanus var
professor Erik Hdgglund, vida kdnd genom sina insatser
i den triken.riska forskningen. Aven professorn i geologi

i Uppsala Helge Backlund har tidigare varit prolessor
vid Abo Akademi.

Under den tid av ungeflr ett kvartsekel, som fiirgitt
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sedan Akademiens bibliotek begynte sin verksamhet, ha
imponerande bokskatter samlats i Aliademiens d.go. Med
negra undantag erhiller biblioteket ett friexemplar av
all i Finland utkommande litteratur, och genom bytes-
liirbindelser har det mottagit vetenskapliga publikationer
frin 468 institutioner, hiigskolor, lirda samfund och
bibliotek i olika delar av virldeu. Bokbestindet har
vidare iikats genom planmissiga krip och otaliga smirre
och stiirre givor. Det katalogiserade bokbestS.ndet upp-
gilr (1944) till 225 u:n volymer. Dirtill komma cirka
5o ooo akademiska avhandlingar, smetryck, tidningar
och okatalogiserad litteratur. Det samlade bestindet av
tryckalster utg<ir 6ver 360 ooo. Biblioteket 1r di.r-
med det andra i ordningen av landets vetenskapliga
bibliotek. Om hopbringandet av dessa rbokskatter har
6verbibliotekarien Eric Holmberg inlagt synnerliga ftir-
tjanster. Hans energiska verksamhet har gestaltat sig till
ett vikigt 1ed i det nordiska samarbetet genom det ut-
byte arr litteratur mellan virt land och de skandinaviska
linderna, som han fiirmedlat. Med tacksamhet me allt
det intresse och tillmiitesgiende ndmnas, som skandina-
viska bibliotek och biblioteksmin hirvid lagt i dagen.

Abo Akademis bibliotek tillgodoser det aktuella be-
hovet av biicker och tidskri{ter vid A-kademien. Men
biiblioteket vill lven vara ett centralbibliotek fiir det
svenska Finland * dess nationalbibliotek, Siirskilt
strivar biblioteket att samla och f6rvara all den
litteratur, som tryckts i Finland eller skrivits av landets
medborgare eller beriir virt lands ftirhillanden, Inorn
ramen f6r denna s. k. FennicaJitteratur s<iker biblio-
teket istadkomma en normalsamling s6rskilt av Iinlands-

-.tJ



G. O. Roscnqztist

svenskt trycl{, se vitt mojligt fullstindig dvcn i fliga om

aldre litteratur. Dessutom strd.var biblioteket att skapa

sig en fullstlndig samling av de nordiska grannllnder-
nas litteratur.

Ftir samarbetet och utbytet med andra universitet,

bibliotek och lirda institutioner ir det av v:irde att Abo

Akademi utger en vetenskaplig serie "Acta Academiae

Aboensis", fcirdelad pi tvir avdelningar: "Humaniora"
och "N{athematica et Physica". Av vardera serien har
tills vidare 14 band utkommit. Det sammanlagda sido-

antalet uppgir till inemot r3ooo. Vidare utger Akade-

mien en Arsskrift, som innehi.ller rektors inskriptionstal

och irsredog6relser, installationsfiirelisningar m' m.

Nigra av Akademiens institut utsanda dessutom med-

delanden,

Abo Akademi, rest genom fir.rlandssvensk ofiervilja
och kulturkdrlek, 1r en skapelse av landets svenska folk-
stam. Al<ademien har dirigenom sd.regna uppgifter i
denna folkstams tjir.rst. Den kan d6rfiir knappast in-
skrinka sig till hivdvunna arbetsformer i forskningens
och den akademiska undervisningens tjinst. Den ir ka1-

lad att vara ett centrum fiir finlandssvenskt kulturliv
ijver huvud. Svenska Finland forfogar icke tiver tillrick-
liga ekonomiska och personliga krafter 16r att fiir varie
sirskild kulturuppgift skapa ett eget organ. En kraft-
koncentration ir av niiden. Aktiva fiirbindelser mellan

Akademien och de svenska bygderna, mellan universitet
och allmlnt kulturliv bli i dessa fdrhiilanden en naturlig
sak. Sidana f6rbindeiser ba ocksi uppehiLllits, si l6nge

Abo Akademi existerat. Forskningsarbetet vid denna

hcigskola har med sirskilt intresse stanrat vid fiireteel-
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ser, som beriira clcn syerska bygden och befoll:ningen.
Studenterna ha fdrmedlat en direkt liontakt n.rellan sin

hembygd och sin h6gsko1a, mellan sin akademiska utbild-
ning och sin livsgirning i biklnings- eller ndringslivets

tjinst. Men frin Akade,miens sida ha iven direkta it-
gdrder vidtagits, som avsett att knyta fastare fcjrbindel-

ser mellan denna hcigskola och den svenska allmdnheten.

Under olika perioder av Akaden.riens tillvaro har en liv-
lig populirvetenskaplig foledragsverksamhet bedrivits,

och minga av Akademiens lirare ha varit mycket aktiva

pi detta omride. Under de senaste iren ha, trots krigs-
tillstindet, nya initiativ tagits i syfte att intensiliera
Akademiens populirvetenskapliga fiiredragsverksamhet.
Pi flera orter ha akademiska liiredlagsserier anordnats,

aysedda att bli en :irligen iterkommande institution.
Detta initiativ har tillvunnit sig en alln.rln uppskattning'
Vidare har i Finlands Rundradios program en ftire-
dragsserie, bendmnd "Abo Akaderais serie", fortgitt
redan tvenne ir. Med Finlands syenska folkskollerar-
frirening har upptagits ett samarbete, som syftar till att

knyta de svenska folkskollirar nas akademiska fortbild-
ning till Abo Akaden.ri. Denna uppgift ska1l l6sas genom

akademiska sotttmarkurser, utvechlade examensmdjlig-
heter ftir ldrarna o. s. v. Pi denna vig kan en inspire-

rande kontakt knytas med en l<ir, som omfattar cirka
r 3oo lerare, spridda civer hela det svenska bosittnings-
or-r-rridet.

Vid en jimfcirelse med ildre och stiirre universitet
kan Abo Akademi flamstir som en rett anspriksliis
kulturskapelse. Lucl<orna i det akademiska programmet
och de nuyarande arbetsracijligheternas begransning
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framtrlda klart iven mot bakgrunden av de framtids-
ideal, som fciresvdvade dess skapare och i dag liva dess
arbetare. Men om man betlnker, att det ar en liten folk-
stam, som pi frivillig vdg skapat denna hiigskola, och
att dess historia tills vidare omfattar blott ett kvart-
sekel, te sig de redan vunna resultaten imponerande.
Med sina minga vetenskapliga institutioner, sin bety-
dande arbetarstab och sina mingsidiga verksamhetsfor-
mer ir Abo Akademi redan i sin nuvarande gestalt ett
petagligt vittnesbdrd om den finlandssvenska folkstam-
mens livskraft och framtidstro. Den ir dirtill en std.n-
digt vdxande institution, som just som si.dan inspirerar
bide offerviljan och den akademiska arbetskraften till
nya insatser. F6r nordiskt kulturliv i.r den en tillging
med s6regra fiirutsattningar att tjana den andliga
gemenskap mellan Nordens folk, som kriget trots a1lt ej
helt kuanat fcirstcira och som efter kriget nliste lramsti
sorn en av de angelignaste iteruppbyggnadsuppgifterna.


