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Förord
Hur sammanfattar man en skolas 740-åriga historia i en skrift på ett band? 
När historiken för skolväsendet i Åbo 1872 – 2012 skrevs 2014, konstaterades 
det att Katedralskolan i Åbo i motsats till de övriga gymnasierna och tidiga-
re läroverken inte hade en enhetlig historik. Chefen för bildningssektorn i 
Åbo, Timo Jalonen, diskuterade saken med medlemmen i arbetsgruppen för 
skolväsendets historik Bo Rosenberg och de båda beslöt att tillfråga rektor 
Bertel Wahlström som nyligen gått i pension om han kunde åta sig att skriva 
historiken.

Jag har som mångårig rektor för gymnasiet Katedralskolan i Åbo förstås 
läst och hört mycket om skolans långa historia och gladde mig över förslaget 
att skriva historiken med ett perspektiv på 740 år fram till jubileumsåret 2016. 
Det året kan firas inte bara som den svenskspråkiga skolbildningens märkesår 
utan som ett jubileum för hela Åbo stads skolväsen. Inte nog med det, med 
tanke på den skola som funnits från medeltiden och utvecklats genom århund-
radena kan vi år 2016 fira ett allmänt jubileum för skolbildningen i Finland.

Det har varit ett intressant och lärorikt projekt att sätta sig in i den tradi-
tionsrika skolans historia. Uppgiften har så till vida varit tacksam att tillgången 
till källmaterial har varit mycket god. Som av källförteckningen i slutet av 
boken framgår finns det värdefulla historiker från bestämda perioder och 
bevarade dokument som hör till skoladministrationen. En känd skola har 
förstås också gett anledning till tidningsartiklar och mycket annat material.

Min uppgift har varit att skriva en läsarvänlig beskrivning av skolans his-
toriska skeden och därför har jag inte försett texten med nothänvisningar 
och noter. För att redovisa för mina källor har jag ändå i texten anfört vem 
jag förlitat mig på i samband med uppgifter om skolan. 

När det gäller urvalet av stoff för historiken kommer många säkert att frå-
ga sig varför det ena eller det andra inte nämns. Frågorna kan säkert vara på 
sin plats, men om någon frågar sig varför författaren lämnat bort något, blir 
svaret att jag inte velat lämna bort någonting men inte heller har kunnat ta 
med allting. Jag ansvarar naturligtvis för uppgifternas vederhäftighet och vill 
också betona att framställningen återger min syn på den skola jag inte själv 
varit elev i men under fyrtioett år varit anknuten till som lärare.
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Jag hoppas att den starka känsla för Katedralskolans betydelsefulla historia 
som jag upplevt under arbetet kan förmedlas till läsarna. När verket nu kan 
utges vill jag tillsammans med arbetsgruppen bestående av Timo Jalonen, 
Bo Rosenberg och direktören för svensk service Liliane Kjellman tacka alla 
som hjälpt till i arbetet med uppgiftslämnande; ingen nämnd, ingen glömd. 
Ett särskilt tack för sakgranskning riktas till docent Kimmo Ikonen och pro-
fessor Nils-Erik Villstrand liksom till lektor Birgitta Abrahamsson för språk-
granskning. Det ekonomiska stöd som Svenska kulturfonden i Finland och 
Konstsamfundet gett är jag också mycket tacksam för liksom för det bidrag 
Åbo stad kunnat ge.

Åbo i januari 2016 Bertel Wahlström  
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1.En anrik skola

Den 1 augusti 1976 inledde Katedralskolan i Åbo sin verksamhet som 
kommunalt samgymnasium i samband med att grundskolan infördes 
i staden. Tio år tidigare, närmare bestämt den 22 november 1966, 

hade Kamratförbundet Åboklassiker i Helsingfors vid sitt höstmöte fil. dr 
Carl Jacob Gardberg som föredragshållare. Han berättade där om sin och de 
närvarande herrarnas skola, Svenska klassiska lyceum i Åbo. Föredraget bar 
rubriken ”Classicum ’Finlands skola’”, och dess viktigaste tema var skolans 
långa anor från medeltidens katedralskola till det Classicum som varit de 
närvarandes läroverk.

Det kan se ut som en tanke att Carl Jacob Gardberg i sin utläggning gjorde 
gällande att den medeltida föregångaren till Classicum grundats år 1276. I 
oktober 1976 kunde Kamratförbundet Classicum i Åbo och Åboklassiker i 
Helsingfors nämligen fira 700-årsjubileet för skolans grundande, samtidigt 
som man högtidlighöll avslutningen av Classicums 104-åriga epok och dess 
sista rektors pensionering, som skett året innan. Det var ändå inte ett för 
stunden lämpligt antagande att skolan grundlades just år 1276; för det hade 
redan framkastats av Carl Magnus Schybergson i hans betraktelse i Classi-
cums 75-årsfestskrift 1947 och Schybergson stödde sig på tidigare historisk 
forskning.
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Vi ska strax se vad som ligger till grund för att man antar att skolan grund-
lagts år 1276. Låt oss först ändå konstatera att den traditionen från medeltiden 
inte tog slut i och med att Svenska klassiska lyceum i Åbo upphörde, utan 
skolan fick sin fortsättning i gymnasiet Katedralskolan i Åbo. Den skolan kan 
år 2016 utifrån traditionen om den medeltida skolans grundläggning räkna 
sina anor 740 tillbaka i tiden. Det är anor som inger respekt. Som det brukar 
vara med mycket gamla institutioner, går det inte en rät linje från 1276 till 
vår tid, utan skolan har omvandlats vid införandet av gymnasiet på 1600-talet 
och upprättandet av Åbo Akademi och senare i samband med ändringar i 
skolordningen. Skolans verksamhet har legat nere, till exempel på grund av 
krig och ofärd. Också de senaste 75 åren har inneburit dramatik, då Classicum 
varit nära på att uppgå i andra skolor. Hela denna utveckling ska vi ta del av 
i detta kapitel.

Rötterna i medeltiden
På medeltiden fanns det två skolor i Åbo, klosterskolan och katedralskolan. 
Klosterskolan, som fanns i samband med dominikankonventet, var helgat 
åt S:t Olof. I dag som är hedrar den svenskspråkiga högstadieskolan i sta-
den denna bakgrund genom att i sitt namn, S:t Olofsskolan, anspela på S:t 
Olofskonventet. Skolan invid domkyrkan var knuten till domkapitlet. Det 
tidigaste omnämnandet av den katedralskolan är från 1326 då ståthållaren 
på Åbo slott, Mathias Kettilmunsson, testamenterade en summa pengar till 
skolan för att understöda fattiga elever. Men skolan har säkert funnits före 
det. På Karl den stores tid blev det vanligt att den katolska kyrkan inrättade 
en skola vid domkyrkorna, där pojkar fick utbildning för tjänst i kyrkan. Det 
tredje Laterankonciliet år 1179 bestämde att man vid varje domkyrka skulle 
inrätta ett prebende för skolmästaren så att han genom detta pastorat kunde 
få inkomster för att kunna undervisa i skolan. För att den här regeln skulle 
åtlydas befäste det fjärde Laterankonciliet ytterligare beslutet år 1215.

Johannes Hastig, som skrivit historiken för Katedralskolan i Åbo 1722 – 
1806, konstaterar att besluten var kända i Sverige och att det var troligt att 
man i Finland ville få igång en utbildning av präster efter att den katolska 
kyrkan befäst sig i landet. Gardberg frågar sig när förhållandena i Åbo hade 
utvecklats så långt att man kunde tänka sig en skola i anslutning till dom-
kyrkan. För upprätthållandet av skolan behövdes att den ställdes under ett 
domkapitel. Biskopssätet i Finland upprättades först i Nousis på 1180-talet 
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och flyttades år 1229 till Korois vid Aura å, ett par kilometer inåt landet från 
stadens nuvarande centrum. Det första bevarade skriftliga omnämnandet av 
domkapitlet är från 1232, men först 1276 fick Åbo ett reguljärt domkapitel med 
åtminstone någon medlem, kanik, som bodde i anslutning till domkyrkan.

Eftersom man kan anta att det reguljära domkapitlet inrättat de institu-
tioner som föreskrevs, kan man alltså räkna 1276 som det år då skolan upp-
kommit. Då hade biskopssätet inte ännu flyttats till sin nya plats i Åbo och 
man vet inte var i Korois domkapitlet samlades och skolan kunde verka. De 
osäkra uppgifterna om skolans ursprung har trots allt medfört vissa spekula-
tioner att katedralskolan skulle ha grundats först mot slutet av århundradet. 
I nästa kapitel ska vi se på vilka ställen skolan funnits under århundradena 
från 1300-talet och till vår tid.

Skolliv i domskolan
Katedralskolan förestods av en skolmästare. Till en början var det sannolikt 
kyrkoherden i Åbo, som fick sin utkomst från det altare som tilldelats honom. 
Senare blev skolmästarens arbete så omfattande att uppgiften i skolan skil-
des från tjänsten i domkyrkan. Det är möjligt att domskolans föreståndare, 
scholasticus, som var kanik i domkapitlet, överlät undervisningen till rector 
scholarium. Men en lärare räckte inte för all undervisning och skolmästaren 
var tvungen att få hjälp av lärarbiträden, så kallade ”hörare”. Dessa var unga 
män som genomgått skolan eller som studerade på de högre stadierna, och 
de fick ta hand om elever på de lägre stadierna. Det här systemet utvecklades 
med tiden till ett klasslärarsystem där varje lärare år efter år ansvarade för 
sin egen klassnivå, ett system som bevarades under hela katedralskolans tid.

För sin klasslärarsyssla fick hörarna ett arvode av skolmästaren, men för 
övrigt var det allmänheten som understödde skolans lärare och elever. Hö-
rarna kunde också ge privatundervisning för stadens ståndspersoner och på 
det sättet få ytterligare inkomst. För övrigt deltog de som djäknar, skolpojkar, 
i den sockengång som företogs under skolloven i samband med de kyrkliga 
helgerna. Allmogen i Finland var fattig och förhållandevis fåtalig men var 
i allmänhet välvilligt inställd till kyrkans skolungdom. Invånarna gav efter 
förmåga gåvor till djäknarna som en uppfyllelse av kyrkans förväntan på goda 
gärningar. Från den heliga stolen kom det 1412 ett meddelande från en kardinal 
om att de som skänkte pengar, matvaror och kläder eller skrev testamente 
eller gåvobrev till skolans förmån tilldelades hundra dagars avlat.
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Skoldagen var som regel lång. Den började klockan fem på morgonen med 
undervisning fram till klockan åtta. Då gavs det en timme ledighet för läxläs-
ning. Klockan nio fortsatte man med en timmes undervisning, varpå följde 
en två timmars middagsrast. På eftermiddagen hade man undervisning från 
12 till 14 och efter det blev det igen en timme för läxläsning. Till sist hölls två 
timmar undervisning fram till klockan 17. Under skoldagen användes mycket 
tid också till andakt och kyrkobesök. Dagsschemat följde det som var vanligt 
i Norden under medeltiden, och med smärre ändringar höll man i skolan i 
Åbo fast vid ordningen ända in på 1800-talet.

Reformationen medförde nya vindar i undervisningen. Humanismen vann 
inträde i skolan vid anpassningen till den evangeliska trosläran och genom 
läsning av klassisk litteratur. Den i början av 1400-talet grundade skolan i 
Viborg upptog Terentius och Vergilius redan på den tid då Mikael Agricola 
var elev där. Materiellt medförde reformationstiden problem för den kyrkliga 
verksamheten, då kronan indrog alla rikedomar, framför allt jordegendomar. 
Katedralskolan klarade sig ändå genom att den var ställd under statens eko-
nomiska och kyrkans verksamhetsmässiga uppsikt. Under Mikael Agricolas 
rektorstid, 1539 – 1548, fick katedralskolan i Åbo ett så gott rykte att den till 
och med fick ta emot elever från Sveriges förnämsta familjer. Det uppges enligt 
Oscar Nikula att skolan i slutet av 1500-talet var en av de främsta i riket med 
upp till 700 – 800 elever.

Även om det höga antalet elever vid katedralskolan i Åbo möjligtvis har 
gällt det sammanlagda antalet under flera år kan det ställas i relation till hela 
befolkningen i Åbo. Vid slutet av medeltiden hade antalet invånare uppskat-
tats till 1 500 personer. År 1571 hade Åbo 2 700 – 2 800 invånare och av dessa 
var största delen finskspråkiga. Nikula skriver att även om de finskspråkiga 
främst räknades bland småborgarna och arbets- och tjänstefolket, fanns de 
också bland storköpmän, gårdsägare och bland stadens styresmän, skolmäs-
tare och präster. Han säger att ungdomen i Helsingfors i slutet av 1500-talet 
inte ville bege sig till skolan i Åbo ”för det finska tungomålets skuldh, …” 

Det höga antalet elever i slutet av århundradet är så mycket mera förvå-
nande som elevantalet i det svenska riket i början av samma århundrade hade 
sjunkit starkt. Det låga antalet i början av 1500-talet berodde troligtvis på uni-
onsstriderna som rasade då, och efter dem på osäkerheten om kyrkans framtid 
i och med reformationen. Det stora behovet av tjänstemän i statsförvaltningen 
gjorde säkert sitt till att katedralskolan utvecklade sin skrivarutbildning vid 
sidan av utbildningen av blivande präster. Kung Gustav Vasa skrev våren 1533 
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Oskari Jauhianens verk 
(1950-51) till minne av 
Mikael Agricola. Statyn står 
vid Domkyrkans sydvästra 
ingång.
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i en cirkulärskrivelse till alla i riket att barnen borde skickas till skolan och 
att de borde få hemmens stöd.

Skolan och statsmakten
Mikael Agricolas namn är nära förbundet med reformationen i Finland. Sina 
första intryck av den evangeliska läran fick han genom Peder Särkilax, som 
verkade som lärare i skolan efter att han återvänt från Wittenberg. Särkilax 
hade tagit intryck av Luther och Melanchthon och predikade nu enligt den 
nya kristendomsuppfattningen. Agricola begav sig också till Wittenberg för 
fortsatta studier 1536 – 1539 och blev som den senast färdigblivna magistern 
i Åbo utnämnd till skolmästare för katedralskolan. Agricola gjorde en ovär-
derlig insats som översättare av Nya testamentet till finska och författare till 
Abc-boken och andra skrifter på finska. Dessa skrifter skulle främst tjäna 
folkbildningen, för undervisningen i katedralskolan försiggick fortfarande 
på latin.

Hans förhållande till kung Gustav Vasa var ofta ansträngt. Det berättas 
att kungen krävde att få unga män från skolan i Åbo till Stockholm för att 
där tjäna den växande förvaltningen, men Agricola påskyndade deras studier 
och ledde dem till att bli prästvigda i stället. Efter att Agricola blivit avsatt 
från rektorskapet utnämnde kungen honom till biskop med den uttryckliga 
titeln ordinarius. Inte desto mindre kallade Agricola sig för biskop i Åbo och 
bar till kungens förtret mitra vid en kyrklig förrättning. 

I Finland fanns det under Gustav Vasas tid fem skolor. På medeltiden hade 
skolor upprättats i Viborg, Borgå och Raumo. Skolan i Borgå flyttades till det 
nygrundade Helsingfors 1550 eller 1551 och anges av Henrik Meinander som 
det äldsta ursprunget till Svenska Normallyceum, som med namnet Nor-
malskolan i Helsingfors grundades 1864. Oscar Nikula antar att Björneborg 
fick sin skola inte långt efter stadens grundläggning (1558). Främst bland 
skolorna i Finland var domskolan eller katedralskolan i Åbo. Hit kom elever 
från landets övriga skolor för att avsluta sina studier. Jämför vi skolan med 
den år 1640 upprättade akademin, säger Hastig, ”var väl katedralskolan som 
bildningsanstalt oansenlig, men bland skolorna i landet var den under hela 
sin tillvara [!] den mest betydande.”

Under reformationstiden nåddes det svenska undervisningsväsendet av 
påverkan från Tyskland. Landets första skolordning, som i praktiken följts 
från början av 1530-talet, utgavs i tryck år 1571 och den hade många gemen-
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samma drag med Melanchthons skolförfattning från 1528. Genom att en rad 
av rektorerna i katedralskolan i Åbo studerat en tid i Tyskland följdes de nya 
principerna också här. En av de viktigaste förnyelserna var den som infördes 
av Erik Härkäpää på 1560-talet. I enlighet med reformationens formalprincip 
skulle varje kristen ha tillgång till Bibeln. För prästutbildningen ansågs det 
därför viktigt att av de bibliska grundspråken åtminstone grekiskan ingick 
i undervisningen. För övrigt ändrades undervisningen i latin i riktning mot 
läsning av klassisk litteratur.

Läxorna lärdes som regel utantill och repetitionen var därför en grundmu-
rad princip. På onsdagar och lördagar skulle eleverna repetera det som man 
gått igenom de närmast föregående dagarna. Hörarna ordnade repetition 
också på andra tidpunkter. Skolordningen betonade utbildningen av präster 
som skolans främsta uppgift och därför fick djäknarna öva sig i kyrkliga för-
rättningar. Vid de allmänna gudstjänsterna deltog de i sången och läste upp 
bibliska texter. I skolordningen hette det att när det var helgdagsafton fick 
djäknarna sjunga på latin därför att det då inte fanns mycket folk i kyrkan. 
Andra sånger som skolans djäknar sjöng på den här tiden har samlats i ett 
verk som trycktes i Greifswald 1582, Piae Cantiones. Det tillkom genom den 
tidigare eleven Theodoricus Ruuth och rektor Jakob Finno.

Under Gustav II Adolfs tid som kung behövdes fler skrivare och fogdar till 
förvaltningen. Skolordningen från 1611, samma år som kung Gustav Adolf 
besteg tronen, var avfattad av prästerskapet och siktade på utvidgade studier 
i de klassiska språken. Man ville att eleverna skulle uppöva särskilt sin verba-
la och retoriska förmåga, samtidigt som också modersmålet svenska skulle 
övas och vårdas. Också fysisk fostran på en särskild lekplats föreskrevs. Det 
är ändå inte känt hur mycket av det nya i pedagogiken som genomfördes vid 
skolan i Åbo.

År 1630 innebar en stor förändring i katedralskolans verksamhet. Man 
inrättade då ett gymnasium enligt ett beslut som vissa källor uppger att kung 
Gustav Adolf fattade år 1628. I Åbo Gymnasii inventariibok, som samman-
ställts 1835, har årtalet skrivits så att det kan tolkas som antingen 1626 eller 
1628. Rikets första gymnasium var Västerås gymnasium från 1623 och det andra 
Strängnäs gymnasium från 1626. Därefter har gymnasierna i Linköping, Åbo, 
Dorpat och Reval grundats.  Den lägre undervisningen som förberedelse för 
gymnasiestudierna ordnades i en lägre läroanstalt, schola inferior. Som rektor 
för denna trivial- eller elementarskola fungerade gymnasiets rektor. Efter att 
en elev genomgått den lägre läroanstalten kunde han avgå för att bli näringsid-
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kare. Gymnasiet hade en sträng övervakare i biskop 
Isac Rothovius, som hade arbetat för höjandet av 
skolbildningen. Sina strävanden fortsatte han till-
sammans med generalguvernören Per Brahe. Till 
Åbo sökte sig elever för att få undervisning ända 
från Kajanaland i nordost av den anledningen att 
det utgjorde Per Brahes friherreskap i Finland.

Det är viktigt att komma ihåg vilken ställning 
Åbo hade i det svenska riket på 1600-talet. Stock-
holm hade vuxit till sig som rikets huvudstad. På 
1570-talet hade den staden omkring 6 000 invå-
nare och var landets största handelsstad. Medan 
vi i dag tänker på Sverige som det avlånga landet i 
nord-sydlig riktning, sträckte sig de viktigaste om-
rådena på 1600-talet närmast i väst-östlig riktning. 
Finland kallades Österlandet eller den östra riksde-
len. Kring 1600 bodde hälften av rikets adliga i Fin-
land, men eftersom de flesta var lågadliga var deras 
politiska inflytande mindre än vad antalet kunde 
ge vid handen. Södra Finland hade ändå en stor 
betydelse för riket i ekonomiskt hänseende. Åbo 
hade i slutet av 1600-talet 6 600 invånare, vilket var 
dubbelt så mycket som andra viktiga städer i riket, 
Viborg, Uppsala, Norrköping och Kalmar. Henrik 
Meinander påpekar att allra störst på 1600-talet var 
Riga, men att den staden strängt taget inte fanns 
inom riket eftersom Livland var en baltisk provins. 
I andra sammanhang har man betonat skillnaden 
mellan riket, Sveriges gamla delar, och det svenska 
väldet, som inkluderar alla nya delar under stor-
maktstiden, och således kunde Riga betecknas som 
en svensk stad.
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Gymnasiet hann verka i Åbo i knappt tio år, för 1640 upprättades i dess ställe 
rikets tredje universitet, Kungliga Akademien i Åbo. Gymnasiet flyttade till 
Viborg och i stället återinrättades skolan i Åbo med en struktur som gjorde 
att elever kunde få tillträde till universitet. Det var särskilt biskop Johannes 
Gezelius d.ä. som arbetade för att förstärka lärarkåren, som strax efter skolor-
nas omstrukturering varit nere på fem lärare. År 1682 lyckades det Gezelius 
att få en ordinarie lektorstjänst till skolan för att höja undervisningens nivå 
för elever som skulle fortsätta i akademin. Som mål hade han att utveckla 
skolan till ett gymnasium med ännu fler lärare, men några fler ordinarie 
lektorstjänster beviljades inte av kungen. Biskop Gezelius insatser för skolan 
medförde att elevantalet ökade, och för att råda bot på bristen på läroböcker 
grundade han ett boktryckeri i staden. Det berättas att läroböcker trycktes i 
upplagor på över tusen exemplar.

Skolan bar under tiden efter skolreformen namnet Åbo skola eller Åbo 
trivialskola. Först mot slutet av århundradet började man officiellt kalla den 
katedralskola eller domskola. Kung Karl XI:s skolordning 1693 slopade klassen 
för lägre borgerlig bildning, apologistklassen, men i katedralskolan i Åbo 
höll man den kvar. Trots att Åbo hade en lång tradition som skolstad var det 
en del pojkar som inte gick i skola utan fick hemundervisning av någon ung 
student vid akademin. Det var förstås särskilt barn till välbärgade borgare 
som av studenterna undervisades i läsning, skrivning och räkning. I vissa 
fall förbereddes pojkar i hemundervisningen för högre studier i ämnen som 
förekom vid akademin.

Ofredstider
Början på 1700-talet blev en svår tid i Finland och för katedralskolan. Stora 
nordiska kriget medförde hungersnöd och sjukdom i landet och invånarna 
levde i stor oro och rädsla. Efter tio års krig var stämningarna redan sådana 
att skolarbetet var svårt att utföra. Samtidigt krävde landets försvar att man 
måste utskriva fler soldater och skolan måste bidra till manskapet med sina 
elever. Som en ytterligare olycka härjades Åbo 1711 av en brand där nästan en 
fjärdedel av staden förstördes, och en del av lärarna och eleverna drabbades 
av förluster.

I augusti 1713 ryckte de ryska trupperna in i staden och skolan stängdes 
så att dess verksamhet återupptogs först den 18 mars 1716 med provisoriska 
lärare. De flesta av skolans ordinarie lärare hade flytt till Sverige och eleverna 
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var också få till antalet. De personer som skulle ta hand om eleverna hade inte 
de rätta kvalifikationerna och dessutom drog sig rektor Johannes Zidbäck, som 
stannat i landet, tillbaka till Tammela pastorat. Eftersom också akademins 
verksamhet låg nere utexaminerades inte elever till universitetet i Åbo. Ytterst 
få av eleverna fortsatte med studier i Uppsala. Det fanns samtidigt ett stort 
behov av präster i församlingarna eftersom så många av de ordinarie prästerna 
hade flytt västerut, och därför var det många både studenter och djäknar som 
ordinerades som präster. Före prästvigningen genomgick de ändå förhör för 
att domkapitlet skulle försäkra sig om deras lämplighet.

Efter freden i Nystad 1721 återvände de flesta som flytt landet, och arbetet i 
katedralskolan fick förstärkning med ordinarie lärare. Det gavs en optimistisk 
beskrivning av förhållandena i staden av domkapitlet år 1720, men verklighe-
ten var av allt att döma den motsatta. Många av gårdarna var förstörda och 
fastän katedralskolans hus stod kvar var det i ganska förfallet skick. Ännu värre 
var att ofärdsåren hade medfört att allmänhetens bildning hade sjunkit till 
en nivå av förfall. Man fick nu ta sig an det mest elementära, läskunnigheten. 
Det här arbetet försvårades av att landet var så fattigt.

Riket fick en ny skolordning 1724 och den var avsedd att motsvara tidens 
fordringar vad innehåll i undervisningen beträffade. Man eftersträvade en 
mer allmän medborgerlig utbildning, men i praktiken följde undervisningen 
gamla banor med tonvikt på utbildningen av blivande präster. Fastän den här 
skolordningen avlöstes i Sverige av en ny 1807 gällde den i Finland ända fram 
till 1843. Katedralskolan fortsatte som en trivialskola med inriktning på att 
utexaminera elever direkt till universitetet.

Elevantalet steg under århundradets första hälft och rekordåret 1736 hade 
skolan 480 elever. I mitten av århundradet dalade elevantalet, och en an-
ledning som domkapitlet angav var att djäknarnas rätt till sockengång hade 
inskränkts. På 1750-talet var det nödår och bönderna hade svårt att låta sina 
söner gå i skola och kunde inte heller skänka de djäknar som kom på besök 
under sockengången så mycket mat och förnödenheter. På 1780-talet var det 
igen magra år, men värst drabbade krigen skolans verksamhet. Under lilla 
ofreden hade skolan år 1743 endast 168 inskrivna elever. Också krigsåren 
1788 – 1790 var elevantalet lågt.
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Det gamla skolhuset går förlorat

Den 4 september 1827 härjades Åbo stad av den ödesdigra brand som bröt ut i 
Hellmans gård i Norra kvarteret på västra sidan av Aura å. Katedralskolan som 
då hade 300 elever förstördes till obrukbarhet. Allt som allt förstörde branden 
2 543 byggnader. Närmare trettio personer dog och ett par hundra skadades. 
Bland de elever som drabbades var Adolf Moberg, en fattig torparson från 
Kimito som ännu vallade boskap medan hans jämnåriga slet skolbänken. 
Genom vänliga beskyddares hjälp fick han till sist börja gå i skola, och han 
gick i den nästhögsta klassen när den stora branden satte stopp för skolverk-
samheten i Åbo. Hans fortsatta studier ledde senare till universitetet och han 
blev med tiden professor, rektor för universitetet och statsråd. När eldsvådan 
på grund av den hårda vinden slukade också den östra åstranden stod Adolf 
på Ryssbacken nära det ställe där han var inackorderad och såg hur elden 
nådde den Hällströmska gården. Han hämtade sina kläder och skolböcker 
och begav sig till fots på väg till Grönalunds gård i Kimito. Han fick veta att 
katedralskolan skulle flytta till Raumo redan i slutet av oktober, men själv var 
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han tvungen att läsa privat ända till maj då han fått ihop så mycket kläder 
och penningmedel att han kunde fortsätta skolgången.

De närmaste städerna tävlade sinsemellan om att få motta katedralskolan. 
Aina Lähteenoja berättar att bland de utfästelser Raumo stad gjorde var den 
viktigaste att staden byggde en lokal på en rymlig tomt på sydstranden av 
ån, mitt emot kyrkan. Lärarna fick bostäder hos privatfamiljer som gärna 
knappade in på sina egna behov av utrymme. Också Adolf Moberg hittade 
bostad åt sig i staden och uppflyttades i slutet av läsåret till rektorsklassen. Av 
de små stipendier som delades ut till de högsta klassernas mindre bemedlade 
och flitiga elever fick Adolf ett till att utdryga sin kassa med. Det här berättar 
Adolf Moberg om i sina memoarer.

Karta över Raumo stad hämtad 
från Lähteenoja, Aina: Rauman 
kaupungin historia IV
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I skolbyggnaden fanns det bara en sal och huvudingången med sin trappa 
var i mitten av byggnaden på salens södra sida. Skolsalen delades på längden 
i två avdelningar av en gång och från ingången tvärs över av en annan gång. 
I den norra delen från öster till väster fanns bänkarna till första, andra och 
tredje klassen och konrektorns klass, och i den södra halvan fanns till höger 
om dörren apologistens klass och till vänster om dörren kollektorns, lektorns 
och rektorns klass. Vid kortväggen i väst fanns lärarbordet, i den södra väggens 
hörn var sin kakelugn och i den norra väggens båda hörn var sitt stora skåp 
delat från golv till tak i en nedre del och en övre del. När sångläraren Johan 
Christopher Downer, som kom från Mitau i Kurland, en gång skulle skriva 
noter på tavlan med ryggen mot pojkarna i första klassen, kröp pojkarna tyst 
in i det stora skåpet. Downer frågade vart pojkarna hade försvunnit, och då 
ingen kunde svara trodde han att de hade slunkit ut och därför gick han ut 
efter dem. När han kom tillbaka såg han pojkarna sitta på sina platser och 
han kunde inte förklara fenomenet med annat än att han måste ha haft en 
synstörning.

Moberg berättar att slutexamen år 1829 var mycket högtidlig. Ärkebis-
kop Tengström hade själv kommit till Raumo med konsistoriets notarie G. 
Chydenius. Högtidligheten började med sång och kollektorn Mollin höll ett 
tal på latin. Tredje klassens kollega Wilhelm Forsman gav praktiskt under-
visningsprov för högre lärartjänst, vilket eleverna tyckte gav examen en viss 
värdighet. På våren 1830 höll lektor Gustaf V. af Gadolin ett tal på svenska om 
värdet av verklig bildning. Förr hade talet alltid hållits på latin. Våren 1830 
hade skolan 148 elever.

Finland anslöts till Ryssland 1809 som ett autonomt storfurstendöme 
efter det svensk-ryska kriget. Tsar Alexander I ville knyta landets styre när-
mare Ryssland och därför beslutade han att landets huvudstad skulle bli 
Helsingfors. Senaten och de viktigaste ämbetsverken flyttades till den nya 
huvudstaden. Ämbetsmän och ledande familjer i Åbo uppmanades flytta till 
Helsingfors, som genomgick en tillbyggnad och utveckling för sin nya roll. 
Efter Åbo brand blev det aktuellt att flytta också universitetet, och 1828 inrät-
tades Kejserliga Alexanders Universitetet i Helsingfors. Från solennitetssalen 
i akademihuset i Åbo tog man med talarstolen, en byst av Alexander I och till 
och med dörrarna till salen. Schybergson konstaterar att Kejserliga senaten 
bestämde i en förordning att domkapitlet och Åbo gymnasium gemensamt 
skulle disponera över salen.
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Genom universitetets flyttning till Helsingfors förlorade ärkestiftets dom-
kapitel i Åbo en del medlemmar därför att teologieprofessorerna varit bi-
sittare. Det var en viktig orsak till att kejsaren i februari 1828 beslutade att 
den tidigare huvudstaden skulle inrätta ett gymnasium. Lektorerna vid Åbo 
gymnasium kunde nämligen ersätta professorerna. Det dröjde till sommaren 
1829 med utnämningen av lärare till gymnasiet och kollegiet blev fulltaligt 
först i oktober. Domkapitlet hade anhållit om att gymnasiet skulle få förfoga 
över lokaliteter i Akademihuset och att domkapitlet skulle få utnyttja solen-
nitetssalen för prästmöten, rektorsinstallation och andra högtidligheter. Från 
domkapitlets sida ville man med andra ord ordna så fina yttre omständigheter 
som möjligt för gymnasiet, men anhållan godkändes inte därför att Akademi-
huset redan bestämts för andra ändamål. Den eftergiften gjorde man ändå 
att solennitetssalen överlämnades åt domkapitlet och gymnasiet, och det 
var rektor för skolan som ända fram till 1976 bestämde om den vackra salen.

 Gardberg kommenterar att katedralskolan hade legat i domkyrkomuren i 
över 500 år, men den platsen var otänkbar när hela muren med alla dess bygg-
nader revs efter branden. När anhållan om att gymnasiet skulle få akademi-
huset avslogs anvisades i stället en annan byggnad, det forna hovrättshuset 
vid det gamla Rådhustorget. ”I det medeltida Åbo, ja ännu i den stad som var 
en levande realitet intill branden, fanns två huvudpunkter, Domkyrkoplatsen 
och Rådhustorget”, säger han. ”Katedralskolan hade arbetat intill domkyrkan, 
nu [1830] flyttades skolan till Rådhustorget där den fortfarande arbetar. Är 
det underligt om klassikerna någon gång vid högstämda tillfällen talar om 
’Finlands skola’?” 

En av lektorerna vid gymnasiet var Erik Elfgren, som från 1820 och under 
åren i Raumo varit rektor för katedralskolan. Gymnasiet övertog trivialskolans 
rätt att utexaminera till universitetet. När katedralskolan återvände till Åbo 
fungerade den först som trivialskola som ledde till gymnasiet. Men redan 
före den stora branden hade man i staden också gjort mycket för att ordna 
elementär undervisning av barnen. 

Andra skolor och gymnasiet i Åbo
Elementarskolan inledde sin verksamhet 1817. Det medförde en minskning 
av elevantalet vid katedralskolan. Eleverna var pojkar och en liten del hade 
finska som modersmål, men undervisningen gavs på svenska. I början av sek-
let grundlades också flickpensioner för döttrar från förmögna familjer. Med 
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pedagogiska idéer hämtade från utlandet inledde apotekaren Johan Jacob Julin 
en Bell-Lancasterskola, som först var finskspråkig men sedan blev tvåspråkig. 
Efter branden placerades skolan i Brinkkalagården vid Gamla Stortorget där 
man delade lokaliteter med rådhuset, poliskammaren, auktionskammaren 
och brandvakten.

Senare fick också flickor gå i elementarskolan och som nya skolhus an-
vändes landshövdingens kanslihus på andra sidan ån och en tillbyggnad från 
år 1833 på samma ställe där stadsbibliotekets gamla byggnad nu står. Också 
andra former av skolundervisning förekom, till exempel söndagsskolan för 
de barn och unga som inte annars kunde gå i skola för sitt arbete.

När det nya gymnasiet inledde sin verksamhet förlängdes elevernas skol-
gång med 3 – 4 år. Från att skolan började med 53 inskrivna gymnasister sjönk 
antalet nyinskrivna därför märkbart de närmaste åren. Av eleverna i Åbo 
gymnasium var under större delen av verksamhetstiden omkring 70 procent 
från högreståndshem.

Trivialskolan, som genom en omorganisering av katedralskolan grundats 
under uppehållet i Raumo 1829, flyttade hösten 1831 till det gamla landshöv-
dingshuset i Åbo. Till trivialskolans första rektor utsågs Nils Kynzell. Denne 
avled dock strax därefter och rektorsgöromålen övertogs därför av Johan 
Henrik Mollin. Mollin var rektor ända till 1837, men vårterminen det året 
hade skolan Carl Rudolf Forsman som t.f. rektor. Forsman skötte rektorskapet 
till och med vårterminen 1838. Från år 1835 var Åbo trivialskola den största i 
Finland och hade på 1830-talet tidvis över 200 elever. 

År 1843 trädde en skolordning i kraft där skolväsendet för första gången 
var planlagt för förhållandena i Finland. Enligt skolordningen ombildades 
trivialskolorna till lägre och högre elementarskolor. Trivialskolan i Åbo, som 
fortsatt katedralskolans verksamhet, omvandlades till den statligt upprätt-
hållna Högre elementarskolan i Åbo. I denna skolform infördes för första 
gången undervisning i finska. Det gjordes också en linjedelning mellan en 
utbildning som siktade på en vetenskaplig bana eller prästämbetet och en 
utbildning för blivande tjänstemän.  Den fyraåriga högre elementarskolan, 
som också allmänt kallades ”storskolan”, blev snabbt mycket populär och 
1871 hade elevantalet vuxit till 387 pojkar. Då hade man förlängt skolgången 
med ett år och skolan kallades elementarläroverk därför att en sammanslag-
ning med gymnasiet pågick. Gymnasiet avstod från den lägsta klassen från 
höstterminen 1870 och ett år senare hade de två lägsta klasserna slopats. 
Elementarläroverket blev alltså till en början sjuårigt.
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Carl Magnus Schybergson berättar att latinet ansågs mycket viktigt också 
i högre elementarskolan. Undervisningen i språket förlitade sig i hög grad 
på memorering och lärarna tänkte inte mycket på elevernas motivation för 
språket. Därför hade lektionerna allmänt formen av ett fortsatt förhör. Läraren 
gick omkring i klassen och avkrävde med sitt spanska rör i handen eleverna på 
verbs konjugationer och substantivs deklinationer. Schybergson kommenterar 
att undervisningsmetoden inte nödvändigtvis uppfattades som betungande 
av eleverna, för drillen befriade dem från att tänka själva. Oförmåga att återge 
de rätta böjningsmönstren kunde resultera i att eleven fick slag med karbasen 
eller den så kallade ”klobban”.

Från högre elementarskolan kunde eleverna söka till gymnasiet. Där följde 
undervisningen samma metod: det var sällan lärarna förklarade dagens text-
avsnitt. Man använde inte mycket tid på att behandla något annat än läxan. 
Gymnasisterna bemöttes kanske på ett annat sätt än eleverna i storskolan. 
”Den omständigheten att de respekterades av sina lärare och åtnjöto ett visst 
anseende inom samhället, var dock ägnat att höja deras ambition”, skriver 
Schybergson.

En av eleverna i gymnasiet 1868 – 1871 var E. A. Almberg (Jalava), som senare 
blev lektor och rektor i Svenska klassiska lyceet. Han beskrev gymnasisterna 
som ”stora herrar”. Då det i staden inte längre fanns universitetsstuderande 
ansåg gymnasieeleverna sig vara nästan studenter, som bar blå vadmalsrockar 
där de gyllene knapparna pryddes av lyror. Den enda skillnaden var att det i 
mössan saknades den gyllene lyran.

De två skolorna, Åbo gymnasium och Högre elementarskolan, förenades 
under samma tak när elementarskolan flyttade in i byggnaden bredvid gym-
nasiet vid Gamla Stortorget 1862. En mera principiell förändring inträffade 
när skolväsendet i Finland reformerades 1869. Finland fick ett fullständigt 
folkskolesystem och en överstyrelse för skolväsendet upprättades i Helsing-
fors. Elementarskolorna sammanslogs med gymnasierna där det fanns sådana 
enligt en förordning 1870, och 1872 förenades Åbo gymnasium med högre 
elementarskolan till Högre elementarläroverket i Åbo. Benämningen Svens-
ka klassiska lyceum togs i användning 1873 samtidigt som läroverket blev 
åttaårigt genom att man gjorde sjunde klassen tvåårig. Gymnasiet hade varit 
underställt domkapitlet i ärkestiftet och hade haft en särställning i Finland 
genom att ärkebiskopen varit tillsyningsman, eforus, och lektorerna bisittare 
i kapitlet. Det nyinrättade läroverket blev statligt och underställt Skolöver-
styrelsen i Helsingfors.
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Tillsynen över skolan gavs till ett skolråd i samband med skolreformen 1872. 
Skolrådet i Classicum hade fem medlemmar och verkade med en mandattid 
på fyra år. Senare infördes ett föräldraråd som fick överta skolrådets uppgift. 
I samband med övergången till kommunalt samgymnasium fick Katedral-
skolan en direktion med bland annat lärarval som en viktig uppgift. Direk-
tionen godkände också ibruktagandet av nya läroböcker och fastslog skolans 
ordningsregler. Vid mötena hände det att direktionen tog upp discip linära 
ärenden. Efter hand minskade direktionens uppgifter och till sist avskaffades 
gymnasiernas direktioner år 2013.

De tidigare gymnasieeleverna hade en mycket stark sammanhållning och 
sörjde sin gamla skolas upphörande. De brukade hålla skolträffar vart femte 
år från 1897, någon gång med ytterligare inskjutna möten. Den sista Åbogym-
nasisten gick ur tiden 1942, sjuttio år efter att gymnasiet indragits.

De nya läroverken
Svenska klassiska lyceum var till en början med sina 442 elever ett förhål-
landevis stort läroverk. Det var två ämnen som dominerade undervisningen 
i de åtta klasserna, latin och matematik. Latinet hade sin självskrivna ställ-
ning med ett timantal som vi i dag skulle uttrycka som 49 årsveckotimmar 
fördelade på åtta årskurser. Matematiken undervisades med 37 årsvecko-
timmar. Men skolvärlden påverkades mer och mer av behovet av kunskaper 
i realämnen, speciellt naturvetenskaper, och år 1884 inledde Reallyceet i Åbo 
sin verksamhet. Reallyceet fick 1891 en egen skolbyggnad på Trädgårdsgatan 
där Puolalanmäen lukio och en del av Puolalan koulu fungerar i dag. Real-
lyceet uppstod genom en omvandling av realskolan, som i sin tur haft Lägre 
elementarskolan i Åbo som sin föregångare.

Elevtillströmningen till det klassiska lyceet avtog snabbt, och ett särskilt 
problem ställdes undervisningen i latin inför. Myndigheterna i Ryssland ville 
från 1890-talet binda Finland närmare till sig och den särskilda förrysknings-
tiden inträffade från 1899 till 1917 då man också ville påverka skolornas under-
visning. Man ville framför allt att eleverna skulle få goda kunskaper i ryska, och 
för att utöka undervisningen i det språket minskade man på undervisningen 
i bland annat latin. Medan den allmänna läroverkstypen i Finland efter år 
1914 blev det åttaåriga reallyceet, fanns det på svenska två läroverk som fick 
behålla den långa linjen i latin, Svenska Normallyceum i Helsingfors, som 
ansvarade för lärarutbildningen, och Svenska klassiska lyceum i Åbo. Det långa 
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latinet lästes från andra klassen till och med åttonde och sista året. De elever 
som läst långt latin skrev i studentexamen det obligatoriska provet i språket.

Intresset för det långa latinet höll inte i sig och år 1937 fick Classicum ge 
med sig och gradvis med en klass årligen ombildas till ett lyceum med linje-
delning i gymnasieklasserna och valfri kurs i latin från fjärde klassen. Skolan 
skulle enligt förordningen från 1937 erbjuda sammanlagt 27 årsveckotimmar 
latin från fjärde klassen och därtill frivillig grekiska i gymnasiet. Läsåret 1938-
39 lästes grekiska i klass VII, men efter det nämns inte lärokursen längre i 
årsberättelserna.

År 1880 hade Åbo omkring 23 000 invånare, av vilka 10 000 eller ca 42 pro-
cent var svensktalande. På 1870-talet hade finskhetsrörelsen gjort framstötar 
för att de finskspråkiga unga skulle få egna läroverk och i Åbo upprättades 
år 1879 ett privat finskt lyceum. Det finska lyceet förstatligades och delades 
sedan i två läroverk, det finska klassiska lyceet år 1887 och det finska reallyceet 
i Åbo 1903. Staden fick också ett finskt läroverk för flickor och en finskspråkig 
privat samskola. Också för de svenskspråkiga eleverna uppkom alternativ, då 
det förutom Classicum och Reallyceet, som senare kallades Svenska lyceum 
i Åbo, fanns en statlig flickskola med sex klasser, en privat flickskola, som 
ledde till studentexamen och en privat, åttaårig samskola.

På 1930-talet hade de fem svenskspråkiga läroverken svårt att få tillräckligt 
med elever. År 1920 hade Classicum ännu 240 elever, men efter det sjönk elev-
antalet så att skolan år 1935 hade endast 115 elever. Svenska lyceet hade vid 
den tiden 139 elever. Schybergson anger att tidens ekonomiska förhållanden 
kan ha spelat en viss roll till det låga elevantalet, men det låga elevantalet i 
de svenskspråkiga skolorna höll på att bli känsligt.

Rektorn för Svenska lyceet, H. A. Karsten, angav i en minnesskrift att det 
i Åbo inom finsk-nationalistiska kretsar riktats vissa angrepp mot stadens 
svenska skolor, så att man menade att det fanns för många av dem medan 
de finska var för få. Också vid Skolstyrelsen utarbetades förslag om hur man 
skulle minska elevplatserna vid de svenskspråkiga statliga läroverken i Åbo. 
Det uppstod en dragkamp och tidvis bitter fejd mellan de skolor som in-
dragningshotet gällde, nämligen Svenska lyceet, Classicum och Flickskolan. 
Av dessa ansåg Karsten givetvis att hans skola var ”den starkaste och mest 
livskraftiga bland de svenska statsskolorna i Åbo”. 

Trots att många ansett att Classicum måste ge upp kampen avgjorde ändå 
president Kyösti Kallio saken enligt Skolstyrelsens förslag då han den 6 maj 
1938 underskrev förordningen ”angående sammanslagning av Svenska klassis-
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ka lyceum och svenska lyceum i Åbo till ett 8-klassigt lyceum med linjedelade 
gymnasieklasser”. Karsten kommenterar lakoniskt att ”sammanslagningen” 
kom att innebära att Svenska lyceum steg för steg indrogs med en klass årligen 
medan det klassiska lyceet motsvarande förvandlades till ett lyceum av den 
typ som Svenska lyceum i Åbo företrätt. Processen nådde sitt slut 1945 då alla 
lärartjänster i den andra skolan indragits och eleverna gått ut skolan. Gardberg 
kommenterade i sitt föredrag den nya situationen: ”Det föll på Classicums 
lott att föra namnet vidare, och denna skola, den mest minnesrika i landet, 
fick bära på traditionerna från ytterligare en läroinrättning.”

Krigstiden
För alla skolor i landet, och inte minst skolorna i Åbo, medförde krigsåren 
1939-40 och 1941-44 stora avvikelser från invanda skolrutiner. I början av vin-
terkriget, i december 1939, bombades Åbo intensivt och under fortsättnings-
kriget föll bomberna igen över staden. Redan tidigare på hösten 1939 hade 
skolarbetet störts och eleverna vid Classicum hade fått göra arbetsinsatser 
i ”förskingringen”. När vinterkriget tog slut var skolhuset ännu i försvars-
maktens användning i fyra och en halv månad. Först den 1 augusti 1940 tog 
undervisningen vid och då inhämtade man den förlorade vårterminen så att 
man slutförde skolåret 1939-40 den 21 september. Skolan hade 151 elever, men 
redan den 31 maj hade elva elever fått sina avgångsbetyg och studentmössan 
i Solennitetssalen utan att det hade hållits studentskrivningar. 

Nästa läsår, som började den 1 oktober, fortskred nästan normalt, men på 
sommaren 1941 utbröt kriget igen med många störningar och avbrott. Flera av 
skolans elever var engagerade i värntjänst. Karl Henrik Nikula, som själv varit 
elev i skolan på 1960-talet, har gjort ett radioprogram om händelser i skolhuset 
under en av de perioder då skolhuset användes för militärinkvartering. Man 
inkvarterade ett arbetskompani, som främst bestod av samvetsömma. De män 
som vägrat vapentjänst marscherade om morgnarna på Aura ås is till Åbo 
slott för reparationsarbeten. Förståelsen från befälets sida för vapenvägrare 
var inte stor, och en av officerarna ilsknade till över en av dem i skolhuset så 
till den grad att han sköt ihjäl honom. 

En av källorna till det som berättades i radioprogrammet var Arvid von 
Martens dagböcker. I sin dagbok från vintern 1940 skriver von Martens att en 
man som varit på bondpermission blev skjuten i benet när han återvände. I 
Erik Andréns självbiografiska roman En bland dessa berättas det om förhål-
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landena i straffkompaniets förläggning i Classicum och enligt Andrén skedde 
dödsskjutningen hösten 1940. Det var likaså en av mannarna som varit på 
olovlig permission och blev skjuten i benet av vakten när han återvände. Efter 
det släpades han till ett av rummen där två fänrikar befann sig. Det hördes 
ett skott och mannen fördes död bort från rummet.

Skolsammanslagningar
När Carl Jacob Gardberg höll sitt föredrag för Åboklassikerna i Helsingfors 
hösten 1966 var det fem år innan skolan igen stod inför stora förändringar. En 
förordning från den 11 juni 1971 stadgade att Svenska klassiska lyceum i Åbo 
och Åbo svenska flicklyceum skulle sammanslås till ett dubbelsamlyceum. 
Det åttaklassiga flicklyceet skulle ombildas från och med läsåret 1971-72 
successivt från lägsta klassen och från och med läsåret 1973-74 från lägsta 
klassen i gymnasiet till ett dubbelsamlyceum med namnet Katedralskolan i 
Åbo. Svenska klassiska lyceum i Åbo skulle indras från och med läsåret 1971-
72 successivt från lägsta klassen och från och med läsåret 1973-74 från lägsta 
klassen i gymnasiet. 

Att namnet på skolan blev Katedralskolan var inte någon självklarhet. 
Undervisningsministeriet behandlade namnfrågan och man laborerade med 
olika namn för det blivande samgymnasiets del, bland annat Åbo Svenska 
Samlyceum, men den före detta Classicumeleven Carl Olof Tallgren, som var 
finansminister åren 1970-71, meddelade vid regeringens sammanträde att han 
övertar handlingarna. Det gav honom tid att förhandla med de andra med-
lemmarna av regeringen, särskilt undervisningsministern, och resultatet blev 
att regeringen fastställde att skolans namn skulle vara Katedralskolan i Åbo.

Skolstyrelsen gav sommaren 1971 anvisningar om att mellanskolan, alltså 
stadiet under gymnasiet, successivt med början i klass 1 skulle upprättas i 
Åbo svenska flicklyceums lokaliteter. Classicum skulle inte längre anta elever 
till första klassen och efter det till de övriga mellanskolklasserna. Gymnasi-
alstadiet vid Katedralskolan skulle förläggas till Classicums lokaliteter från 
och med läsåret 1973-74. Så blev det också för man antog för första gången 
flickor och pojkar till klass 1 i Katedralskolan 1971 och klassen placerades i 
Flicklyceets hus, där S:t Olofsskolan nu verkar. I Classicums skolhus inledde 
1973 två klasser sitt första gymnasieår. Det var första gången flickor som elever 
steg in i det gamla pojkläroverket.
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För gymnasiets del gick det lite annorlunda än man först tänkt sig. Classi-
cums skolhus måste repareras och grundförstärkning av byggnadskomplexet 
inleddes hösten 1971. När reparationsarbetena började gälla det inre av fast-
igheten, flyttade de klasser som fanns kvar i skolhuset till Flicklyceets hus 
hösten 1974. Svenska klassiska lyceum i Åbo upphörde samtidigt med sin 
verksamhet medan dess rektor fortsatte ännu två läsår som Katedralskolans 
rektor. Det märkliga i händelserna var att inte bara Classicums klasser V och 
VIII övergått till att höra till Katedralskolan utan att också Flicklyceets klasser 
IV, V, VII och VIII redan 1973 ansågs ha övergått till Katedralskolan. Rektor för 
Flicklyceet förlorade alltså sin post och var fram till sin pensionering i januari 
1974 tjänstförrättande rektor och prorektor vid Katedralskolan.

Renoveringen av skolhuset vid Gamla Stortorget var avsedd att slutföras 
till skolstarten i augusti 1976. Från och med den månaden hade Åbo stad 
övergått till grundskolesystemet och övertog också gymnasierna med ett 
par undantag i sitt kommunala skolväsen. Staten överlät skolhuset till Åbo 
stad och förband sig att slutföra renoveringen. I väntan på att kunna flytta 
in måste gymnasiet Katedralskolan i Åbo arbeta sitt första läsår i Svenska 
Samlyceets hus. Samlyceet hade kommit med i processen för övergång till 
en ny skolform, och nu samsades gymnasieelever från tre skolhus i den slitna 
men vackra byggnaden på Torngatan.

När staten inte längre var huvudman för gymnasiet avstods också Akademi-
husets solennitetssal att förvaltas av andra. Under en övergångstid var faktiskt 
Kamratförbundet Classicum i Åbo ansvarigt för Solennitetssalen ända tills 
Åbo Akademi förstatligats och kunde överta ansvaret. Detta ansvar delade 
akademin sedermera med det finska universitetet, som till sist blev huvud-
ansvarigt för den vackra salen. Solennitetssalen har varit mycket viktig för 
de svenskspråkiga skolorna då studenterna i samband med skolavslutningen 
fått sin vita mössa där.

I augusti 1977 kunde gymnasiet Katedralskolan i Åbo börja läsåret i ett 
nyrenoverat, enligt tidens krav utrustat skolhus. Goda traditioner från tre 
skolor fördes vidare och smälte samman med det moderna svenskspråkiga 
samgymnasiets nyskapande verksamhet. Gymnasiet genomförde många år 
projekt där alla elever över klassgränserna i en vecka samarbetade i grupper 
kring ett bestämt tema. Språkundervisningen utvecklades och utvidgades 
och de internationella kontakterna var livliga. Katedralskolan fattade tidigt 
intresse för omläggningen av undervisningen till en kursbaserad läroplan och 
periodindelat läsår. När man i Finland inlett försök med årskurslös under-
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visning anmälde skolan också sitt intresse och togs med i försöket år 1989. 
Året efter var Katedralskolan en av de första skolorna att införa ökad valfrihet 
i det årskurslösa gymnasiet.

Eftersom gymnasiet och grundskolans högstadium från början arbetat i 
var sin skolbyggnad blev det också naturligt att koncentrera ämneslärarnas 
undervisning till antingen gymnasiet eller grundskolan. Trots att ett fåtal 
lärare haft undervisning i båda skolformer har Katedralskolan kunnat ut-
vecklas separat som en skolform som bygger vidare på den grundläggande 
utbildningen.

Efter att det redan i några år funnits planer på att skolhuset vid Gamla 
Stortorget 1 skulle renoveras kunde Åbo stad äntligen 2013 lova Katedralskolan 
att skolhuset skulle genomgå en reparation med dels moderniserande, dels 
återställande målsättningar. Från höstterminen 2014 fungerade Katedralsko-
lan i ersättande lokaliteter i samband med Topeliusskolan, och hösten 2016 
stundade den dag då skolan kunde återfå sitt fina skolhus, som nu var kanske 
mer strålande än någonsin förr. Samma höst innebar också en glädjefest ef-
tersom Katedralskolan i Åbo kunde fira 740 år som läroanstalt.
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2.  Skolbyggnader

De äldsta skolhusen

Om katedralskolans första verksamhet har man inga säkra uppgifter 
och detta gäller också stället där skolan till att börja med höll till. 
Man antar att domkyrkan i Åbo börjat byggas under senare hälften 

av 1200-talet medan Johannes I var biskop. Domkyrkan invigdes år 1300, ett år 
som firades som jubelår. Men först på 1400-talet byggdes en mur kring kyrkan 
och invid den muren olika byggnader. Muren, som till det yttre var av gråsten, 
var nästan fyra meter hög och på vissa ställen upp till två meter bred. Det 
fanns fyra portar och över två av dem höjde sig muren i en tornkonstruktion. 
Portöppningarna stängdes med träportar som löpte på trissor. På den södra 
sidan fanns det två portar, på den nordvästra en och i öster en.

Efter stadsbranden 1318 fungerade platsen strax sydöster om kyrkan som 
ett torg för handel med ved och hästar. Den här funktionen hade torget ända 
fram till 1827, men en del av det började tidigt kallas skoltorget. Det är här vi 
ska söka platsen för det skolhus som fanns vid kyrkomurens tillkomst omkring 
1470. Porten på östra sidan var inbyggd i ett tornlikt hus med nästan kvadra-
tisk plan, 9 x 8,7 meter. Oscar Nikula berättar att sådana porthus fanns som 
boningshus i Reval (Tallinn) på 1300- och 1400-talen. Invid portöppningen 
fanns ett välvt rum med en brunn, som möjligtvis var S:t Henriks källa. Ovan-
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för porten och brunnen låg det rum där skolan först fanns. Byggnaden har i 
räkenskaperna 1598 kallats för ”Greegbårgh”, alltså Grekborg eller Grekenborg, 
och man har antagit att namnet kommer sig av att man på den tiden börjat 
läsa grekiska i skolan. 

Det fanns alltså inte en portöppning väster om kyrkan, framför huvudin-
gången, utan där fanns i stället två smala byggnader. När man kom till kyrkan 
skulle man därför gå in genom de södra portarna så att allmänheten gick ge-
nom den västra och prästerskapet genom den östra. Den östra kallades också 
”skolporten” därför att den var närmare Grekborg och den skolbyggnad som 
användes senare. Den byggnad som katedralskolan flyttade in i efter att ha 
legat ovanpå östra porten var ett långt hus i muren lite längre västerut. Dess 
huvudingång var åtminstone senare på kyrkogårdssidan. Det finns uppgifter 
från 1600-talet enligt vilka huset byggts redan på medeltiden.  Det berättades 
att det från skolhuset gick en underjordisk gång som förenade det med S:t 
Marie kyrka. Vi kommer att se att traditionerna om underjordiska gångar 
senare också gällde andra byggnader. 

På andra sidan torget fanns en gård som biskop Magnus Tavast en gång på 
1400-talet överlåtit som prebende för S:t Laurentiusaltaret. Stället var på den 
plats där Akademihuset uppfördes i början av 1800-talet och var för övrigt 
på sin tid ett boställe för Mikael Agricola. Det finns även antaganden om att 
katedralskolan faktiskt skulle ha verkat här innan den flyttade till kyrkomuren.

Gardberg berättar att det bevarats en ordningsstadga från omkring år 1600 
och att den sannolikt gällde skolan i Åbo. Enligt ordningsstadgan fick gossar-
na inte väsnas under mellantimmarna och de fick heller inte riva mossa från 
väggarna. Den senare föreskriften tyder enligt Gardberg på att åtminstone 
en del av huset var byggt av trä. Det var inte heller tillåtet att skära med kniv 
i lärarstolen, som för övrigt är den enda möbel som nämns. 

Skolhuset drabbades av en förödande brand år 1600 och när biskop Rot-
hovius flyttade till Åbo 1627 fann han skolan i ett mycket dåligt skick. Han 
berättar att skolhusets tak läckte på många ställen, och det saknades pengar 
för reparationer. Skolans byggnad övertogs av gymnasiet när detta grundades 
1630. Huset omfattade två våningar med en så kallad hörsal i bägge våningar-

Domkyrkan med kyrkomuren. Grafik av Ante Johansson, Turun Sanomat
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na. Den förfallna byggnaden reparerades upprepade gånger under 1630-talet, 
men rektor Georg Alanus klagade i november 1638 över att såväl lärarna som 
eleverna led av att de sönderslagna fönstren släppte igenom både regn och 
köld. Det ville sig inte bättre än att det gamla skolhuset brann igen 1681.

Den lägre skolan
De klasser som efter 1630 fortsatte som grundläggande skolform före gym-
nasiet och som senare genom ett kungligt brev fick status som trivialskola 
flyttade till ett avlångt, krökt hus i den nordvästra delen av kyrkomuren. Det 
ansågs att huset var från medeltiden och Nikula berättar att skolpojkarna 
pratade om en underjordisk gång, som från skolans lilla karcer, prubban eller 
proban, ledde ända till Nådendals kloster. I fråga om skolhusets ålder anser 
Nikula ändå att ärkebiskop Jacob Tengströms förmodande att det byggdes 
på 1600-talet sannolikt håller streck. Karcern, som enligt Adolf Mobergs 
erinringar inte var större än en väl tilltagen hundkoja, var skolans arrest och 
fanns i nordöstra änden av byggnaden.

Planritning av skolhuset 
enligt Hastig
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Skolhuset hade byggts av sten ovanpå muren och den sydvästra änden an-
gränsade till akademins bibliotek. Ingången till skollokalen fanns i den 
nordöstra gaveln och efter en ombyggnad 1803 gick man in genom en förstuga 
på kyrkogårdssidan och upp för trappor till skolrummet. Nikula säger att det 
i förstugan fanns två latriner. Huset var långsmalt och skolrummen var två till 
antalet, ett större i den nordöstra delen och ett mindre i den syvästra. Samt-
liga klasser arbetade i den stora salen, som därför kallades skolrummet. Den 
mindre salen kallades kammaren eller diskantkammaren och här höll man 
sångövningar. Rummen hade förstås fönster både mot gatan och mot kyr-
kogården. Fönstren mot kyrkogården kunde täckas med fönsterluckor, men 
sådana behövdes inte i fönstren på gatsidan för de låg så högt över gatunivån.

Inredningen i skolhuset var mycket enkel och var många gånger i behov av 
reparationer. Kakelugnen beströks vanligen med samma färg som innerväg-
garna, som var rappade och vitlimmade. År 1783 uppfördes en liten kakelugn 
också i diskantkammaren. Hastig uppger att det i fråga om möblerna inte 
finns uttömmande källor. Längs långväggarna fanns det tydligen bänkar utan 

Bild ur minnesskriften 
Svenska klassiska lyceum i 
Åbo 75 år
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ryggstöd och vidare nämns elevernas bänkar. Lärarna hade på senare tid i 
varje klass ett bord och en stol, medan det i inventarieförteckningen från 1753 
ännu bara nämndes ett bord och en stol i hela skolrummet förutom katedern 
och en stol. Katedern, som var den viktigaste möbeln, stod i kortänden av 
skolrummet invid väggen till diskantrummet.

Insänkt i den murade väggen fanns ett skåp där riskvastarna, klobborna, 
förvarades. Risskåpets dörr med gångjärn och lås måste repareras många 
gånger, vilket tyder på att riset ofta var i användning. Proban, som blev straffet 
för allvarligare förseelser fanns bakom en liten dörr och hade åtminstone förr 
haft en liten fönsterglugg, som på 1680-talet fick ett förnyat järngaller. För 
belysningen i skolsalen fanns i taket enkla ljuskronor av trä, en för varje klass. 
Också skilda ljusstakar var i användning. Klassernas placering i skolrummet 
var troligtvis ännu efter stora ofreden (1713 – 1721) densamma som den varit 
innan. I en ordning från lägsta klass till de högre fanns på höger hand när man 
trädde in i salen första, andra, tredje och konrektors klass. På vänster hand 
fanns från ingången apologistklassen och rektors klass, den högsta klassen. 
Senare, när katedralskolan anhöll om att få mera utrymme, lät akademin 
skolan överta det gamla biblioteket år 1817. 

Schybergson anmärker att skolan i domkyrkans ringmur ändå var alldeles 
för trång för att rymma de omkring 300 eleverna. Sedan tillägger han att man 
ju under forna dagar inte var särskilt intresserad av hygien, uppvärmning 
och yttre trevnad i allmänhet. Tillvaron i skolhuset nordväst om kyrkan 
fick ett abrupt slut när stadsbranden 1827 slukade byggnaderna runt kyrkan 
och hela kyrkan. Vi har redan i det första kapitlet tagit del av de dramatiska 
händelserna ur Adolf Mobergs perspektiv och har sett hur skolan var inrättad 
under sin tid i Raumo.

Gymnasiebyggnaden vid Gamla Stortorget 
Ett helt nytt skede inleddes när gymnasiet kunde inleda sin verksamhet vid 
Gamla Stortorget. Byggnaden man flyttade in i hade redan då en lång historia, 
som i poetisk form (knittel) skildras på den granittavla som infällts i väggen 
vid huvudingången till dagens Katedralskola. Texten är av professor F. W. 
Gustafsson och tavlan skänktes av tidigare elever 1913.
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  LYSS, VANDRARE OCH LÄR
  AV MINA MURARS ÖDEN
  VÅR LYCKAS SKIFTES LOPP
  I LIVET INTILL DÖDEN
  I FORNA PÅVARS TID
  BEBYGGDES DENNA GÅRD.
1454   HANS BASSE GIVER MIG
  TILL HELG’ LEKAMENS VÅRD
  UR KYRKANS ALTAR RYCKT
  KUNG GÖSTA MIG FÖRBYTT
1540  ÅT KASPAR WOHLGEMUTH,
  DEN BÅLDE BYSSESKYTT.
  O VE, HUR OFTA SEN AV ELD
  JAG HEMSKT FÖRSTÖRES
  MEN STOR I PRAKT OCH GLANS
1546  PÅ NYTT JAG SNART UPPFÖRES
  AV HENRIC CLASSON HORN,
  DET GAMLA KANKAIS HERRE
  OCH KANKAIS NAMN JAG BÄR
  VÄL HUNDRA ÅR. ÄN VÄRRE
  MIG ÅLDERS HAND OCH ELD
  OCH OFRID HÄRJAT HAR
  DEN STOLTA TID JAG HEM
1671  FÖR ÅBO HOVRÄTT VAR
  UR ÄN EN ÖMKLIG BRAND
1827  JAG HAR MIG HÖJT UR GRUSET
  NU FINLANDS UNGA BLOM
  JAG LYFTER UPP TILL LJUSET.
   1913.

Åbo gymnasium fick alltså disponera över den del av dagens skolbyggnad 
som finns till vänster om huvudingången, borträknat tillbyggnaderna i gårds-
flygeln, som tillkom 1852. På Åbo stads karta från 1808 bär tomten numret 
Klosterkvarteret 6 (”Klöster Quarteret 6”). Det som i dag är Tavastgatan från 
Nylandsgatan till Kaskisgatan hette på den tiden Klostergatan och ledde till 
Klosterberget, dagens Samppalinna. Ägare till tidigare byggnader på tomten 
allt ifrån medeltiden hade överlåtit byggnaderna till domkyrkan eller alta-
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ren vid domkyrkan. Vid kanten av Stortorget fanns det framför stenhusen 
kubformade torgbodar av sten. Svante Dahlström, som skrivit om de tidigare 
skedena av Katedralskolans byggnad, säger att bodarna med tiden införlivats 
med stenhusens nedersta våningar. Bodarna gav bra inkomster när de hyrdes 
ut och bidrog till de vid altarena tjänstgörande prästernas utkomst.

Fastän det saknas tydliga belägg, antar Dahlström att platsen för gymna-
siehuset var bebyggd i sten redan på 1300-talet. Det är troligt att fastigheterna 
hörde till den egendom som kung Gustav Vasa lät indra till kronan i samband 
med reformationen. 1540 överlät kungen ett av eldsvåda skadat stenhus, som 
troligtvis varit Helga lekamensaltarets prebende, till en av sina artillerister, 
Casper Wolgemuth. Efter att Wolgemuth dött tillföll huset Henrik Klasson 
Horn till Haapaniemi och Kankas, och det hölls med namnet Kankaishuset 
i släktens Horns ägo i över hundra år. 1671 köpte kronan huset av Gustav 
Evertsson Horn och inrättade där Åbo hovrätt. Hovrättshuset förstördes i 
stadsbranden 1681 och härjades under stora ofreden. Det byggdes upp igen 
från nedersta våningen, där bodarna fanns, så att dessa sedermera var inbyggda 
under samma tak. När det över dörren till vänster i Katedralskolans fasad står 
årtalet 1724 är det till minne av att huset, nu i tre våningar, hade återställts. 
Kungliga hovrätten kunde ta byggnaden i bruk året därpå.

I hovrättshuset har bl.a. den ryske fredsunderhandlaren i slutet av lilla 
ofreden 1743 bott, och när freden slöts hängdes på ytterväggen en banderoll 
med texten ”Pax et aeternum foedus”, ”Fred och ett evigt förbund”. I huset ut-
spelade sig också dramatik när den rojalistiske handelsmannen Jacob Bremer 
i samband med revolutionen 1772 ledde borgerskapets kavalleri in i huset och 
avkrävde hovrättens ledamöter en trohetsed. Kungen själv, Gustav III, besökte 
Åbo 1775 och förde viktiga förhandlingar i hovrättshuset. När man i Åbo år 
1797 firade att kung Gustav IV Adolf för första gången delat äktenskaplig säng 
med sin drottning, parets biläger, ordnade ämbetsmännen den 4 november 
supé och bal i hovrättshuset. Det här fick Porthan, professor vid Åbo Aka-
demi, att beskt förklara att sedan ryssarnas välde i Åbo under lilla ofreden 
i det vördnadsvärda huset ”slike profane actus ej lära blifvit firade”. Vid sitt 
besök i Åbo i april 1809 närvarade kejsar Alexander I vid en högtidlig session 
i hovrättshuset, verkställde utnämningar och undertecknade en benådning.

Nedersta våningen upptogs ännu av bodar, som handelsmännen betalade 
hyra till landskansliet för. Hovrätten behövde själv utrymmen för arkivän-
damål, och för att säkra det skriftliga materialet byggdes sedermera galler 
för fönstren i de två välvda bodar som senast utnyttjades som arkivrum. I 
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bortre änden av Katedralskolans långa matsal finns enligt länsarkitekt Olof 
Holmberg, som förestod reparationerna av skolhuset på 1970-talet, murstenar 
från medeltiden.  

Som det är i centrum av Åbo stad, är det källarvalvens konstruktioner 
som bevarats bäst genom århundradena. Så finns det också fyra källarvalv 
under hovrättshuset, och fastän de förr var i flitig användning i samband 
med försäljningen vid torget är de numera fyllda med sand som åtgärd mot 
markfuktighet.

Vid branden 1827 tog hovrättshuset stor skada. Det inre av huset, med 
undantag av stentrappan upp till andra våningen, och all inredning och por-
trättsamlingen förstördes. Tyvärr var hovrättens handlingar och protokoll 
arkiverade i den översta våningen och brann upp tillsammans med andra 
viktiga handlingar. Det material som fanns i valven i nedersta våningen kunde 
däremot räddas, för valven höll trycket från fallande bjälklag.

Tomten till höger om gymnasiebyggnaden
Den del av dagens gymnasiehus som finns till höger om det förra hovrätts-
huset, från huvudingången till Östra Strandgatan, hade på Åbo stads karta 
1808 beteckningen Klosterkvarteret 7 och kallades från 1830-talet Tryggska 
huset. Man antar att den första ägaren till gården var S:t Ursulagillet. S:t 
Ursulas altare i domkyrkan fanns till höger genast när man kommit upp för 
huvudingångens trappa. S:t Ursulagården reducerades förstås också till kro-
nan och såldes sedan 1547 till den rike borgaren Erik Krank. Vid övergången 
till 1600-talet ägdes gården, som ansågs som en av de förnämligaste, av borg-
mästaren Michel Krank.

Från början av 1600-talet besöktes huset av en lång rad celebriteter och 
likaså övergick ägandet av byggnaden till bemärkta personer i staden. Det 
kom ”persianska sändebud”, som var på väg till Stockholm, general Keith, 
de ryska truppernas befälhavare under kriget 1741-43, hade sitt högkvarter i 
gården. Det ordnades stora fester, som 1748 då borgerskapet använde huset 
för lysande sammankomster, och det utnyttjades av den från krigshändelserna 
i Vasa 1808 kände ryske generalen Demidoff, som ordnade storslagna fester 
och musikaliska soaréer i huset.

Husets ägare var från 1600-talet bland andra borgmästarna Schäfer, far 
och son, som också gav gården det namn som användes ända till 1827, gården 
Schaefer. På 1700-talet uppförde handelsmannen Carl Gustaf Wittfooth ett 
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vackert hus i två våningar, som troligen införlivade resterna av S:t Ursula-
byggnaden och bodarna ut mot torget. Senare samma århundrade köptes 
huset av handelsmannen Niclas Pipping, hos vilken general Keith hade sitt 
residens. En av ägarna var sannolikt också den Jacob Bremer som trängt in i 
hovrätten 1772 i samband med revolutionen. Änkefru Bremer donerade på 
sin tid huset till bokhållaren Niclas John (uttalas ”Jón”) och donationsbrevet 
undertecknades av hennes närmaste arvingar, däribland C. F. Bremer, Fred-
rika Bremers far. Det var under Johns tid som huset utnyttjades av den ryska 
militären och senare av general Ivan Nikolajevitsch Demidoff. Husets siste 
ägare före den stora branden blev mannen till Johns styvdotter, hovrättsrådet 
Sven Nils Heurlin.

Övre hamnen i Aura å, 
hjulångare och Aura å. I 
förgrunden våghuset och 
mellan det och Domkyrkan 
byggnaden där Högre 
elementarskolan fanns 
från 1862. Litografi av J. J. 
Reinberg, 1852-53. Åbo stads 
konstsamling

Medan hovrättshuset angränsade till vänster mot Klostermellangatan 
hade Bremers hus till höger om sig Klosterågatan. Den gatan gick där som 
Katedralskolans flygel närmast ån står och parallellt med Aura å. På andra 
sidan Klosterågatan fanns en tomt, som eventuellt efter reduktionen dispo-
nerats av hertig Johan. I mitten av 1600-talet fanns där ett hus som ägdes av 
handelsmannen Hans Schaefer. När Katedralskolan renoverades på 1970-ta-
let upptäcktes det att det till de källarvalv som gått längs den nedre sidan 
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av Klosterågatan fanns en trappgång. Det var återstoden av huvudtrappan 
i Tryggska huset. Man beslöt därför gräva ut de medeltida källarvalven och 
reparera trappan så att skolan fick klubbutrymmen och samlingslokaler i 
skolhusets äldsta delar. Källaren utnyttjades ett antal år före skolhusets senaste 
renovering av Zabadak, stadens svenskspråkiga ungdomsgård.

Skolhusets närområde
På tomten från Klosterågatan och ner mot Aura å fanns från 1738 ett spinnhus, 
en förbättrings- och straffanstalt för kvinnor. Senare införlivades det med 
det som kallades ”nya stadshuset”. Stadshuset hade sannolikt funnits redan 
i slutet på 1600-talet och i mitten av 1700-talet genomgick det en reparation. 
Där fanns under olika tider offentliga inrättningar som sjötullskammare, 
packhus, acciskammare, stadskällare och bysättningshäkte för skuldsatta.

Rekonstruktion av Gamla 
Stortorget på 1700-talet gjord 
av Benito Casagrande.
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Vi ska inte i detalj återge vad Svante Dahlström har att berätta i sin in-
tressanta artikel ”En klassisk skolgård”, men några anmärkningar om delar 
av skoltomten i dag är ändå på sin plats. På en tomt, antingen den där gym-
nastiksalens kortända mot skolan finns, eller på ett område på skolgården 
strax framför gymnastiksalen fanns ett hus där Bell-Lancasterskolan flyttade 
in 1822, två år efter att den upprättats vid Stortorget. Där fick Finlands äldsta 
sparbank, Sparbanken i Åbo, sitt kontor och kunde öppna för allmänheten 
den 4 januari 1823. Hit kom personligheter som J. J. Nervander, J. L. Runeberg 
och J. V. Snellman för att ansöka om studielån de första åren de studerade 
vid akademin. 

Strax utanför ytterdörren till gymnastiksalen fanns från 1862 ett hus som 
var avsett att användas som rektorsbostad. Det blev nu inte så, och man lät 
byggnaden förfalla så att man var tvungen att varna elever för att röra sig där 
som byggnaden stått. När det i samband med grävarbeten för en tankan-
läggning år 1936 upptäcktes källarkonstruktioner på platsen fick intendent 
Nils Cleve möjlighet att utföra arkeologiska undersökningar på fyndplatsen.

Skolgården innehåller alltså flera fornlämningar, och vid tiden omkring 
1890 satte upptäckten av avlånga välvda gångar på den nuvarande gymnastik-
salens plats igång fantasin hos skoleleverna. Det var så att det skedde ett ras 
i marken som ledde ner till en källare. En av lyceisterna påstod att han hittat 
en gång som han kunde följa under Nunnegatan till Rettigs gård, där museet 
Aboa Vetus & Ars Nova finns i dag. Där blev hans färd avskuren av en vägg, 
men eftersom det gjorts liknande fynd vidare i samma riktning under det 
ställe där Aura bad funnits, fick fantasin näring att föreställa sig den mystiska 
gång som i folkmun påstods leda från domkyrkan till S:t Olofskonventet.

Av allra nyaste datum är de fynd som gjordes i samband med utgrävningar-
na inför reparationerna av skolhuset 2014. Det var fråga om den förlängning av 
gårdsflygeln som tillkommit 1954 där byggnadsdelen skulle grundförstärkas. 
Museimyndigheternas arkeologer lät avlägsna det tjocka betonggolv som 
fanns på marknivå och kunde sedan efter vissa säkerhetsåtgärder på grund 
av förefintliga jordlager med farliga PAH-komponenter börja gräva fram 
föremål som fanns under jord. Strax efter branden 1827 hade det funnits ett 
uthus på stället, men under stenlager som hörde ihop med det hittade man 
grunden till en äldre byggnad, en eldstad och ett brunnet trägolv. Det visade 
sig att stället använts som dynggrop, och de förhållandevis få fynd av glas- 
och keramikskärvor man fann var välbevarade på grund av fukten i marken.
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De arkeologiska utgrävningarna på skolgården fortsatte år 2015 och då 
gjorde man nya fynd av skärvor från kärl, en pilspets och en stor nyckel. Man 
grävde också fram den gamla Klostertvärgatan från 1300-talet som gått från 
Klosterågatan till Klostermellangatan. Den ursprungliga gatan var av trä och 
efter Åbo brand 1827 belades den med kullerstenar.

Utgrävning invid 
Klostertvärgatan

Vy från kyrkobron över 
Aura å.  Litografi av J. J. 
Reinberg, 1852-53. Åbo stads 
konstsamling
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Skolbyggandens andra huvuddel

Den del av skolhuset som nu kräver en närmare beskrivning i historisk belys-
ning är skolbyggnaden bredvid gymnasiebyggnaden. Om skolans öden efter 
Åbo brand har professor Clas Zilliacus skaldat som fortsättning på texten som 
F. W. Gustafsson författat. Följande text finns på en granittavla mitt emot den 
äldre vid huvudingången till Katedralskolan:

  ÅRHUNDRADEN AV ANOR
  GER FINLANDS SKOLA RUM
1828  HOS MIG VI TVÅ FÖRENAS
  OCH BLIR GYMNASIUM
  DÄR ROMS OCH HELLAS SPRÅK
  OCH KRISTENDOM OCH HUT
  ÄR FOSTRANS FÄSTE. BLOTT
1831 – 56 DÅ OFÄRD BRYTER UT
  KAN KOLERA OCH KRIG
  DRA REGLAR FÖR MIN PORT
1872  JAG FÅR SOM LÄROVERK
  ETT VIDGAT VÄRV, SÅ STORT
  ATT JAG SOM CLASSICUM 
1913 – 14 BYGGS UT FÖR LUFT OCH LJUS.
1918   FÖR REPUBLIKEN STÅR
  MITT NYINVIGDA HUS
1939 – 44  TILL REDS. PRO PATRIA MINNER
  I MARMORSKRIFT OM KRIG
1945  NU SAMLAS STADENS SVENSKA
  LYCEER HÄR HOS MIG
1971  BAK GALLERGRINDEN ÖPPNAS
  ETT SAMLYCEUMS DÖRR.
  IN TRÄDER OCKSÅ FLICKOR
  DET HÄNDE ALDRIG FÖRR.
  MOT NYA TIDER BÄR JAG
  DE GAMLA IDEAL
  SOM FORMAR FINLANDS FRAMTID
  VID ÅBO KATEDRAL
   1988



52     Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA

Vid planeringen av Åbo stad efter den stora branden omfattade den nya tom-
ten 4 i andra kvarteret och andra stadsdelen det område som i dag är Katedral-
skolans. På Åbo stads karta 1837 benämns kvarteret Quarteret Elephanten i 
Wårdbergs stadsdel. Det mesta av tomten upptogs 1831 av stenhusruiner när 
hökaren Carl Henrik Trygg ropade in den på en auktion den 18 juli. I köpet var 
hovrättshuset undantaget för att det hade upplåtits till gymnasiet. Hökaren, 
eller detaljhandlaren Trygg ägde sedan tidigare en gård i bortre vänstra hör-
net av dagens skolgård och det har sagts att han kan ha tänkt att köpet skulle 
främja hans affärer. Alla viktigare vägar ledde till den här platsen i staden 
från tre av stadens tullar, och närheten till hamnen, vågen och packhuset 
vid bron, som vi kallar Pennibron, kunde ge vid handen att läget var bra för 
affärerna. Det visade sig dock sedan att stadens affärscentrum förflyttade sig 
när stadsplanen ändrades.

Trygg hade gjort en ärofull karriär inom det militära innan han blev in-
spektor vid Kirjakkala järnbruk, som ägts av Hans Henrik Bremer. 1817 blev 
kapten Josef Bremer ny ägare och Dahlström antar att Trygg och Josef Bremer 
kände varandra från militären, där Bremer tjänat som artillerist. När Trygg 
fick burskap, alltså vissa lagstadgade rättigheter i staden, bland annat rätten 
att handla, var Josef och Robert Bremer, brukspatronen på Tykö, hans bor-
gensmän. Carl Henrik Trygg gifte sig med änkan Anna Christina Ringbom 
och övertog på det sättet järnhandeln, som han till en början kombinerade 
med viktualiehandel och som han kom att sköta med framgång. Som fram-
gångsrik järnkrämare upptogs han i Handelssocieteten, en av sin tids mäktiga 
organisationer i staden.

När Trygg fick köpa tomten invid östra åstranden ställdes det som villkor 
för köpet att han skulle uppföra en byggnad med en fasad mot Nikolaitorget i 
samma stil som det bredvidliggande gymnasiehusets. Gymnasiehusets fasad 
hade ritats av A. W. Arppe på Intendentkontoret under C. L. Engels ledning 
1830 och man ville att gymnasiet och det nya huset med en enhetlig fasad 
skulle bilda en monumental bakgrund till det stora torg, Nikolaitorget, som 
skulle sträcka sig ända fram till domkyrkan. Arkitekten bakom det Tryggska 
huset var den från Sverige flyttade stadsarkitekten Pehr Johan Gylich. Trots 
att Trygg fick direkt byggnadsunderstöd och räntefritt lån blev företaget 
ekonomiskt betungande, särskilt som han inte kunde vänta sig någon större 
avkastning av investeringen. Han köpte upp hus som förstörts vid branden 
och använde byggnadsmaterial från dem, och för att få tegel billigare upp-
rättade han ett eget tegelbruk. 
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Det är inte bekant när huset stod färdigt, men det antas att det var i mitten 
av 1830-talet. En av Tryggs arvingar sålde år 1860 gården till kronan, som 
upplät huset till Högre elementarskolan och Tekniska realskolan. Förutom 
att huset sedan dess varit i skolbruk har det i bottenvåningen senare inrymt 
också en filial av Postkontoret, Finska skolstatens pensionskassa och Läns-
byggnadskontoret.

Tillbyggnader och renoveringar
Gymnasiebyggnaden fick en gårdsflygel 1852 enligt Gylichs ritningar. Sedan 
gammalt, kanske från 1600-talet, fanns det ett stycke därifrån ett uthus, som 
i dag utgör den första delen av de låga uthusen. Nästa uthus är från Tryggs 
tid, och till sist har den yttersta delen av uthuslängan tillkommit. Sommaren 
2014 blev inredningen av försäljningsbodar i uthusen färdig så att hantverkare 
kan hyra en liten, enkel lokal för sin försäljning.

På andra sidan gården byggdes 1903, samtidigt som det yttersta uthuset, en 
gymnastiksal. Arkitekten var Carl Armfelt och till stilen imiterar gymnastiksa-
len stadens gamla bibliotekshus, som i sin tur har vissa likheter med Riddar-

Vy från Vårdberget mot nordost. 
Byggnaden längst till vänster är 
Tryggska huset med gårdsflygeln 
och gymnasiet till höger. Litografi 
av J. J. Reinberg, 1852-53. Åbo 
stads konstsamling
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huset i Stockholm. Tillbyggnaden utgjorde en stor lättnad för skoleleverna, 
som slapp gå över ån till gymnastiksalen på motsatt sida.

Fram till 1914 hade Classicums hus en portgång där huvudingången är i dag. 
Skolhuset behövde en grundlig reparation 1912 och planeringen av arbetena 
utfördes av arkitekten Jac Ahrenberg. I samband med de stora förändrings-
arbetena byggdes ett trapphus i jugendstil mot gården alldeles i mitten av 
byggnadskomplexet. Gymnasiets trappa hade avlägsnats 1910 och den hade 
funnits på en plats där det i matsalen finns ett område med platt tak vid fönst-
ren mot gården. Samtidigt utvidgades bönsalen till sin nuvarande omfattning.

I sina kortfattade erinringar från skoltiden i Classicum har Lars-Ivar Ring-
bom berättat hur han som elev i tvåan hösten 1913 iakttog de förändringar 
som under sommaren hade skett i skolhuset. ”Två breda korridorer hade 
dragits genom byggnaden, ett nytt trapphus hade kommit till, den gamla 
trånga bönsalen med sitt terrassgolv var borta, en stor festsal fanns i stället.” 
Ombyggnaden fortsatte hela läsåret 1913-14 och blev färdig efter sommaren. 
Då hade ett par ingångar från gården till skolhuset murats igen och det av Jac 
Ahrenberg ritade trapphuset byggts. Portgången i mitten av byggnadskom-
plexet hade under arkitekt Aleksander Nyströms ledning byggts om till en 
vacker huvudingång från Gamla Stortorgets sida. Den gamla huvudingången 
till gymnasiet ledde nu till vaktmästarens bostad i bottenvåningen.

Bönsalen efter reparationerna 
sommaren 1913. Foto ur Åbo Akademis 
bildsamlingar
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Rummen i Classicums hus har genom åren disponerats på varierande sätt och 
de sista åren före indragningen av Svenska lyceum fick den skolans rektor och 
de återstående klasserna egna rum i den del av byggnaden som ursprungligen 
Högre elementarskolan förfogat över. Under fortsättningskriget var eleverna 
i Svenska lyceum inte många, men en av dem, Gottfrid Gräsbeck, berättar 
att den skolans elever fick använda en egen ingång till skolan, förmodligen 
dörren till trappan på gårdssidan i flygeln mot ån. I det rum som 1942-45 var 
Svenska lyceets rektorskansli inrättades året efter rektor Karstens avgång ett 

Bottenplan över första våningen i Katedralskolans hus.
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skolmuseum som samtidigt fungerade som ett rum för kontakter mellan 
vårdnadshavarna och lärarna. Man kallade rummet ”De fem skolornas rum” 
eftersom det bar på minnen från Lägre elementarskolan, Högre elementar-
skolan, Åbo gymnasium, Svenska Lyceum och Svenska klassiska lyceum. I det 
rummet stod ett skrivbord med rulljalusi och det är sannolikt samma bord 
som efter en restaurering togs i användning av rektor för Katedralskolan 2002.

Vid ingången till 1950-talet var skolbyggnaden i så dåligt skick att den kun-
de anses hälsovådlig och ohygienisk. Vaktmästarbostaden brukade under den 
varma årstiden bli så fuktig att väggarna var våta till en höjd av en meter. Det 
berodde på att det inte i marken hade byggts avlopp för dagvatten. Elevernas 
avträde i gårdsflygeln var i bedrövligt skick. Skolan behövde också tilläggslo-
kaliteter, och därför började man planera för en utbyggnad av gårdsflygeln.

När Eskil Hummelstedt blivit rektor 1953 satte han igång med att försöka 
få staten att anslå de behövliga medlen för en omfattande renovering och 
tillbyggnad. Han kontaktade den tidigare eleven Per Johan ”Clotte” Lund-
sten i fotobutiken Kameraboden och bad honom komma till skolan med 
sin kamera. Sedan gick de två runt i och kring byggnaden och fotograferade 
de värsta skavankerna. Efter det bad rektor Hummelstedt om ett möte med 
undervisningsministern och reste till Helsingfors. När han kom till ministe-
riet meddelade sekreteraren att ministern var upptagen. Eskil Hummelstedt 
bidade sin tid, men när ingenting hände trängde han sig helt sonika på i 
ministerns arbetsrum. Där lade han fram bilderna av Classicums förnedring 
på ett bord och bad ministern titta på dem, samtidigt som han i bestämd ton 
framhöll att det var en skandal att Finlands äldsta skola tvingades verka i en 
sådan erbarmlig miljö. Det tog skruv, för efter det mötet tog staten sitt ansvar 
för att skolhuset skulle få sin reparation.
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Några av de bilder Clotte Lundsten tog på rektors begäran. I dörröppningen vaktmästaren Anna 
Tallberg. På översta bilden utpekar rektor Hummelstedt hur högt fuktigheten når på vårvintern. 
Fotona ur Katedralskolans arkiv.



58     Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA



 Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA       59 

Ombyggnaden ändrade vaktmästarbostaden till ett skolkök och matsal. 
Kemiundervisningen fick ett laboratorium och biologin fick ett förstorat 
rum. Gårdsflygeln förlängdes med två klassrum och en slöjdsal. Huset fick 
centraluppvärmning med vattenledningar till gymnastiksalen. Där byggdes 
också ett duschrum. Sist, men inte minst, byggdes moderna toaletter med 
ingång från gården under den välvda gången mot Klostermellangatan. En 
intressant anmärkning i samband med planerna för den förlängda gårdsfly-
geln var att eleverna skulle använda en särskild ingång från gårdssidan för att 
komma till klassrummen där, medan lärarna måste ta sig fram genom ett av 
de mellanliggande gamla klassrummen. 

Ändringarna och reparationerna fortskred inte utan svårigheter. Rektor 
Hummelstedt var under den första sommaren en sträng övervakare, och det 
berättas att hantverkarna hade placerat en man vid fönstret ut mot Porthan-
parken. När han såg rektorn komma varnade han sina arbetskamrater: ”Nyt 
se piru tulee taas!” (”Nu kommer den där jäveln igen!”). Problem fanns med 
det nya värmesystemet, som fungerade någorlunda endast om varmvattens-
ledningen till gymnastiksalen stängdes av. Den nya slöjdsalen kunde inte tas 
i bruk för sitt egentliga ändamål, utan på grund av utrymmesbrist användes 
den som klassrum. 

Men på det stora hela var skolan nöjd med förbättringsarbetena och de 
ritningar och den plan som uppgjorts av arkitekten Erik Bryggman kunde i 
huvudsak genomföras.  Arkitekt Bryggman, som också bestämt färgen som 
byggnaden skulle målas med, avled medan arbetet pågick och renoveringen 
övervakades sedermera av arkitekt Rafael Hellevuori. Bryggmans dotter, in-
redningsarkitekten Carin Bryggman-Nuotio, stod för skapandet av den nya 
matsalen, som hon också ritade möblerna till. Bönsalen, som försetts med 
ett golv av ekparkett, målades med färger som Carin Bryggman valt.

De statliga anslag på 21,5 miljoner mark som ursprungligen beviljats för 
reparationen räckte inte till alla utgifter. Ett tilläggsanslag på 10 miljoner gavs 
senare, men ännu mera behövde projektet med tanke på utrustningen och 
möblerna. Läsåret 1954-55 var Eskil Hummelstedt tjänstledig för att under-
visa i Uppsala universitet och därför skötte pensionerade rektor Bruno Saxén 
skolledaruppgiften med allt vad det betydde av extra ansvar under repara-
tionsarbetena. Det läsåret kunde inledas först efter en fem dagars försening, 
då man måste städa undan bråte som hindrade verksamheten i huset.

Sommaren 1963 utfördes en ny stor reparation och diverse målararbe-
ten. Man gav trapphuset, korridorerna, klassrummen och lärarrummet en 
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ljusare framtoning. Då det i fasaden mot Gamla Stortorget framkommit 
sprickor utfördes 1965 en undersökning av byggnadens grund. Det visade 
sig att sprickorna som sträckte sig genom hela byggnadskroppen kom sig av 
att den grund som byggnaden vilade på förstärkts med olika tekniker. Först 
ansåg man att tillståndet inte gav anledning till åtgärder bara man inte öka-
de massan i byggnaden ovanifrån. Det fanns till och med ett förslag om att 
man kunde inrätta källarutrymmen under byggnadskroppen. Det blev ändå 
uppenbart att en grundförstärkning måste genomföras, och man genomförde 
pålningsarbeten 1971-72, dock så att ingenting gjordes i fråga om den nyaste 
delen av gårdsflygeln och trapphuset.

Den utrymmesbrist som rått ännu efter reparationerna 1955 avhjälptes 
delvis 1968 när Länsbyggnadsbyrån flyttade ut sitt kontor i andra våningen 
i flygeln mot Östra Strandgatan. Där inrättades skolans bibliotek så att det i 
bottenvåningen frigjordes rum för klassundervisning och en matsal. Redan 
1967 hade man genomfört en reparation av bönsalen. 

Utifrån ritningar gjorda av arkitekt Olof Holmberg 1975 utfördes den grund-
läggande reparation och renovering av skolhuset som skulle göra byggnaden 
väl anpassad till det moderna samgymnasiets krav. Endast uthusen lämnades 
utanför renoveringen. Mellangolven i de övre våningarna stöptes i betong 
och på det sättet utjämnades i hög grad nivåskillnaderna som funnits sedan 
gammalt. En hiss byggdes in i mitten av byggnaden och huset fick maskinell 
ventilation. Klassrummen inrättades som ämnesrum och det gamla lärarrum-
met mitt emot trappuppgången i andra våningen blev ett referensbibliotek. 
Den gamla bönsalen blev nu en vitmenad festsal med neonarmatur högt 
under takåsen. Det enda färginslaget var talarstolen, den kateder som i Åbo 
gymnasium använts när präster skulle försvara sin tes inför domkapitlet när 
de avlade pastoralexamen. Talarstolens ornamenterade övre del och sockeln 
var målade i brunt, stommen i grått och frontdelen i beigegult.  I våningarna 
följde färgsättningen på dörrarna och inredningen i ämnesrummen en en-
hetlig linje, så att bottenvåningen hade en varm, brun färg, mellanvåningen 
en beigegul och den översta våningen en orangeröd färg.

Det måste sägas att gymnasieeleverna i det stora hela var varsamma med 
sin fysiska miljö. Gästande skolfolk från andra länder beundrade det välbe-
hållna skolhuset med dess detaljer, till exempel jugendlyktorna i trapphuset 
och de många konstverken på väggarna. Det normala slitaget och den efter 
hand föråldrade tekniken gjorde ändå att skolan var i behov av en ansikts-
lyftning från början av 2000-talet. Flera löften gavs om att skolan skulle få 
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sin renovering, men först hösten 2014 kunde den första planeringen för re-
parationerna och renoveringen föras till slut. Planeringsgruppens mål var att 
göra skolhuset modernt och funktionellt, men med stilmässigt återställande 
av det inre. Arbetet på byggnaden påbörjades i augusti 2015 och drog ut till 
hösten 2016. Resultatet är ändå så imponerande och tilltalande för ögat att 
det varit väntan värt.
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Lärarkår och övrig personal

Allt sedan Karl den stores tid ansåg de ledande i de västliga rikena att 
undervisningen var viktig för förvaltandet av riket. För att driva en 
verksamhet som omfattade hela nationer behövde framför allt den 

katolska kyrkan kunnigt folk. Man kan därför säga att skolan fanns till för 
att stöda styrandet av nationerna. I Åbo stod skolan under kyrkans över-
inseende i sexhundra år. En skola är beroende av att det finns elever, som 
genom undervisning kan utvecklas till dugliga medarbetare för sina arbets-
givare. För att skolan ska kunna ge en undervisning som främjar elevernas 
utveckling krävs det lärare. Skolväsendet är med andra ord sammansatt av tre 
delar, uppdragsgivaren, mottagaren och utföraren. Vi ska i det här kapitlet 
behandla den sistnämnda och göra en tidsresa för att se vilken roll lärarna 
vid katedralskolan och de skolor som burit traditionen vidare haft. Men för 
att en skola ska fungera behövs också annan personal än lärarna. Personer 
som skolsekreteraren, vaktmästaren, gårdskarlen, städare, hälsovårdare och 
i våra dagar skolkurator och skolpsykolog sköter funktioner som understöder 
skolans dagliga verksamhet. Därför ska också några ord sägas om den övriga 
personalen.

Skolmästare med ansvar
De första uppgifter vi har om läraruppdraget vid katedralskolan är anteck-
ningar om domkyrkans prebende. Det krävdes förstås vissa tillgångar för att 
en person skulle kunna ägna sig åt att lära ynglingar. Till en början fanns det 
endast en prebendestiftelse vid domkyrkan i Åbo anknuten till Vårfru-altaret 

3
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och sockenaltaret. Detta altare svarade kyrkoherden för och någon annan 
möjlighet att få prebende fanns alltså inte. Därför är det enligt Hastig san-
nolikt att just kyrkoherden, som av kanikerna var den ende som hade Åbo 
som boningsort, också tog sig an sysslan som skolmästare. Enligt en av de 
sparsamma källorna ska en Birgerus år 1359 ha kallat sig ”curatus altaris beate 
virginia in Abo provisorque scholarium ibidem” (”övervakare över den saliga 
jungfruns altare i Åbo och tillsyningsman över skoleleverna där”). Birger är 
också en av personerna i den rektorslängd som täcker de första tiderna till 
våra dagar. Rektorslängden, som sammanställts av Christer Hummelstedt och 
Föreningen Svenskt bildningsarbete i Åbo, skrevs på bronstavlor och fästes 
vid huvudingången till Katedralskolan. Den avtäcktes i närvaro av Kamrat-
förbundens medlemmar vid en högtidlighet våren 1988. Med ett tillägg för 
den allra senaste tiden består rektorslängden av följande namn:

1276 ----- 
c.-1350-1355 HENRIK TEMPIL 
-1359- BIRGER 
1432-1433 JAKOB RÖD 
-1480- MAGNUS JOHANNIS 
-1509-1512- MATHIAS KURIN 
(1524-1529 PEDER SÄRKILAX) 
1535-1539 TOMAS KEIJOI 
1539-1548 MIKAEL AGRICOLA 
1548-1554 PAUL JUUSTEN 
1555-1559 ERIK HÄRKÄPÄÄ 
1559-1562 HENRIK JACOBI 
1562-1568 ERIK HÄRKÄPÄÄ 
1568-1578 JAKOB FINNO 
1578-1583 KRISTIAN AGRICOLA 
1583-1588 JAKOB FINNO 
1588-1595 GREGORIUS TEIT 
1595-1609 MARKUS HELSINGIUS 
1609-1615 JOAKIM STUTAEUS 
1616-1630 GABRIEL MELARTOPAEUS 
1630-1631 MARTIN STODIUS 
1631-1632 ERIK FORTELIUS 

1632-1634 BOËTIUS MURENIUS 
1634-1637 MARTIN STODIUS 
1637-1638 JOHANNES ORBERGIUS 
1638-1640 GEORG ALANUS 
1640-1649 SAMUEL HARTMAN 
1649-1661 ANDREAS NYCOPENSIS 
1661-1670 MATHIAS ROTHOVIUS 
1670-1677 GABRIEL TAMMELIN 
1677-1682 GABRIEL FORTELIUS 
1682-1685 CHRISTIERN WALSTENIUS 
1685-1697 ISAK PIHLMAN 
1698-1710 HERMAN ROSS 
1710-1722 JOHANNES ZIDBÄCK 
1722-1730 ANDREAS DEGERMAN 
1730-1747 ISRAEL PELDAN 
1747-1753 MARTIN GRÅÅ 
1753-1765 MARTIN CERENIUS 
1765-1774 ANDREAS WETTERBLAD 
1775-1799 NIKLAS TURDIN 
(1798-1802 NILS GUSTAF BRANDER) 
1800-1801 GUSTAF CHRONANDER 
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1802-1819 HENRIK REINHOLD BÄCK 
1820-1830 ERIK ELFGREN 
1830-1831 ADAM EDMAN 
1831-1832 JOHAN MATTIAS SUNDWALL 
1832-1833 ERIK ELFGREN 
1833-1834 GUSTAF WILHELM RÖNNBÄCK 
1834-1835 CARL JOSEF ESTLANDER 
1835-1836 EDVARD BERGENHEIM 
1836-1837 ADAM EDMAN 
1837-1838 ERIK ELFGREN 
1838-1839 CARL JOSEF ESTLANDER 
1839-1840 EDVARD BERGENHEIM 
1840-1841 HENRIK HEIKEL 
1841-1842 ADAM EDMAN 
1842-1843 ERIK ELFGREN 
1843-1850 EDVARD BERGENHEIM 
1850-1858 FREDRIK HERTZBERG 

1858-1872 FRANS HJELT 
1872-1876 CARL JAKOB ARRHENIUS 
1876-1886 TITUS REUTER 
1886-1892 CARL JAKOB ARRHENIUS 
1892-1903 EMIL AMNELL 
1904-1907 KARL JULIUS HARTMAN 
1907-1913 GUSTAF REINHOLD TÖRNGREN 
1913-1916 EMIL JALAVA 
1916-1934 UNO BERGLUND 
1934-1953 BRUNO SAXÉN 
1953-1959 ESKIL HUMMELSTEDT 
1959-1975 AARRE HELANDER 
1975-1976 BERIT BJÖRKLÖF 
1976-1988 BARBRO FONTELL 
1988-2014 BERTEL WAHLSTRÖM 
2014- MARIANNE PÄRNÄNEN

Det är oklart när kyrkoherdens och skolmästarens uppgifter skildes åt, men 
det är möjligt att skolmästaren kunde få ett eget prebende i slutet av 1300-talet 
eftersom antalet prebenden ökat under århundradets senare hälft. I Sveriges 
stiftstäder kallades domskolans föreståndare allmänt scholasticus och fick så 
småningom med biskopens medgivande överlåta skötseln av undervisningen 
till rector scholarium medan scholasticus som medlem av domkapitlet hade 
en övervakande funktion. Det är möjligt att den här uppdelningen också 
tillämpades i Åbo. Som Hastig anmärker, blev uppgiften att undervisa med 
tiden ändå så omfattande att rektor vid sin sida behövde andra lärare. Vi har 
redan sett hur man först lät längre hunna elever eller personer som redan slutat 
skolan fungera som ”hörare” och hur dessa blev anknutna till var sin klass.

De här biträdena fick delvis lön av rektor, men för övrigt tog de emot gåvor 
från allmänheten och fick en liten inkomst från privatundervisning. Vi ska i 
samband med ett senare kapitel titta närmare på elevernas sockengång men 
kan här redan konstatera att de som undervisade i skolan fick en del av de 
gåvor som eleverna fick ihop på sina insamlingsresor. 

Så vitt det är känt var skolmästaren ännu vid reformationstiden den enda 
ordinarie läraren, som vid sin sida hade hörarna som sina biträden. Biträdena 
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fick förutom att höra eleverna vid repetitionerna undervisa i de lägre klasser-
na. Från 1578 förekommer i katedralskolan en andra egentlig lärare genom 
en teologielektor. Enligt kyrkoordningen av 1571 var teologielektorn förutom 
skolmästaren medlem av domkapitlet och skulle några gånger i veckan un-
dervisa och sköta om de blivande prästernas speciella utbildning. Den första 
kända lektorn vid skolan i Åbo var Jakob Finno. Han utnämndes till både 
teologielektor och penitentiär år 1578. Som penitentiär vid domkyrkan hade 
han ansvaret för kyrkotukten. Förutom att han höll lektioner i skolan några 
gånger i veckan översatte han nyttiga böcker till finska.

För en kort tid fick skolan också en lektor i filosofi när Henricus Johannis 
utnämndes 1580. Han hade fått sin utbildning i Wittenberg och Rostock. 
Filosofilektoratet blev kortvarigt därför att Henricus Johannis dog efter ett 
par år och ingen utsågs till hans efterträdare. I början av 1600-talet blev teo-
logielektorns ställning i katedralskolan mera etablerad och dessutom fick 
man för de högre klasserna en konrektor. Det hade tidigare av allt att döma 
funnits fyra klasser, men om man i Åbo följde skolordningen från 1611 blev 
klassernas antal sex. Hastig anser det troligt att konrektors klass inrättades 
genom delning av rektorsklassen.

Från och med reformationen fick skolmästarna sin lön av kronan och Has-
tig säger att trots att lönen vid katedralskolan i Åbo inte förminskades, blev 
den ändå mera osäker och obestämd. Landet led enligt honom av att man inte 
följde lagen och att våldet härskade. Befolkningen belades med höga skatter 
och tjänstemännen fick inte hela sin lön. Under Gustav II Adolf minskades 
lönen 1616 för bl.a. katedralskolans rektor, men domkapitlet kunde inte annat 
än foga sig under löneanordningen. Rektor för skolan kunde komplettera 
sina inkomster med prebendeinkomster förutom skolavgifter från eleverna. 
Både teologielektorn och konrektorn hade mindre inkomster än rektorn, 
men lektorns lön tycks ha varit något högre än konrektorns. Sämst ställt var 
det för hörarna, men efter 1624 gällde en bestämmelse att det av varje mat-
lag skulle ges 6 öre silvermynt som djäknehjälp. Avgiften gavs senare som 
spannmål men de undervisande djäknarna kunde aldrig vara säkra på att få 
det som bestämmelserna påbjöd. När skolan ombildades till ett gymnasium 
kom löneföreskrifterna att gälla gymnasiets lärare.

Oscar Nikula betecknar rektorerna från reformationstiden till början av 
1600-talet som välutbildade och aktiva personer, som främjade skolans verk-
samhet och hävdade sig i de kyrkliga striderna. Då flera av dem var litterärt 
verksamma medverkade de till att göra Åbo till ett kulturellt centrum. Peter 
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Särkilax, vars namn i rektorslängden finns inom parentes, sägs i källorna ha 
varit lärare och vissa säger att han till och med undervisat Mikael Agricola. 
Den person som med säkerhet var den första att bli rektor efter studier i Wit-
tenberg var Tomas Keijoi, som hade fått sitt namn efter hemgården Keijoila 
i Raumo. Agricolas efterträdare som rektor, Paul Juusten, hade redan verkat 
som biträdande lärare i katedralskolan och åren 1541-43 varit t.f. rektor i Vi-
borg. Kristian Agricola, reformatorns son, var rektor i fem år efter studier i 
Leipzig och Wittenberg. Efter sin tid som rektor blev han biskop i Reval, där 
han dog bara knappt två år senare.

Rektor från 1616 var Gabriel Melartopaeus, som själv gått i katedralskolan 
innan han fick studera i Wittenberg. Den utbildning han fått i katedralskolan 
under rektor Markus Helsingius gav en god grund för högskolestudierna. 
Efter sina utlandsstudier återvände Melartopaeus till sin egen skola som 
teologielektor, en tjänst som han skötte till år 1616 då han blev rektor för ka-
tedralskolan. Hans studiekamrat var Erik Sorolainen, som var biskop i Åbo 
från 1583 och under hela den tid Melartopaeus verkade vid katedralskolan. 

Före sin död år 1625 försökte biskop Sorolainen bereda vägen till biskops-
sätet för sin skolkamrat, bland annat genom att för rikskansler Oxenstierna 
framhålla att han var lämplig genom att han talade både svenska och finska, 
var mycket lärd och förde ett oförvitligt liv. Rekommendationen hade inte 
önskad effekt, särskilt som rektorn var tvungen att be om nåd för att han 
blivit dömd för brott i tjänsten. Han fick återgå till rektorskapet, och till ny 
biskop efter Sorolainens död utsågs svensken Rothovius. Rothovius, som ville 
genomföra de reformer i skolväsendet som kungen förespråkade, ordnade bort 
Melartopaeus med motiveringen att han var för gammal och svag att sköta 
sitt åtagande. Senare fick ändå den avpolletterade rektorn bli biskop i Viborg.

I Viborg organiserade Melartopaeus prästerskapet och arbetade för sko-
lan. Han lyckades till sist få generalguvernör Per Brahe på sin sida för att få 
upprätta gymnasiet i Viborg. Fundationsbrevet skrevs i april 1641 och samma 
år dog den gamle, lärde mannen.

Lärarkåren ökar
Efter att katedralskolan i Åbo återupprättats hade skolan i början fem ordi-
narie lärare, nämligen rektor, subrektor, två kolleger och en praeceptor, som 
senare kallades apologist. För att förstärka den minskade lärarkåren fick 
skolan en t.f. lektor, som fanns åtminstone från 1670, och sex år senare en ny 
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extraordinarie lärare, nämligen en collega infimus, den lägsta klassens lärare. 
1682 fick skolan en ordinarie lektorstjänst genom att biskop Gezelius d.ä. 
övertygat regeringen om att eleverna på det sättet kunde få bättre undervis-
ning för att sedan kunna fortsätta direkt till akademin. I slutet av 1680-talet 
fick skolan ytterligare en extraordinarie eller vice lektor, som senare kallades 
kollektor. Utöver dessa lärare hade skolan, sannolikt redan från tiden före 
1630 en särskild lärare i musik, director cantus. Eventuellt arbetade samtidigt 
två musiklärare, nämligen en director cantus choralis och en director cantus 
figuralis.

Tiden från reformationen till gymnasiets inrättande kännetecknades av 
en gynnsam utveckling. Med en bättre organisation och bättre lärarkrafter 
samt en utvidgad läroplan blev undervisningen naturligare och humanare. 
Hastig antar att lärometoden blev mer ändamålsenlig samt att det råbarkade 
beteendet och den hårda disciplinen mildrades något. I skolordningen från 
1571 sades det att skolmästaren skulle ”synnerliga det akta, att han icke med 
ohöfveligt buller och raseri öfverfaller någon som brottslig är, och näpsas 
skall, utan straffar tåliga, ehvad heller det ske skall med ordom eller ris”. I ett 
senare kapitel får vi granska disciplinfrågorna och straffåtgärderna närmare.

När biskop Rothovius kom till Åbo 1627 fick han det intrycket att invånarna 
i stiftet hade dåliga och ogudaktiga levnadsvanor. Fastän man i Finland inte 
visade större fanatism mot trolldom och häxkonster om man jämför med 
Västeuropa, ville Rothovius utrota sådana bruk där de förekom. Vid invig-
ningen av Åbo Akademi tog han i sin predikan upp kampen mot häxeriet 
och trolldomen, liksom han i ett brev till stiftets präster hade uppmanat dem 
att bekämpa trolldomen. Han gjorde skillnad mellan vit och svart magi och 
hade i Åbo tyckt sig finna exempel på den svarta magin. Trots att han hade 
förhoppningar om att akademin skulle hjälpa till att utrota häxeriet, tycktes 
undervisningen om ämnet snarare sprida oron och misstänksamheten mot 
människor i staden. Själv anmälde biskop Rothovius i egenskap av akademins 
vice kansler i konsistorium att professor Martin Stodius hade misstänkts för 
magi. Det var en student och hans föräldrar som påstod att han utövat magiska 
bruk och framkallat galenskap hos studenten i fråga.

Martin Stodius hade innan han blev professor i hebreiska och grekiska varit 
lärare i skolan i Viborg och biträdande lektor i grekiska vid gymnasiet i Åbo. 
1630 blev han rektor för gymnasiet för en kort tid, men återkom på posten 
igen 1634. Fastän han i processen mot honom i akademin officiellt friades 
från anklagelserna om trolldom, då bland annat studentens far inte trädde 



 Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA       69 



70     Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA

fram för att bevisa hans skuld, kvarstod ändå en misstanke mot honom bland 
stadens invånare och akademifolket. 

Också Rothovius efterträdare, biskop Eskil Petraeus, var som vice kansler 
tvungen att ta itu med anklagelser om häxeri vid akademin år 1653. Officiellt 
friades den student som stått anklagad men både han och professor Stodius 
ingick i de rykten som gick om akademin som en härd för trolldom i Åbo. 
Också skolvärlden drabbades av misstänksamheten och 1656 var det skolans 
rektor Andreas Nycopensis som anklagade sina elever för häxeri. Han hade 
nämligen hittat böcker om magi hos dem, och vid förhör kom det fram att 
böckerna tillhörde Stodius. Hovrätten som blev inkopplad på fallet uppma-
nade rektorn att utföra husrannsakan för eventuella nya fynd. Stodius blev 
ställd inför hovrätten anklagad för att sprida förbjuden litteratur och befanns 
denna gång skyldig till brottet. Det slutliga avgörandet i saken hade emellertid 
kansler Brahe, och han ville att ärendet skulle begravas i stillhet, eftersom 
han ansåg att Stodius var oskyldig. Raimo Raita kommenterar att ryktena 
om trolldom rörde sig inte enbart i Åbo, utan också i Helsingfors och Viborg 
visste man att det spreds böcker i magi.

Skolans särställning
Liksom universitetet hade dömande makt inom sin verksamhet skulle präs-
terna lyda under domkapitlets domsrätt. Prästerna, lika lite som andra med-
lemmar av det lärda ståndet, erkände inte den rätt domstolarna i Åbo hade 
att väcka åtal i saker som väcktes av en person tillhörande borgerskapet. 
Anders Neocleander var en lektor vid gymnasiet som 1640 blev stämd inför 
rådstugurätten för obetald skuld. Lektorn lydde inte utan svarade att han 
inte respekterade rådstugurättens eller kämnärsrättens stämningar utan be-
traktade dem som aprilskämt. En förnyad uppmaning att infinna sig i rätten 
ledde bara till att lektor Neocleander, som alltså var prästvigd och senare blev 
kyrkoherde i Raumo, svarade att rätten gärna för honom fick döma honom 
hundra gånger om, men han skulle ändå inte betala. Då kunde rätten bara 
klaga till biskopen och uppmana honom att skrida till straffåtgärder. Det 
gjorde biskopsämbetet också och lektorn fick en varning.

Den nära kopplingen mellan kyrkan och skolan kom till uttryck också 
genom att det blev vanligt att domkapitlet utsåg lärarna till skolan. År 1685 
blev utnämningsrätten lagstadgad, men den reformen kunde inte komma åt 
det problem som lärarna allt mer fick känna av, nämligen den låga avlöningen 
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som var bestämd genom staterna av 1652 och 1696. År 1749 klagar domkapitlet 
på att de av kronan föreskrivna lönerna är så låga i förhållande till det viktiga 
arbete lärarna utför att det medför att annars lämpade personer avstår från att 
söka sig till läraryrket. Senare gick domkapitlet in för att rekommendera att 
lärarna skulle få en förhöjd lön och in natura för att motverka de hela tiden 
stigande priserna på konsumtionsvaror. Kravet fann understöd i riksdagen 
och 1756 förordnade kungliga majestät att Åbo katedralskolas lärare och rektor 
skulle få sina löner i spannmål och i ett mått som motsvarade avlöningen i 
andra trivialskolor.

Lärarna blev förstås glada och rektor Martin Cerenius skrev i matrikeln: 
”Aldrig har vår skola sedan dess grundläggning hugnats med ett sådant veder-
mäle af gudomlig nåd.” Fastän fröjden blev kort, då det bara arton år senare 
bestämdes att lönerna skulle betalas i pengar, fick katedralskolans lärare i 
Åbo löfte om att de lärare som kvarstod i samma tjänst skulle få behålla sin 
lön i spannmål och de som blivit lidande genom ändringen 1774 skulle få en 
ersättning. Alla lärarna, utom lektorn, fick dessutom ett lönetillskott genom 
de djäknepengar som tillkom dem från sockengången. 

Rektor mottog i början av 1800-talet penningmedel av borgerskapet för att 
kunna betala hyra för sin bostad. Lektorn, konrektorn, kollektorn och två av 
kollegerna betalade själva hyra, medan de övriga lärarna bodde i egna går-
dar. Under katedralskolans byggnad fanns en bod som rektor förfogade över 
avgiftsfritt och dessutom hade han sedan gammalt en ämbetsåker vid Tavast 
tull, det som i dag heter Rektorsåkersgatan. Den här åkern kunde rektorn 
utarrendera mot ett årligt arrende på ”sex tunnor strid och god finsk råg”. 
Rätten till åkern hade getts rektor mot att han tre gånger om året predikade i 
domkyrkan. Ännu på 1940-talet kunde rektor och lärarnas familjer odla grödor 
på åkern. Skörden var ett välkommet tillskott i hushållningen efter krigstiden. 
Åbo stad hade länge velat inlösa marken, och till sist såldes åkern. Pengarna 
från försäljningen fonderades och årligen ger fonden, Rektorsåkersfonden, 
en avkastning som tillfaller rektor för Katedralskolan i Åbo.

Skolhuset i ringmurens nordvästra del behövde ofta repareras. Någon gång 
bidrog domkyrkan på uppmaning av konsistoriet till reparation av skoltaket 
därför att den också hade bodar under skolans tak. Skolan hade förstås många 
andra utgifter, och Hastig nämner som exempel utgifterna för utrustning 
och understöd av fattiga elever. Skollokalen och den så kallade ribyggnaden 
(torkhuset) i rektorsåkern behövde också ved.
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Ekonomiskt ansvar

Ansvaret för skolans kassa hade rektor och vid varje rektorsbyte inventera-
des den i samband med att domkapitlet granskade räkenskaperna. Rektor 
Cerenius förstod saken så att rektorerna fick förfoga fritt över kassan bara de 
såg till att det alltid fanns medel till de dagliga utgifterna. Domkapitlet kunde 
knappast dela den här uppfattningen med tanke på den risk en sådan frihet 
kunde innebära. Eftersom Cerenius tänkte att han som rektor kunde förfoga 
över kassan som han såg bäst, placerade han pengar i lös och fast egendom 
i eget namn. Domkapitlet fråntog honom då förvaltningen av kassan och 
överlämnade den åt domkapitelsnotarien samt uppmanade rektor att skaffa 
borgen för de av skolans medel som var innestående hos honom. Saken ord-
nades upp, för Cerenius försäkrade att han kunde täcka skolans behov och att 
det han hade i lös och fast egendom räckte som borgen för återbetalandet av 
skulden. Det blev faktiskt ingen förlust för skolans kassa och Cerenius erbjöd 
sig till och med att betala ränta för de lånade pengarna. Enligt honom hade 
ingen av skolans rektorer förut betalat ränta för skolmedlen, och han fick 
efter några år tillbaka rättigheten att förvalta kassan.

Sämre gick det när rektor Niklas Turdin utnyttjade kassan för sina privata 
behov. När han dog stod skolan i skuld för flera hundra riksdaler. All kvarlåten-
skap i sterbhuset användes för att återbetala kreditorerna och skolan fick den 
del av konkursmassan som rådstugurätten beviljade utifrån den skuldsedel 
som Turdin efterlämnat. Men för sådana uttag som det inte skrivits skuldse-
del på kunde man bara göra en avräkning i räkenskaperna. I kammarrätten 
förklarade domkapitlet att Turdin från ungdomen visat sparsamhet och god 
hushållning, men att han i sin ålderdom helt oväntat ”råkat i någon betydlig 
penningeförlust”. Det var inte alltid hävt med kassamedlen, och när Andreas 
Degerman blev rektor 1722 var kassan helt tom. Likadant var läget när Martin 
Gråå år 1742 övertog rektoratet.

Lärarna vid Åbo gymnasium och Högre elementarskolan i Åbo
En av katedralskolans rektorer som särskilt fick göra sin insats för skolan var 
Erik Elfgren. Han var rektor då skolan brann i den stora eldsvådan och fick 
organisera flyttningen till Raumo. I Raumo fortsatte han sitt ledarskap och 
gjorde, som rektorerna brukade, hembesök hos både lärare och elever. I sin 
minnesteckning beskriver Adolf Moberg hur rektorn kom på besök efter att 
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skolpojken haft turen att få ett litet rum hos en vänlig hyresvärdinna, som 
redan upplåtit rum åt skolpojkar från Åbo. Efter mellanspelet i Raumo blev 
Elfgren lektor i vältalighet och skaldekonst vid Åbo gymnasium 1829. För att 
som lektor kunna sitta med i domkapitlet blev Elfgren prästvigd året efter. 
Andra som den 1 juni 1829 utnämndes till tjänster vid Åbo gymnasium var 
universitetsadjunkten Johan Sundvall, lektor i filosofi och naturalhistoria, 
lektorn i katedralskolan Gustaf Rönnbäck, lektor i matematik, och univer-
sitetsdocenten Carl Josef Estlander, lektor i den heliga skrifts grundspråk. 
Lite senare tillsattes filosofie doktorn Anders Simelius som lektor i historia.

Enligt skolordningen från år 1843 skulle inte mindre än sex av de sju lekto-
rerna delta i undervisningen i latin. Lektorn i matematik var det enda undan-
taget. Senare, 1856, föreskrev den nya skolordningen att latinundervisningen 
var vältalighetslektorns ansvar. En gymnasieadjunkt skulle vara hans biträde 
vid rättandet av skrivprov. Skolordningen från år 1831 föreskrev att rektorska-
pet skulle vara roterande och därför bytte man rektor varje år, och varje år 
höll den avgående rektorn ett avskedstal på latin. När rektor Henrik Heikel, 
lektor i filosofi, avgick 1841 höll han sitt avskedstal på svenska, vilket inne-
bar en förnyelse. I och med skolordningen 1843 blev rektorsämbetet treårigt 
genom val så att gymnasiets lektorer och adjunkten, men inte språklärarna, 
fick rösta. Den förste år 1844 att bli vald på detta sätt var Edvard Bergenheim. 
Han hade då våren innan just hållit sitt avskedstal efter det föregående läs-
årets rektorskap.

En kort tid, närmare bestämt vårterminen 1867, hade Åbo gymnasium som 
lärare i latin Knut Legat Lindström. Man hade så mycket elever att klasserna 
måste delas i två, och för att lätta på de ordinarie lärarnas arbetsbörda fick 
man lov att anställa extra lärare. Knut Lindström var inte någon obetydlig 
lärare, för han arbetade i samma byggnadskomplex som rektor för Högre 
elementarskolan. (Sin bostad hade han för övrigt i översta våningen i flygeln 
mot ån.) Efter att ha gått i katedralskolan blev han student den 30 juni 1828. 
Han blev filosofie kandidat 1840 och promoverades samma år till filosofie 
magister. 1854 utnämndes han till konrektor och 1860 till rektor vid Högre 
elementarskolan. När läroverket indrogs vid uppkomsten av Svenska klassiska 
lyceum i Åbo avgick Lindström som rektor 1873 men var sedan till sin död 
1879 kollega i finska i det nya läroverket. Vid sidan av lärargärningen tjänade 
han kyrkan som psalmförfattare, översättare och medlem av psalmbokskom-
mittén tillsammans med bl.a. Zacharias Topelius och Elias Lönnrot. Han har 
också översatt Runebergs psalm ”En dyr klenod, en klar och ren” till finska.
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Moderna språk undervisades inte i katedralskolan enligt skolordningen 
från 1724 annat än som ämnen som undervisades av kollektorn. Den första 
staten för Åbo gymnasium omfattade inte heller någon annan lärare i mo-
derna språk än läraren i ryska. Robert Tigerstedt som skrivit historiken för 
gymnasiet anger att tyskan och franskan infördes som obligatoriska ämnen 
med en förordning 1841, men i de påföljande skolordningarna gavs inte språk-
lärarna samma rättigheter som gymnasiets övriga lärare. De fick inte rösta 
vid rektorsval och de var inte medlemmar av skolans disciplinära domstol, 
collegium gymnasticum.

Det fanns vid universitetet inte heller någon vetenskaplig undervisning 
i moderna språk före 1889. Då utnämndes doktor Werner Söderhjelm till 
docent i romansk filologi, en utnämning som öppnade vägen för en snabbt 
tilltagande undervisning i moderna språk. Tills vidare hade språklärarna små 
löneförmåner och kraven på undervisningsförmåga i ämnena var likaså an-
språkslösa. Tigerstedt kommenterar ändå att resultaten av deras undervisning 
inte var så alldeles underhaltiga, vilket han anser att latinkunskaperna som 
eleverna fått genom sin skolbildning till stor del förklarar.

Den första läraren i ryska språket i Åbo gymnasium var Johan Fredrik 
Wallin. Han blev vald bland fyra sökande, men enligt rektor Frans Hjelts 
anteckningar hade han som lärare problem med att hålla disciplinen. En gång 
hade några av eleverna drivit höns in i klassrummet mitt i lektionen och det 
blev förstås mycket kacklande innan andra elever hade drivit ut dem igen. 
Efter att Wallin avgått hade skolan hela året 1841 en och våren 1842 en annan 
tillfällig rysklärare. Hösten 1842 fick man en ny ordinarie lärare i Wilhelm 
Tallgren. Han var lärare i ryska och tyska efter genomförandet av 1843 års 
skolordning, som förvandlade trivialskolan till högre elementarskola och 
införde den civila avdelningen. Han hade också undervisning i dessa språk 
i fruntimmersskolan i Åbo, som grundats 1844. Sin lärargärning fortsatte 
Tallgren i klassiska lyceet och var ännu efter sin avgång som lektor 1875 t.f. 
kollega i ryska resten av det årets vårtermin och hela nästa läsår.

Vid högre elementarskolan fanns en t.f. kollega, Gustaf Adolf Schultz, 
som 1850 utnämndes till ordinarie kollega i finska. Undervisningen i finska 
infördes genom skolordningen 1843 som obligatoriskt ämne i gymnasiet från 
och med höstterminen 1844. När Lägre elementarskolan i Åbo inledde sin 
verksamhet hösten 1852 hade den som sin första rektor magister Schultz. Han 
karakteriserades av ett gott lynne och en humoristisk läggning och visade 
sig som rektor vara noggrann och reformvillig. År 1861 blev han utnämnd till 
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adjunkt vid gymnasiet, där han hellre följde en resonerande metod i under-
visningen än inskärpte i ynglingarna vikten av att göra sina läxor. Han var 
även redaktör för tidningen Åbo Underrättelser åren 1850-59.

Ledarskapet för Åbo gymnasium hade en övergång varit i svaga händer 
då Fredrik Hertzberg till och med två gånger valdes till rektor. Tigerstedt 
kommenterar detta med att det här var ett bevis på att i grund och botten 
beskedliga personer, då de en gång av misstag ställts på en plats, får behålla 
den platsen även om de inte har förutsättningar för att uppfylla sin uppgift. 
Ordningen bland gymnasisterna försämrades mycket under hans rektorstid 
och gymnasiets anseende sjönk. Efter detta interregnum krävdes det nya tag 
på rektorsposten och den som lyckades återföra gymnasiet till ordningen 
var Frans W. G. Hjelt. Vi får höra mer om dessa personer i samband med att 
elevernas förehavanden behandlas i kapitlet om elevkåren.

Trots att gymnasiet utgjorde en egen enhet, åtskild från Högre elementar-
skolan, var verksamheten som vi sett inte helt oberoende av den lägre skolan 
i skolbyggnaden. Den rektor som ledde Högre elementarskolan just innan 
den flyttade in i skolbyggnaden bredvid gymnasiet var Oskar Ingelius. Han 
kom till Åbo från motsvarande rektorsställning i Björneborg 1851 och ledde 
skolan till 1859 då han blev kyrkoherde i Uskela. Under denne rektors tid 
verkade också Georg Zacharias Forsman en kort tid som t.f. lärare läsåret 
1853-54. Forsman, som senare adlades med namnet Yrjö Yrjö-Koskinen, var 
en finsknationell historiker och bestämde sig för att tillsammans med sin 
unga hustru anta finskan som hemspråk.

Lärarna i Svenska klassiska lyceum i Åbo
På väggen i trapphuset, mellan andra och tredje våningen i Katedralskolan, 
hänger en stor målning, som klassiker brukar säga föreställer rektor Carl Jakob 
Arrhenius när han granskar Guss Mattsson vid anmälningen. Gustaf ”Guss” 
Mattsson, som senare blev känd som kåsör och skriftställare, blev inskriven 
i klass I 1883 och då var Titus Reuter rektor, men för all del, Arrhenius var 
ju lärare i Classicum ända till hösten 1900.  På tavlan, som föreställer lärar-
rummet, syns också ett porträtt av Edvard Bergenheim, en av de stora skol-
personligheterna i 1800-talets Åbo. Det porträttet, där den tidigare rektorn 
nu är ärkebiskop, har hängt i rektors kansli som inspiration ännu i vår tid. 

För att säga ännu ett par ord om den målning som Kamratförbundet Clas-
sicum i Åbo låtit restaurera på 1990-talet berättar Classicums festskrift från 
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50-årsjubileet att det var lektor Uno B. Roos som i ett tal vid festen föreslog 
att det skulle beställas en målning ”å vilken lyceets första rektor professor C. 
J. Arrhenius, skulle välkomna inträdessökande gossar, åtföljda av deras anhö-
riga. Hans goda, vänliga blick borde stämma de inträdessökande gossarnas 
sinne glatt och göra det första intrycket av skolan till ett kärt minne för livet.”

Uppdraget att måla en tavla med rektor Arrhenius gavs till Axel von 
Haartman. Foto ur Åbo Akademis bildsamlingar
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Arrhenius hade redan tidigt verkat som vikarie i matematik vid gymnasiet 
och därefter sökt sig till annan tjänst i Björneborg. År 1861 blev han utnämnd 
till lektor i naturalhistoria, och när Klassiska lyceum i Åbo inrättades blev 
han dess första rektor. Som rektor i två perioder fick han förestå en läroan-
stalt som till en början hade mera än fyrahundra pojkar och därmed var den 
största skolan i Finland. Arrhenius var en omtyckt och duktig rektor och det 
var inte hans fel att elevantalet så småningom sjönk, på 1890-talet med två 
tredjedelar så att det läsåret 1895-96 var 139. Det var främst de finskspråkiga 
eleverna som hellre valde ett av de nyupprättade finska läroverken. Många 
svenskspråkiga föräldrar satte också sina barn i finsk skola och då ytterligare 
den svenska realskolan vid samma tid blev ett reallyceum var utvecklingen 
oundviklig. Från och med hösten 1889 fick man bara ha en klass för de nya 
ettorna i Classicum och efter några år var alla parallellklasser avskaffade.

I början av läsåret 1917-18 hade Classicum 232 elever. En av eleverna då var 
Lars-Ivar Ringbom. Han berättar hur han 1914 hade fått en historielärare som 
lät eleverna förstå att hans undervisningsämne var ett viktigt och allvarligt 
ämne. Läraren var Georg Boldt, som verkat i skolan först som t.f. lektor 1889 
och sedermera var ordinarie lektor i historia och svenska 1909-18. Om honom 
har också författaren Kjell Westö skrivit i sin roman Där vi en gång gått. Georg 
Boldt var en idealistisk socialist. I Lars-Ivar Ringboms klass hade han ägnat 
fyra till fem lektioner åt Dreyfus-affären, som eleverna på tretton år kanske 
inte helt förstod. Ringbom säger att Boldt aldrig gav läxor och att lektionerna 
var föreläsningar eller egentligen retoriska fyrverkerier. I sin roman berättar 
Westö hur Boldt på sin fritid arbetade för att trycka och distribuera tidningen 
Arbetet. Han hade 1900 skrivit avhandlingen Protestantismens idé och Imma-
nuel Kant. Tankar i striden om tro och vetande och blev filosofie doktor 1902. 
Hans opponent, professor Gabriel von Haartman framhöll att avhandlingen 
skrivits ”med en verbal uttrycksfullhet som gränsade till det extatiska”.
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Klass VI våren 1918. Sittande andra från vänster Lars-Ivar Ringbom och tredje från vänster Adolf Höglander. Foto ur Åbo 
Akademis bildsamlingar
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Georg Boldt hade bland lärarna en yngre kollega som delade hans socia-
listiska samhällssyn förutom ett filosofiskt intresse för Kant. Det var läraren i 
matematik och fysik Hjalmar Eklund, som i motsats till Boldt hade en ateistisk 
livssyn. Eklund hade studerat filosofi och sägs ha varit den person i Finland 
som först gjorde Ludwig Wittgensteins tankar kända i Finland. 

När Lars-Ivar Ringbom gick i femman utspelade sig marsrevolutionen i 
Ryssland 1917. Han skriver att även Boldt underhöll en revolutionär stämning 
som förekom i skolan. Han läste ofta upp Kerenskijs tal till arbetar- och 
soldatråden. Nästa läsår blev det till öppen konflikt i Ringboms klass när 
magister Boldt ville läsa upp Tokois tal för eleverna. Socialdemokraten Oskari 
Tokoi, som avgått som senatens ordförande, meddelade i den nya riksdagen 
hösten 1917 att han understödde ett revolutionärt program. Anna Bondestam 
berättar i sin bok om tidningen Arbetet att Georg Boldt var mycket olycklig 
över händelseutvecklingen i samband med inbördeskriget. Han dog den 21 
juni 1918, 55 år gammal och bruten av svårmod över det han upplevt.

Under världskriget, läsåret 1915-16, var läraren i tyska tvungen att upp-
mana eleverna att klippa bort vissa stycken och bilder i textboken. Eleverna 
skulle också ha nya läroböcker som Rysslands geografi och Rysslands histo-
ria. Undervisningen i finska blev föremål för elevernas kritik därför att den 

Lärarna våren 1912. Första raden: Jakob 
Amnell, Albin Rosengren, Emil Jalava, 
Gustaf Törngren, Paul Roos, Bertha 
Hamberg och Georg Boldt. Andra raden: 
Uno Lindström, Uno Roos, Mary Schönberg, 
Hugo Blomqvist, Arthur Wahlberg, Bruno 
Mellberg, Georg Herpman och Fredrik 
Isacsson. Fotot skänkt av Harriet Kurtén.
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åldrande läraren inte längre hade kontroll över situationen och på grund 
av den upproriska stämningen ingrep Skolstyrelsen och gav pojkarna rätt. 
Precis som lektor Schultz på sin tid hade fått utstå kritik från elever som 
kunde finska praktiskt blev Emil Jalava kritiserad för att inte mäkta med 
finskundervisningen. Jalava, tidigare Almberg, hade varit lärare sedan 1890, 
blev rektor 1913-16 och kvarstod som äldre lektor i religion, logik och finska 
till 1925 då han var 72 år gammal. Vid sin sida fick han senare Johan Anders 
Tengström, som 1920-21 höll filosofins grunder i klass VII och läsåret därpå 
en del av undervisningen i finska för äldre lektorn. 

Också den senare kyrkoherden Uuno Renvall skötte Jalavas undervisning 
våren 1900 och i september 1903. Renvall var tidigare elev i Classicum och var 
kyrkoherde i Kouvola när han anhölls av de röda den 3 mars 1918 tillsammans 
med två andra präster. Han anklagades för att hjälpt de vita och arkebusera-
des med de andra prästerna på blodsåkern i Tommola nära Kouvola den 20 
april 1918.

Inbördeskriget 1918 var en tragedi som drabbade lärare och elever i Classi-
cum lika som hela landet. Måndagen den 28 januari uppträdde rödgardisterna 
öppet på gatorna i Åbo. Då hade de tillsammans med de ryska soldaterna 
redan veckan innan varit inblandade i skärmytslingar. På den vita sidan fö-
rekom också en sjudande verksamhet. Bland lärare och elever hade det redan 
diskuterats vilka möjligheterna var att ta värvning i de styrkor som höll på 
att samlas i Österbotten. Lusten att ta del i kampen för att befria landet från 
ryska trupper grep tag om de större skolpojkarna i hela Åbo, och i hamnen 
stod isbrytaren Murtaja, vars besättning de hade tänkt övermanna för att 
använda fartyget för transporten norrut.

Planerna kom på skam då rödgardisterna var beredda och hejdade skol-
pojkarna vid skolportarna och letade efter vapen hos dem. Det fanns de som 
begav sig över isarna i små grupper för att ta sig till samlingsplatsen för de 
vita, Nystad. Den 1 februari stängdes skolorna i Åbo som protest mot häkt-
ningen av en lärare. Vissa av skoleleverna var med i Skärgårdens frikår, som 
bildades den 7 april och leddes av den svenske löjtnanten C. A. Ehrensvärd, 
och kåren kunde efter strider i skärgården marschera in i Åbo utan strid den 
12 april. Då stod isbrytaren Murtaja ännu i hamnen.  

Den person som var rektor under den här svåra tiden var Uno Berglund, 
filosofie doktor och lärare i tyska och franska. Han blev kollega den 7 augusti 
1912 och äldre lektor 1913. Sina två sista år i skolan var han timlärare, 1948-
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50. När inbördeskriget hade slutat med de vitas seger kunde man igen göra 
anspråk på skolhuset vid Gamla Stortorget, men till en början övertog Åbo 
stads Skyddsvakt byggnaden. Skyddsvakten höll till i huset ända till den 10 
juni och när den utrymde byggnaden efter intensiv brevväxling mellan rek-
tor och myndigheterna var den emellertid i så dåligt skick att den behövde 
repareras innan skolverksamheten kunde ta vid på nytt. 

Skolverksamheten låg nere hela vårterminen 1918 och därför hölls lärar-
möten och inträdesförhöret i Industriskolan på hörnet av Klostergatan och 
Smedsgatan. På grund av de oroliga tiderna hade ingen studentexamen ge-
nomförts våren 1918, utan eleverna i läroverkens avgångsklass blev studenter 
om de av lärarna fått godkänt avgångsbetyg. De nya studenterna i Åbo mottog 
sin värdighet vid en festlighet i Solennitetssalen.

Svåra tider och normal verksamhet
En iakttagelse man kan göra är att en historisk genomgång av en institutions 
öden ofta tar fasta på olyckor och svårigheter. För Katedralskolans del är håll-
punkter i historien bränder, krigstillstånd, inre konflikter och sjukdom. Som 
Clas Zilliacus i sin poetiska skildring av skolans skeden skrivit, påverkades 
skolan av sjukdom och krigstillstånd åren 1831-1856. I fråga om sjukdom hade 
koleran redan 1831 haft ett utbrott i Åbo, och fastän den då var mera begrän-
sad berörde den också Klosterkvarteret. Gymnasiet stängdes ett år efter sin 
invigning, den 4 september 1831 och öppnades igen först i början av februari 
1832. Kolerafarsoten återkom år 1853. Nikula berättar att länets guvernör i maj 
hade varnat staden för att koleran skulle spridas på nytt. Först i november var 
faran över, men skolorna hade öppnats redan i oktober. Det i samband med 
dikten förekommande året 1856 betecknar slutet på Krimkriget 1854-56, som 
Finland berördes av som del av det ryska riket. Vårterminen 1855 avslutades 
redan den 15 maj och nästa läsår hölls från den 15 september 1855 till den 1 
juni 1856.

De olyckliga händelserna är förstås viktiga att notera därför att de har 
påverkat skolans verksamhet på olika sätt, men vi ska komma ihåg att de 
egentligen alltid varit avvikelser från den dagliga tillvaron. Man brukar säga 
att hälsan tiger still, och också en historik innehåller mindre beskrivningar 
av det som varit bra och utgjort normaltillståndet. I kapitlet om elevkåren 
beskrivs exempelvis förhållandet mellan eleverna och lärarna, som bland 
annat på 1800-talet ganska ofta var ansträngt.
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 Vi kommer i det här kapitlet nu till en period då lärarkåren i långa tider 
varit stabil. Många av lektorerna var flera årtionden i tjänst, och nu levande 
före detta elever som besöker skolan har ofta kunnat beskriva sina lärare, av 
vilka en del undervisade redan på 1920-talet. Till dessa kan vi räkna, förut-
om Uno Berglund, J. J. Huldén, C. M. Schybergson, Bruno Saxén, Helmer 
Winter, Paul Danielsson, Hanna Saltzman, Sören Slätis och Albert Nygrén. 
Mångåriga lärare i konstämnen var direktor Fredrik Isacsson och konstnären 
Teodor Schalin. Det är värt att nämnas att fyra av skolans lärare var doktorer, 
nämligen Berglund, Saxén, Danielsson och Slätis medan Schybergson och 
latinläraren Beatrice Friedmann var licentiater. Den akademiska bildningen 
har av tradition varit hög i läroverken i Åbo inte minst tack vare närheten 
till Åbo Akademi.

Vårterminen 1927 gick eleven Lars Herrmann i klass IV. Han skrev brev 
till sin mormor där han berättade om lärarna i sin skola. I ett brev i januari 
skrev han:

Vi ha igen fått en ny lärarinna i naturalhistoria och geografi. Hon 
heter Salzman (jag vet ej hur det stavas). Det är första gången 
under vår skolas 54åriga tillvaro som en ordinarie lektorsplats 
innehaves av en kvinna. Få se hur det går [- - -]
Vi ha nu haft lektor Salzman första gången i zoologi. Jag för min 
del tycker om henne. Hon lär mycket bra. Man har intresse att 
följa med undervisningen. Måtte hon bliva sådan i fortsättningen! 
På 5te klassen ha de redan hittat på ett öknamn åt henne. Vackert 
är det ej; långtifrån.

När gamla klasskamrater haft klassträff och besökt Katedralskolan för att 
komma ihåg sin skoltid har man kunnat märka hur enskilda personers min-
nen av lärarna avvikit från andras. Det är väl så att elevers uppfattning av sina 
lärare är individuella och att ingen av lärarna kan ha varit omtyckt av precis 
alla eleverna. Trots att en del före detta elever haft mycket att säga om vissa 
lärare är det ändå mycket betecknande det som förra eleven Björn Hoffrén har 
sagt om just de lärare som räknats upp här och som ännu var i tjänst efter våra 
senaste krig. Enligt honom märkte man att lärarna strax efter kriget vinnla-
de sig om att ta hand om pojkarna i skolan. De var väl medvetna om vad de 
växande hade blivit utsatta för under de föregående åren. Att pojkarna inte 
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alltid förstod att sätta värde på sina lärares kunskap vittnar däremot prosten 
Ralf Karlsson om. Lärarna var gamla och hade svårt att hålla ordning i klassen. 

Lasse Herrmann skrev i mars 1927 till sin mormor om den sorgliga händel-
sen när läraren i matematik, geometri och algebra Lars Lindstrand avled den 
26 februari. Han hade varit sjuk en längre tid och därför hade tjänsten skötts 
av stud. Adolf Höglander, en före detta elev i Classicum. Höglander hade 
redan varit vikarie i matematik och bokföring läsåret 1922-23 och fortsatte 
som yngre lektor läsåren 1926-27 och 1927-28. 

Adolf Höglander flyttade 1929 till Helsingfors där han i många år var lä-
rare i Laguska skolan innan han övergick till Svenska Normallyceum. Ännu 
åren 1967 – 69 var han överlärare, varom denna boks författare kan vittna. 
Höglander har i Classicums minnesskrift från 1947 skrivit hur det gick till när 
Svenska klassiska lyceums i Åbo Kamratförbund i Helsingfors, numera kallat 
Åboklassiker i Helsingfors, grundades år 1939. Åboklassikerna i Helsingfors 
har förutom den något yngre parallellföreningen Kamratförbundet Classicum 
i Åbo r.f. odlat minnena från det klassiska läroverket för pojkar.

Åboklassiker i Helsingfors 
håller höstmöte den 26 
november 2008. Gästtalaren 
Jakob Dahlbacka, som varit 
timlärare i latin, presenteras 
av ordföranden Magnus von 
Knorring. Sittande framför 
von Knorring fil. dr Carl Jacob 
Gardberg och längst till höger 
Leif Rotkirch. Fotot överlämnat 
av Jan-Erik Wahlberg.
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Vi får gå till 1956 för att se en så gott som fullständig generationsväxling 
i lärarkåren. Kort efter sommaravslutningen inlämnade Danielsson sin av-
skedsansökan för pension efter tjugotvå års tjänst. Läsåret 1956-57 var äldre 
lektorn i matematik och fysik, prorektor Georg Sellge vikarie för rektor Hum-
melstedt och han kunde konstatera att föryngringen av lärarkåren hade fört 
med sig att sex av lyceets elva lektorstjänster skötts av vikarier. Han ansåg att 
den ”gedigna hängivelse åt läraruppgiften” som de flesta av dem visat gjort 
att de med heder gått i land med sina uppgifter.

Lärarkåren samlad för att hylla vaktmästaren Anna 
Tallberg på hennes 60-årsdag. I främsta raden från 
vänster: Bruno Saxén, Anna Tallberg, rektor Eskil 
Hummelstedt och Harald Karlsson. Andra raden från 
vänster: Linnea Schybergson, Grete Huldén, Marita 
Emeleus, Eila Saxén, C. M. Schybergson, Beatrice 
Friedmann, Börje Colliander, Paul Danielsson, Georg 
Sellge. Tredje raden från vänster: Birger Andersson, 
Josef Manuel, John Rosas och Kristofer Gräsbeck. Foto 
ur Åbo Akademis bildsamling

1959 blev det rektorsbyte när Hummelstedt avgick för en professur vid Åbo 
Akademi. Lektorn i religion och kyrkohistoria samt psykologi Aarre Helander 
blev ny rektor. Mycket snabbt ordnades det att ett porträtt av professor Hum-
melstedt målades av Teodor Schalin, den tidigare läraren i teckning. Läsåret 
1959-60 såg också andra väsentliga ändringar i lärarkåren då lektorerna Paul 
Jansson och Henrik Wrede tillträdde, den förre som äldre lektor i svenska 
och den senare som yngre lektor i naturalhistoria och geografi. Classicums 
anor som klassiskt lyceum innebar att lärarna för att bli äldre lektorer måste 
ha avlagt latin som studieämne vid universitetet. Den egentliga latinunder-
visningen sköttes huvudsakligen under en lång tid av Beatrice Friedmann, 
som var äldre lektor åren 1932-66.
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Lärarna 1962 i trappuppgången 
till tredje våningen. Uppifrån 
och från vänster nedåt: Hilding 
Klingenberg, Sigwald Sippel, 
Marita Emeleus, Karin Sonck, 
Jan-Erik Nygren, Georg Sellge, 
Daniel Prost, Josef Manuel, 
Gunnar Björndahl, Kerstin 
Mustelin, Greta-Lis Krokfors-
Lindsjö, Beatrice Friedmann, 
Paul Jansson, Börje Colliander, 
Bjarne Bäckman, Aarre 
Helander, Harald Karlsson, Gösta 
Juup och Henrik Wrede. Fotot ur 
Henrik Wredes samling.

Aarre Helander var rektor för Svenska klassiska lyceum i Åbo ända tills skolan 
indrogs och uppgick i Katedralskolan. Genom att Classicum från och med 
höstterminen 1971 inte längre intog nya ettor, så att de pojkar och flickor som 
skulle börja mellanskolan i Katedralskolan fick gå i Flicklyceets skolhus, blev 
lärarkåren med ens uppblandad. Classicum hade tio lektorer och tolv övriga 
lärare när alla dess klasser arbetade det sista läsåret i Classicums hus. Nästa 
läsår skulle de samarbeta med lektorerna i Flicklyceet, elva till antalet, och 
ett tiotal övriga lärare. Sammansmältningen av lärarkårerna fortgick år för år, 
och läsåret 1973-74 kom lärarna i Åbo Svenska Samlyceum med i processen.

Lärarna i Classicum 19.12.1972. Sittande från vänster: Carin 
Åminne, Birgitta Stenius, Karin Sonck, Aarre Helander, Anita 
Holmgren och Kristina Holmström. Stående från vänster: Harri 
Bergström, Rodney Söderlund, Henrik Wrede, Erik Geber, Paul 
Jansson, Gösta Juup, Sven Lindholm, Valter Nordling och Börje 
Colliander. Fotot ur Henrik Wredes samling.
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Det fanns förstås irritationsmoment när tre läroverk skulle samarbeta i 
en ny administrativ enhet, men i det stora hela måste det sägas att lärarna 
anpassade sig till skolkulturerna i de olika skolhusen på ett smidigt sätt. En 
orsak till att allt gick förhållandevis smärtfritt var att många lärare redan tidi-
gare haft lektioner i något av de andra läroverken förutom i den egna skolan. 

Processen styrdes formellt från Skolstyrelsen, och i fråga om rektorskapet 
uppstod vissa förtretligheter, som redan nämnts i ett tidigare kapitel. Efter 
att Aarre Helander blivit pensionerad den 28 februari 1975 fick Berit Björklöf, 
som varit prorektor för Flicklyceet och t.f. prorektor för Katedralskolan, bära 
ansvaret som rektor för Katedralskolan i skolhuset som varit Flicklyceets åren 
1966-1973. Sin närmaste kollega hade hon i Barbro Fontell som var rektor i 
Samlyceets hus med de egna klasserna III-V och VIII, förutom klasser på de 
andra nivåerna som räknades till Katedralskolan.

Rektor Barbro Fontell med nya 
Katedralskoleettor i Samlyceets 
hus läsåret 1975-76. Foto ur Åbo 
Akademis bildsamling, FOTO 
SILMUNEN Oy

Inför inrättandet av grundskola i Åbo år 1976 och avskiljandet av Katedral-
skolan som ett kommunalt samgymnasium utsågs Barbro Fontell till det nya 
gymnasiets rektor och Berit Björklöf till dess prorektor. När gymnasiet kunde 
flytta in i det nyrenoverade skolhuset vid Gamla Stortorget framgick det i 
många sammanhang hur samstämmig lärarkåren var. Det var en blandning 
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av förnyaranda från Samlyceet och stabil tradition från Flicklyceets sida. En 
del av lärarna hade arbetat tidigare i huset och fann sig nu tillrätta i ett nytt 
sammanhang. I Katedralskolans matrikel från 2011 finns en förteckning över 
de lärare som var anställda från 1970-talet framöver.

Katedralskolans VII C, 
andra gymnasieklassen, i 
Samlyceet läsåret 1975-76. Till 
matematikklassen kom elever från 
Classicums hus, Flicklyceet och 
Samlyceet. Foto ur Åbo Akademis 
bildsamling, FOTO SILMUNEN Oy

Katedralskolans lärare i 
Flicklyceets skolhus 1975. I 
första raden från vänster: Ethel 
Johansson, Edith Hindström, Anita 
Holmgren, Ebba Johnsson, Berit 
Björklöf, Elvi Johansson, Ann-Maj 
Laurén och Astrid Hellström. I 
andra raden från vänster: Marjatta 
Lindfors, Paul Jansson, Anneli 
Eriksson, Ann-Marie Lautkankare, 
Märta Johnsson, Sven Lindholm, 
Rodney Söderlund, Kerstin Sågfors 
och Tor Kreutzman. I tredje raden: 
Samuli Luojola, Bertel Wahlström, 
Hans-Eric Ekman, Henrik Wrede, 
Valter Nordling, Bo Jäderholm 
och Marita Reuter. Foto: FOTO 
SILMUNEN Oy
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Lärarna hösten 2015. I första raden 
från vänster: Annika Lindblad, 
Inka Halkivaha, Kristina Ekblad, 
Carina Kristola-Backlund, Jaakko 
Lindfors, Marianne Pärnänen 
och Riikka Jutila. I andra raden: 
Peggy Krokfors, Synnöve Sandell, 
Christoffer Enström, Maria 
Lundström, Mikaela Korin-Niemi, 
Anna Nyman (skolsekreterare) 
och Carola Mattsson. Överst från 
vänster: Herman Norrgrann, 
Marikki Sjöström och Lena Malmio. 
Foto: FOTO AIRAKSINEN Oy

Övrig personal

I den gamla katedralskolan hörde det till elevernas göromål att elda och städa 
skolrummen, att öppna och stänga dörrar och fönsterluckor, att tillverka de 
så kallade plaggorna som användes vid bestraffningen och att hjälpa lärarna 
med praktiska göromål. Johannes Hastig uppger att skolan fick en särskild 
vaktmästare först år 1817 och att det då var eleverna själva som skulle avlöna 
honom.

Under Åbo gymnasiums tid var Karl Gustaf Wahlström vaktmästare. Han 
hade två söner som gick först i Högre elementarskolan och sedan i gymnasiet 
men han hade tyvärr avlidit innan pojkarna blev inskrivna i elementarskolan i 
augusti 1854. Karl Fridolf Wahlström blev student 1863. Han avlade sedan ka-
meralexamen och blev landskamrerare i Nylands län och kollegieassessor. Den 
knappt två år yngre brodern Gustaf blev student 1863 och studerade därefter 
till filosofie kandidat. Han blev med tiden fängelsedirektör i Villmanstrand.  

På 1930-talet hade Classicum Frans Blomqvist som eldare och gårdskarl. 
Fru Anna Tallberg anges i årsberättelsen från 1938 som t. f. vaktmästare. Hon 
bodde i vaktmästarbostaden i bottenvåningen och kunde följa med vad som 
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skedde i skolhuset. Anna Tallberg kvarstod i tjänst till våren 1959 och var 
mycket uppskattad av både lärare och elever. Clotte Lundsten berättar att 
han besökte henne medan han ännu var elev och att hon kunde berätta för 
eleverna om händelser i skolan som de inte annars skulle ha vetat om.

Fru Tallbergs efterträdare blev Allan Andersson, som också gav skolan 
många år av sitt arbetsverksamma liv. Allan Andersson bodde i en lägenhet 
i andra våningen och hans son Ulf har berättat hur behändigt det var att vid 
lediga stunder smita hem med kamrater från skolan. Vaktmästare Andersson 
var mycket noggrann och förbehöll sig rätten att torka damm från rektors 
skrivbord. När skolhuset renoverades på 1970-talet framhöll han ofta för 
hantverkarna att de endast fick använda förstklassiga material.

Den första städerska som nämns i en årsberättelse är Fanny Koskinen, som 
började läsåret 1946-47. År 1955 fanns det en städerska och en hjälpstäderska. 
Därefter höll sig skolan med två städerskor och en av dem intervjuades till 
konventstidningen Råttans vårnummer 1966. Redaktören kallade fru Kerttu 
Nikula ”en av Finlands Skolas mest bemärkta personer”. Intervjun är smått 
humoristisk och den intervjuade verkar vara med på noterna. Hon har inget 
illa att säga om lärarna, rektor, vaktmästaren eller eleverna, fast i fråga om 
eleverna måste hon säga att hon inte tycker om att vissa av dem är långhåriga.

Våren 1960 nämner årsberättelsen för första gången skolans kanslist. Det 
är Margareta Helander. Från äldre tider har det legat på rektors ansvar att 
göra skriftliga anteckningar och skriva brev vid behov. De gamla matriklarna 
innehåller inte bara uppgifter om nya elever vid inskrivningen, utan rektor 
införde också anteckningar om frånvaro och särskilda händelser. Matrikeln 
från Åbo gymnasiums tid innehåller ännu uppgifter som rektor antecknat 
om elevers öden efter att de slutat skolan.

Man kan säga att behovet av hjälp i förvaltningen har ökat med tiden, 
vilket hör ihop med skolväsendets tillväxt i hela landet. En kanslist, eller 
skolsekreterare som titeln lyder i Åbo i dag, är en stor hjälp för att ta hand om 
de löpande ärendena. Skolsekreteraren finns till inte bara för rektor, lärare 
och annan personal utan för elever och alla besökare i skolan. En stor uppgift 
som faller på skolsekreteraren är skötseln av prov och protokoll i samband 
med studentexamen.

En stor sorg drabbade skolan när kanslisten Margareta Helander, som 
var rektor Helanders hustru, omkom i den flygolycka som förbinds med 
Kvevlax den 3 januari 1961. Till hennes minne överlämnades till läroverket 
en stipendiefond, Margareta och Aarre Helanders stipendiefond, som årligen 
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utdelar stipendier till elever som är framstående i religion samt modersmål 
och litteratur.

Makarna Aarre och Margareta 
Helanders gravsten på Gamla 
begravningsplatsen i Åbo

Gymnasiet Katedralskolan har haft skolsekreterare som med kunnighet och 
flit tagit sig an de många kansliuppgifterna. Den ökade digitaliseringen kan 
sägas på ett sätt ha gjort arbetet lättare, men samtidigt har den medfört en 
lång rad nya uppgifter i en allt mera omfattande administration. Den nuva-
rande skolsekreteraren Anna Nyman har varit med om att ta en lång rad nya 
dataprogram i användning samtidigt som hon föredömligt funnits till hands 
för alla dem i skolsamfundet som behövt hjälp med praktiska angelägenheter.

I årsberättelsen för läsåret 1948-49 uppger rektor Bruno Saxén att sedvanlig 
läkarundersökning av skolans elever utförts under höstterminen men också 
att Föreningen Folkhälsan i Åboland påbörjat hälsogranskning i de svenska 
läroverken. Den hälsosyster som anställts av Folkhälsan besökte läroverket 
enligt överenskommelse. Läsåret 1957-58 utvidgades verksamheten med 
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”den mentalhygieniska rådgivningen”. I samband med att skolväsendet blev 
kommunalt blev skolhälsovården och psykologtjänsterna underställda Åbo 
stad. Katedralskolan har sedan dess haft mycket lite omställningar i fråga om 
skolhälsovårdare, vilket är bra med tanke på hälsovårdarnas elevkännedom.

Elevernas behov av stöd kommer mycket tydligare fram i dagens skola 
jämfört med skolan för några årtionden sedan. Åbo stad har reagerat på det 
ökade behovet med att anställa skolkuratorer. I Katedralskolan är skolkura-
torn en självskriven medlem av studerandevårdsgruppen samtidigt som hon 
kontinuerligt finns till hands för enskilda elever med bekymmer som påverkar 
deras skolarbete. För övrigt kan sägas att staden har bolagiserat skötseln av 
fastigheten, städningen och skolbespisningen. Det medför att Katedralskolan 
inte har någon vaktmästare utan en gårdskarl som också sköter om andra 
fastigheter. Städpersonalen är inte längre fast utan varierar enligt arbetsled-
ningens förgottfinnande. Skollunchen bereds i ett storkök i en annan skola 
i staden och delas ut av personal som också ansvarar för städningen. De här 
förhållandena är inte unika för Katedralskolan, utan många skolor i Finland 
har inordnats i de konkurrensutsatta tjänsternas värld.
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4.Undervisningens innehåll

I gymnasiets religionsundervisning förekommer det att religionen behand-
las som en del av kulturen eller till och med så att man ställer frågan vilket 
förhållandet är mellan religionen och kulturen. När vi i det här kapitlet 

behandlar innehållet i den undervisning som getts i Katedralskolan genom 
tiderna ska vi allra först teckna en bild av religionens plats i samhället vid 
tiden för katedralskolans uppkomst. Det är viktigt att komma ihåg att kulturen 
under medeltiden var kyrklig. Som det stod i en lärobok i kyrkohistoria på 
1970-talet (Juva, Kortekangas) var världen enhetlig. ”Det andliga och världs-
liga skildes inte åt, utan varje jordisk uppgift hade sin andliga sida. […] Det 
var ingen åtskillnad mellan tro och vetande, kyrka och mänskligt andligt liv. 
Som en mäktig valvbåge överskyggade kyrkan sålunda alla livets områden.”

Läroämnen
Fastän mycket lite är känt om skolan i Åbo på medeltiden kan vi anta att den 
verkade för samma syfte som andra domskolor i Europa. Den utbildade unga 
män för tjänst i kyrkan och därför var ämnena som undervisades anknutna 
till den lärdom som ansågs nödvändig för ett andligt ledarskap. Kärnan i 
undervisningen utgjordes av de tre fria konsterna, artes triviales, det vill säga 
grammatik, dialektik och retorik. Vid skolan i Åbo har undervisning getts i 
dessa ämnen från början av 1400-talet och skolans anseende var då redan så 
högt att biskop Magnus Tavast i Rom i ett avlatsbrev hade fått en skriftlig 
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beskrivning av vilken framgår att höga vederbörande fått veta att vissa av 
eleverna kom från andra skolor till skolan i Åbo stift för att de önskade för-
djupa sig i de tre konsterna.

Kyrkolatinet, eller som Hastig kallar det ”latinet i förvanskad form”, var 
kyrkans officiella språk, och därför dominerade det undervisningen. Efter-
som man kunde använda sig av den latinska översättningen av Bibeln, Versio 
Vulgata, lästes ingen hebreiska och grekiska. Kristendomskunskapen var 
förstås viktig, liksom sången. Djäknarna fick öva sig i enstämmig koralsång 
men också i svårare, flerstämmig kyrkosång. Påven Gregorius VII (1073 -1085) 
lär ha ansett att undervisningen passade bara för kyrkans män, därför att det 
var deras sak att förstå medan det var lekmännens sak att bara tro. Vissa av 
kunskaperna som lärdes ut vid katedralskolan var faktiskt sådana som särskilt 
prästerna behövde, och till dem hörde elementär astronomi. Orsaken var att 
prästerna måste behärska den kyrkliga tideräkningen (computus ecclesiasti-
cus) så att de kunde räkna ut kyrkliga helger som var rörliga. Även senare när 
almanackor blev allmänna var det en fördel att kunna räkna ut viktiga datum 
och förstå hur en almanack konstrueras. För övrigt hade man inte andra inslag 
av kvadrivium vid de nordiska domskolorna. Prästkandidater som redan fått 
sin prästvigning, så kallade chorales, har troligtvis fått instruktion i liturgiska 
förrättningar, bibeltexter, helgonlegender, kyrkokalendern med mera.

Reformationen medförde ändringar också i den svenska skolundervis-
ningen. Hastig anför att den förnyelse som humanismen talade för fick sitt 
genombrott när reformationen bröt med påvetroheten och skolasticismen. De 
nya idéerna bars upp i undervisningen av den evangeliska trosläran och den 
klassiska litteraturen. Boktryckarkonsten hade sin andel vid genomförandet 
av förändringarna i skolundervisningen. Med flera läroböcker utvidgades 
lärostoffet, men också undervisningsmetoderna påverkades.

De största impulserna till förnyelse kom från Tyskland. Enligt Melan-
chthons skolförfattning från 1528 skulle man i skolan inte undervisa i för 
många ämnen och den svenska skolstadgan föreskrev i läroplanen endast 
latin, religion, sång och musik som obligatoriska ämnen. Utöver det kunde 
man fakultativt läsa dialektik och retorik genom att man minskade antalet 
latintimmar. Latinet var hur som helst dominerande och språket övades i de 
andra ämnena. Man kan säga att undervisningsspråket helt enkelt var latin.

Skillnaden i jämförelse med undervisningen på medeltiden var den att la-
tinet lärdes genom de klassiska författarnas skrifter. Man stiftade bekantskap 
med Terentius, Vergilius, Cicero och Plautus och tog intryck av dessas tankar 
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och ideal. Hastig säger att språkstudiet ”frigjordes alltmer från skolasticismens 
dunkla abstraktioner och teologiskt spekulativa tendens”. Samtidigt var ändå 
grammatiken grundbulten för latinstudiet och man ville att eleverna skulle 
lära uttrycka sig, främst muntligt, men också skriftligt genom skrivövningar. 
Trots att grammatiken innöttes på sedvanligt vis, underlättades undervis-
ningen mycket av att man hade tillgång till Melanchthons lärobok, som 
betecknas som enkel och lättfattlig. För övrigt lästes texter med moraliskt 
uppbyggligt innehåll.

Det skolämne som berördes mest av reformerna var givetvis religionen.  Bi-
beln, särskilt Nya testamentet, utgjorde vid sidan av Luthers katekes grunden 
för undervisningen. Men på grund av att de latinska grammatikövningarna var 
så viktiga, användes de religiösa texterna ofta som exempel för de grammatiska 
reglerna i stället för att tjäna djäknarnas personlighetsutveckling. Inte desto 
mindre ansågs religionsundervisningen främja det kristna troslivet och den 
uppgiften delade den med sången. Sången upptog ungefär lika mycket tid 
som religionen.

Undervisningen under protestantismen 
Reformationen innebar att kronan övertog det ekonomiska ansvaret för sko-
lan. Man kan som Hastig uttrycker det säga att skolan i flera avseenden blev 
förvärldsligad, men vi ska inte förstå det så att det fanns ett motsatsförhållande 
i religiös bemärkelse mellan kronan och kyrkan. Som filosofen Charles Taylor 
beskrivit tidevarvet uppfattade människorna tillvaron som förtrollad, det 
vill säga att de i vardagen räknade med en verklighet bortom det jordiska. I 
deras liv spelade kyrkan därför en central roll och kyrkan och skolan fortsatte 
i intimaste förening, som Hastig uttrycker sig. Skolordningen från 1571 byggde 
fortfarande på att undervisningen främst skulle tjäna prästutbildningen, och 
djäknarna fick förutom den teoretiska undervisningen öva sig i de kyrkliga 
förrättningarna.

På kontinenten vann pedagogiska tankar som framförts av Ludvig Vives 
och hans elev Petrus Ramus gehör. De betonade det klassiska arvet, både 
som litteratur och som livsideal. Deras tankegångar nådde också Norden och 
väckte intresse för undervisning i grekiska. Ramismen, som den pedagogis-
ka riktningen kallas, betonade en praktisk-induktiv metod i stället för den 
abstrakta syntetiska undervisningen. Det betydde att man ville bygga mera 
på härledningar från praktiska exempel än på teoretiska sammanfattningar. 
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Utöver det här betonade man att undervisningen i högre grad borde utnyttja 
modersmålet och inrikta sig på reala vetenskaper. Dessa tankar ledde i slutet 
av 1500-talet till att de svenska skolorna tog nya böcker i användning, några 
av dem författade av Ramus själv. Grekiskan infördes som skolämne och en 
mer praktisk metod tillämpades i skolundervisningen. 

Den skolordning som skrivits av prästerskapet 1611 gav uttryck för de nya 
strömningarna inom pedagogiken. Biskoparna tyckte att eleverna skulle lära 
sig klassisk litteratur på hög nivå, både på latin och på grekiska. Muntlig 
färdighet och den skriftliga färdigheten att skriva imiterande stilar skulle 
övas. Man ville att eleverna skulle behärska de klassiska språken muntligt 
och skriftligt. Samtidigt förespråkade man att modersmålet skulle övas och 
vårdas. Det ambitiösa läroplansförslaget innefattade också hebreiska, psy-
kologi, astronomi och aritmetik i den mån tiden räckte till. Hastig antar att 
katedralskolan i Åbo inte i högre grad tillämpade förslagen i prästerskapets 
skolordning.

Medan prästerskapets skolordning aldrig fick kungens stadfästelse, fick 
riket en stadfäst skolordning år 1649 där många av de nya pedagogiska tan-
karna fördes vidare. De reformsträvanden som Ratichius och Comenius stod 
för i början av århundradet bejakades i skolordningen som beskrivits som 
ett pedagogiskt mästerstycke. Undervisningens mål skulle vara gudsfruktan 
och goda seder, språkfärdigheter och sakkunskap. Religion skulle undervisas 
enligt tydlig konfessionell dogmatik men skulle också föra fram goda seder 
och levnadsregler för det allmänna livet. Repetitionen sågs ännu som ett vik-
tigt didaktiskt hjälpmedel och det föreskrevs månadsförhör och årsexamen 
med eleverna.

Den humanistiska betoningen inom undervisningen kom trots allt inte 
att gälla särskilt lång tid innan de kulturella strömningarna i riket ledde i en 
annan riktning. Samtidigt med att man i skolan mer och mer var inriktad på 
det praktiskt användbara påverkades den av en tidsanda som betonade den 
rena läran. Vi har redan sett hur biskop Rothovius vid sitt tillträde 1627 tog 
itu med häxeriet och irrläror. Raita anmärker att inställningen till katoliker 
och kalvinister ändrades bryskt under Rothovius tid. Sedan 1604 hette det 
i lagen att alla undersåtar måste tillhöra den lutherska kyrkan, men oron 
under trettioåriga kriget gjorde att kyrkans ledare ansåg att de måste befästa 
den evangeliska läran. Kulmen på den lutherska ortodoxin nåddes i och med 
kyrkolagen år 1686 som befäste enhetskyrkan under kungens överinseende.
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Gezelius och betoningen av fromheten

Som Hastig anmärker, var det naturligt att det snart uppstod en reaktion mot 
den dogmatiska formalismen. Pietismen nådde Sverige från Tyskland och med 
den en ny betoning av personlig hängivenhet och trons uttryck i det praktiska 
livet. Det här fick också en viss betydelse för utvecklingen inom skolvärlden. 
På 1680-talet uppträdde i Åbo personer som kritiker av den lutherska renlä-
righeten. Ungefär vid samma tid fick skolan i Åbo en ny skolstadga.

I Åbo fick skolväsendet en stark förespråkare i biskop Johannes Gezelius 
d.ä., som arbetade för att höja katedralskolans status som till universitetsstu-
dier förberedande skola. År 1682 utgav han en skolstadga, Methodus informan-
di, som bröt med den humanistiska andan i 1649 års skolordning. Gezelius 
skolstadga betonar särskilt det religiösa och kyrkliga intresset. Skoldagen 
skulle ha många inslag av bön och andakt. Man började på morgonen med 
bön på knä under tystnad och avslutade dagen med aftonbön. Klockan sju 
på morgonen deltog man dagligen i den allmänna gudstjänsten i kyrkan, och 
klockan tio läste man ett kapitel ur Bibeln i skolan. Bibelstudiet var fortfarande 
centralt i undervisningen och särskilt läsningen av Nya testamentet tjänade 
språkundervisningen i latin och grekiska. Däremot ansåg Gezelius inte de 
klassiska författarna vara viktiga för undervisningen. 

De yngsta eleverna fick lära sig latin genom kristna författare och framför 
allt Comenius Orbis sensualium pictus, också kallad Orbis pictus. 

Försättsbladet hämtat på adressen 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Johan_Amos_Comenius
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Orbis pictus med latinsk och svensk text utgavs för första gången år 1683 i 
Riga och året därpå i en upplaga tryckt i Åbo. Romerska klassiker lästes en-
dast i urval i den högsta klassen för att bredda elevernas kunskaper i latin. 
Grekiskan begränsades till den religiösa litteraturen.

Men Gezelius läroplan hade också en praktisk inriktning med inslag av 
realkunskaper. Apologistklassen gav ju allmännyttiga kunskaper även för dem 
som inte skulle ha kyrklig undervisning och där ingick ämnen som räkning, 
skrivning, kristendom och lantmäteri. Det sistnämnda skulle praktiseras på 
sommaren ute på fälten. Förutom att Orbis pictus användes för latinstudierna 
inom latinavdelningen, gav verket många allmännyttiga kunskaper. I fjärde 
klass hade man aritmetik med apologisten och dessutom undervisades latinis-
terna i kyrkohistoria och kyrklig tideräkning, som inte tidigare innehållits i 
den lagstadgade läroplanen. Hastig understryker hur latinet var undervisning-
ens huvudämne enligt Methodus informandi, och i femte klassen användes 
logiken, retoriken och epistoliken (brevskrivning) som hjälpdiscipliner för 
latinkunskapernas fördjupande. Han säger även att ”såväl genom de formella, 
språkliga läroämnena som genom religionsundervisningen smiddes vapen-
rustning för tidehvarfvets teologiska fejder”.

Redan före Gezelius läroplan hade katedralskolan i Åbo haft både hebre-
iska och grekiska på schemat. Hebreiskan var lektorns egentliga undervis-
ningsämne och då båda språken undervisades utifrån den bibliska texten 
var undervisningen riktad till dem som skulle bli präster. Historia enligt 
någon romersk författare hade också förekommit, liksom astronomi och 
kyrklig tideräkning. Denna praxis fick alltså förstärkning genom Methodus 
informandi och då skolordningen vann ständernas godkännande 1682 trots 
att den inte upphöjdes till allmän lag, fick Gezelius pedagogiska synpunkter 
stor betydelse för det finska skolväsendet och i synnerhet för katedralskolan. 
Den skolordning som fick kungens stadfästelse var Karl XI:s skolordning från 
1693, men det finns skäl att anta att Gezelius undervisningsprogram följdes 
i Åbo också efter att den nya skolordningen utkommit.

Karl XI:s skolordning 1693 och skolordningen 1724 
Allmänt kan sägas att skolordningen 1693 i många avseenden påminde om 
den gezelianska skolstadgan. Här fanns betonandet av det praktiskt-reala, 
och åtminstone i princip skulle skolan förmedla kunskaper som var nyttiga 
inte bara för blivande präster utan allmänt för medborgare och tjänstemän. 
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Eftersom det inte fanns ett så stort behov av att bredda bildningen bland be-
folkningen kom de här principerna inte att få någon större genomslagskraft. 
Man kan tvärtom säga att den nya skolordningen försvagade den lägre bor-
gerliga bildningen, eftersom apologistklassen indrogs. Apologistklassen hade 
varit en särskild avdelning där praktiska färdigheter betonats. Apologisten 
blev nu i stället lärare i den lägsta av latinklasserna. Också Karl XI:s skolord-
ning återspeglade det religiösa intresset, både i upplägget av skoldagen och i 
undervisningens innehåll, även om Hastig bedömer att Gezelius skolstadga 
med hänsyn till undervisningsmaterialet bar en avgjort mera religiös-kyrklig 
prägel än skolordningen.

Efter prövningarna under stora nordiska kriget visade man i riket under 
frihetstiden ett stort intresse för att utveckla skolväsendet. Man ville förbättra 
den gamla skolordningen, och 1724 fastställdes en ny skolordning. Till en 
början var den av provisorisk karaktär för att revideras i samband med nästa 
riksdag, men trots de högt siktande planerna förblev den nya skollagen ett 
svagt svar på den nya tidens reformkrav. Också skolordningen från 1724 ut-
gick från de blivande prästernas utbildning. I Sverige gällde skolordningen 
till år 1807, men i Finland fortsatte den att gälla även efter rikssplittringen 
ända till 1843.

Liksom förr indelades skolorna i trivialskolor för den elementära undervis-
ningen och gymnasier för universitetsförberedande undervisning. I stift där 
det inte fanns något gymnasium kunde trivialskolan utexaminera eleverna till 
universitetet och denna rätt tillföll därför katedralskolan i Åbo. Den nya skol-
ordningen återinförde den lägre, praktiska undervisningen i apologistklassen, 
fastän den klassen fick en annorlunda ställning i Åbo än den som föreskrevs 
av skolordningen. Domkapitlet i Åbo ville att katedralskolan skulle ha två av-
delningar i apologistklassen, den primära med latin och den sekundära för de 
elever som inte ville fortsätta i latinklasserna. Avdelningarna i katedralskolans 
apologistklass undervisades av allt att döma i sammansatt klass, och det var 
möjligt för vilken elev som helst att befrias från latinet.

Det visade sig att det sammantaget var ganska få elever som efter apolo-
gistklassen övergick till latinavdelningen och att de som gjorde det oftast var 
elever som hade finska som modersmål. Det första året i skolan var alltså en 
förberedelse då de fick förkovra sig i svenska och latin. Det här ändamålet att 
förbereda eleven för fortsatta latinstudier överfördes senare på första kollega-
klassen så att denna delades i två avdelningar. I den lägre undervisades endast 
finsktalande pojkar och i den högre sådana elever som kunde tillgodogöra sig 
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undervisningen på svenska. Efter första kollegaklassen fortsatte, efter ett eller 
två år, skolan antingen i apologistklassen eller i den andra kollegaklassen. Att 
fortsätta i latinskolan i classis etymologica förutsatte ändå att eleven före det 
påbörjat läsningen av latinsk grammatik. Apologistklassen blev på det här 
sättet stadiet för icke-boklig borgerlig bildning.

Både i Methodus informandi och i Karl XI:s skolordning betonades att 
pojkar som började i trivialskolan skulle uppvisa fallenhet för studier. De som 
inte hade utsikter att klara sig skulle övertalas att välja en annan livsbana. 
Ändå ville man inte helt och hållet avvisa barn bara för att de inte från början 
hade god skolframgång. I takt med tiden skulle skolorna emellertid hjälpa 
till att förse samhället med personer som fått en lämplig utbildning så att de 
kunde bidra till rikets blomstring på det område som var och en var lämplig 
för. Därför tillämpade skolorna ett urvalssystem, ett snilleval, vid tidpunk-
terna för de ungas vägval. Domkapitlet i Åbo vände sig 1735 med två brev till 
pastorerna där dessa uppmanades se till att klockarna, som hade hand om 
läsundervisningen, skulle kunna svenska om pastorerna skulle välja ut de 
elever som ansågs kunna ha framgång i skolan. 

I Åbo stift utfördes efter tredje klassen i skolorna snilleval på nytt för att 
eleverna inte skulle fortsätta i de två högsta klasserna om de inte hade förut-
sättningar att klara undervisningen. I en kunglig förordning från 1748 stad-
gades att elever som redan kommit till åren och inte såg ut att göra framsteg 
i skolan skulle ”begifva sig i kronans tjänst eller annan nyttig näring”. I över-
ensstämmelse med förordningen ville konsistorium i Åbo att äldre elever som 
dröjde kvar i skolan utan utsikter att slutföra den skulle förvisas från skolan.

Nya pedagogiska idéer
I mitten av 1700-talet fick skolvärlden nya impulser då pedagogiska reformidé-
er som utvecklats i Mellaneuropa och Storbritannien nådde det svenska riket. 
Skolornas undervisning breddades så att den bättre kunde anpassas efter de 
enskilda elevernas förutsättningar och förväntade livsbana. En person som 
hade stor betydelse för utvecklingen vid katedralskolan i Åbo var biskop 
Johan Brovallius. Han föddes 1707 i Västerås och studerade i Uppsala. Han 
blev professor i fysik vid Åbo Akademi 1738 och professor i teologi 1746. Året 
därpå blev han tillförordnad biskop och tillsattes som ordinarie biskop i Åbo 
1749. Brovallius hade särskilt tagit intryck av Linné, Bacon, Newton och den 
tyske filosofen Christian Wolff.
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Enligt Brovallius borde lärostoffet främst vara till allmän nytta och komma 
alla personer i de olika stånden och livsuppgifterna till godo. Han ansåg att 
också för de enklare uppgifterna i samhället behövdes det undervisning, för 
håglöshet är alltid till skada. Han ville särskilt införa naturalhistoria, närmare 
bestämt zoologi, botanik och mineralogi i skolan. Naturalhistoria är till stor 
allmännytta och behövs särskilt i medicinen, bergväsendet, handeln, indust-
rin och hantverken, och är till nytta även för prästerna. Naturalhistorien 
rycker upp ”allehanda hexerier, signeri, skrock och slikt” med rötterna. Den 
formella nyttan av ämnet är att eleverna får göra egna observationer och träna 
sin reflektion. Det här ställer Brovallius mot den abstrakta undervisningen, 
som inte leder till resultat förrän vid äldre ålder, och då också snarast tjänar 
till tankelekar och inte till praktiska ändamål.

I och för sig hade man redan vid katedralskolan i Åbo varit mycket flex-
ibel för att eleverna skulle kunna komma så högt i undervisningen som de 
hade förutsättningar för, vilket arrangemangen kring apologistklassen och 
förste kollegans klass visar. Hastig antar att Brovallius i egenskap av skolans 
eforus också tonat ner snillevalet och låtit elever med inlärningssvårigheter 
gå kvar. Det ska också ha varit hans inflytande som gjorde att vissa ynglingar 
som inte utexaminerats kunde få plats vid akademin med ett testimonium 
vitae (skiljebetyg). 

Den pragmatiska inställningen i katedralskolan visade sig också på det 
sättet att man kunde ha finska i primäravdelningen i apologistklassen. Pojkar 
med finskt modersmål fick av allt att döma läsa Luthers katekes först på finska, 
och eftersom Gezelius förklaringar till den fanns översatta till finska fick de 
använda det verket i stället för Svebilius förklaringar, som ända till 1746 endast 
fanns på svenska. För studier i första kollegaklassen skulle eleverna sedan ha 
lärt sig svensk innantilläsning och dessutom skrivning och latinets grunder.

I Åbo hade man under 1700-talets senare hälft stiftat bekantskap med 
uppfostringsidéer som filantropinismen och Rousseaus frihetspedagogik, 
men dessa hade inte riktigt tagit eld i katedralskolan. Däremot tog man fasta 
på det realpedagogiska i de nya tankeströmningarna och utvecklade kate-
dralskolans läroplan och organisation för att tillgodose det reala innehållet. 
Den icke-bokliga eller illiterata bildningen byggdes ut så att de elever som 
fått föreberedande undervisning i första kollegaklassen och därefter gått i 
apologistklassen kunde fortsätta i en ny läroavdelning, nämligen i kollek-
torsklassen. Benämningen illitterat användes om den undervisning som inte 
riktade sig till blivande präster eller vetenskapsmän, som alltså fick så kallad 
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litterat bildning. Den nya kollektorn fördjupade i sin undervisning stoffet från 
apologistklassen och undervisade utöver det i sedelära, allmän historia och 
statskunskap, geometri, bokföring, globlära, naturalhistoria, tyska, franska 
och modersmålets grammatik. Utöver detta skulle han handleda eleverna i 
rektors- och konrektorsklassen i historia, geografi, statskunskap, geometri 
och naturalhistoria. Ändringarna i undervisningen gjordes medan Henrik 
Bäck var rektor och biskop Jacob Tengström var eforus för skolan.

Johannes Hastig fäster uppmärksamhet vid att moderna språk nu för första 
gången förekom i katedralskolans läroplan. Han påminner dock om att de 
gällde i den icke-bokliga undervisningen, medan de uteslöts i latinklasserna, 
den egentliga lärdomsskolan. Ändringarna i läroplanen började tillämpas i 
början av vårterminen 1807. Den ryska tiden började år 1809. Genom ett kej-
serligt manifest av den 6 juni 1812 stadgades att skolorna i Finland skulle ha 
ryskundervisning. Ryskläraren i katedralskolan höll sina lektioner främst i 
kollektorsklassen och i skolans högsta klasser, konrektors- och rektorsklasser-
na. Eleverna behövde tre eller fyra år för att uppfylla läroplanen i ryska. Kate-
dralskolan fick från vårterminen 1813 sina första rysklärare i Michael Manizeff 
(konrektors- och rektorsklasserna) och Paul Druschinin (kollektorsklassen).

Katedralskolan fortsatte att arbeta med den läroplan som vuxit fram i 
början av 1800-talet och utvidgningen med undervisningen i ryska ända tills 
skolan enligt ett kejserligt brev av den 12 februari 1828 ersattes med ett två 
klassers gymnasium. Studier på universitetsnivå skulle hädanefter förutsätta 
att man var utexaminerad från gymnasium. Den 9 september 1829 utgavs ett 
kejserligt brev om att det i anslutning till Åbo gymnasium skulle upprättas 
en trivialskola för den lägre undervisningen. Trivialskolan i Åbo var tvungen 
att arbeta i Raumo tills den hösten 1831 kunde flytta in i landshövdingens 
hus i Åbo.

Högre elementarskolans läroämnen
Genom en skolreform som gällde bildandet av elementarskolor ändrades tri-
vialskolan i Åbo efter ett kejserligt påbud daterat den 21 juni 1841 till en högre 
elementarskola. Skolordningen från 1843 fastställde högre elementarskolans 
organisation som omfattade fyra klasser. I läroplanen ingick språken latin, 
grekiska, hebreiska, ryska, finska, svenska, tyska och franska. Finskan fanns 
alltså nu för första gången på skolschemat. Nikula anmärker att de många 
språken blev skolans svaghet och ledde till att undervisningen splittrades och 
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blev ytlig. De klassiska språken fanns främst för att förbereda för blivande 
prästers och vetenskapsmäns studier, medan mera rum gavs för moderna 
språk och realämnen. Uppdelningen i två linjer, den litterata och den reala 
linjen, gällde i tredje och fjärde klassen. 

Ett betyg från den 15 december 1851 som getts eleven i fjärde klass Karl 
Alfred Mittler och undertecknats av rektor Oskar Ferdinand Ingelius upptar 
förutom bedömningarna i uppförande, flit och uppmärksamhet, alla tre ka-
tegorier med ”berömligt”, följande bedömda läroämnen: religionskunskap, 
geografi, historia, aritmetik, geometri, algebra, deskriptiv naturalhistoria, 
latin, finska, tyska, ryska, ämnesskrivning, sång och gymnastik. Medelbetyget 
var ”nöjaktiga kunskaper”.

 Under rubriken ”Angående lärokurser i Åbo Högre Elementarskola” hade 
rektor Ingelius ett inlägg i Åbo Underrättelser den 10 juni 1856:

Emedan jag allt fortfarande wid härstädes anställda inträdesför-
hör genom smärtande missräkningar å föräldrars och målsmäns 
sida öfwertygats om olägenheterna af obekantskap med skolans 
fordringar, har jag ansett mig böra äfwen nu offentliggöra högre 
elementarskolans i Åbo qvantitativa praestationer för sednast 
afslutadt läseår.

Derjemte finner jag mig af städse återkommande skäl föranlåten 
att ytterligare derom erinra, att ren och säker innanläsning, hela 
Katekesen ur minnet, läslig handstil, 24 Berättelser ur Gamla 
Testamentet enligt Hübner, samt säker praktisk färdighet uti 
quattor species i enkla tal, måste såsom oeftergifliga wilkor för 
emottagning uti skolans lägsta klass betraktas.

Rektor Ingelius återger klass för klass lärokurserna och vi ska här se vad han 
antecknar om tredje klassen:

a. Äldre afdelningen: Katekesen samt hela Hübners Bibl. Hist.; 
Mathem. och Fys. Geografien, äfwensom Gamla tidens Geografi 
och Historie; fyra böcker ur Euclides; Räkning till Rotutdragning; 
Cornelii Nepotis Vitae; lat. extemporalier; Ryska: med klassens 
civilister 32 sidd. af statsrådet Grots läsebok äfvensom Gram-
matik; Swensk Språklära, efter Filén; formläran efter Öhrlanders 
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Tyska Grammatik och samma förf:s Krestomati, pag. 50 – 85; 
Guinchards Fransyska Gramm. till och med Adjectivet samt ex-
plikation af 1:sta kursen, del. 1, i samme förf:s lärobok till och 
med 10:nde stycket.

b. Nya afdelningen: Lika med föregående, med undantag af föl-
jande: Cornelius Nepos – af litterata afdelningen hel och hållen, af 
civila till Datames; skriftliga öfwersättningar till och ifrån Latinen 
af de litt., af de civila endast från Latin till Swenska; hela Arith-
metiken, Alligationsräkning och Rotutdragning undantagne; de 
af civ.  Grots ryska läsebok från pag. 60 till 82 samt muntliga och 
skriftliga öfwersättningar ifrån och till Ryskan; Öhrlanders Tyska 
Krestomati till pag. 30.

På grund av det stora elevantalet hade klasserna delats i parallellavdelningar 
med något avvikande läroplan. De som inte skulle fortsätta med utbildning 
till präster eller forskare följde det som kallades det civila programmet. Sin 
skrivelse avslutar rektorn med orden:

För övrigt har här ingen specificering skett af de olika pensa, 
som medhunnits af de mindre försigkomne i en klass, utan gälla 
uppgifterna endast klassernas fullständiga kurser. 
Åbo den 2 juni 1856 Oskar Ferd. Ingelius

Samme rektor hade undertecknat terminsbetyget som gavs eleven i fjär-
de klassens lärda avdelning Frans Wilhelm Limnell den 15 december 1852. 
Denne elev hade i respektive uppförande, flit och uppmärksamhet bedömts 
med ”nöjaktig”. För övrigt hade han betygsatts i ämnena religionskunskap, 
historia, geografi, geometri, naturalhistoria, aritmetik, latin, grekiska, he-
breiska, finska, tyska, sång och gymnastik. Hans medelbetyg i kunskaper var 
”försvarliga”. (De refererade terminsbetygen finns på handskriftsavdelningen 
i Åbo Akademis huvudbibliotek.)

Ämnena vid Åbo gymnasium
Robert Tigerstedts historik över Åbo gymnasium innehåller uppgifter om 
läroplanen vid gymnasiet från och med skolordningen 1843. Timfördelningen 
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i skolordningen tillämpades för första gången från höstterminen 1844. Gym-
nasiet hade fram till sommaren 1847 två klasser, en nedre och en övre, men 
från början av höstterminen samma år delades övre klassen i två avdelningar, 
en yngre och en äldre. Ända fram till verkställigheten av den nya skolordning-
en 1856 kunde vissa ”flitiga och med goda naturgåfvor utrustade ynglingar” 
avlägga hela gymnasiet på två år, så att de efter nedre klassen uppflyttades 
till övre klassens äldre avdelning. 

I början av gymnasiets verksamhet hade eleverna normalt haft 36 lektioner 
i veckan och därtill lektioner i övningsämnen. Enligt skolordningen 1843 var 
undervisningstiden inte mindre än 48 timmar i veckan, skrivövningar och 
övningsämnen medräknade. Rektor Bergenheim ville lätta på elevernas ar-
betsbörda och föreslog att skrivproven kunde få utföras hemma, att varje elev 
kunde använda en dag i veckan för att hemma inhämta sådant han gått miste 
om och att elevernas deltagande i sång och gymnastik skulle vara frivilligt. 
Det senare förslaget kunde inte eforus, ärkebiskopen Melartin gå med på, 
men rektor fick rätten att befria elever från lektionerna.

Antalet timmar per vecka i gymnasiet reglerades senare genom en nådig 
skrivelse så att de allt som allt inte fick överstiga 36. Det timantalet befästes 
också i skolordningen 1856 och kom att gälla ända till gymnasiets indragning. 
Efter minskandet av timantalet från och med höstterminen 1847 märker 
man att det sammanlagda antalet veckotimmar under hela gymnasiet inte 
ändrats genomgående. Den litterata avdelningen hade ämnen som religion 
och kyrkohistoria, dogmatik och symbolik, Nya testamentet på grekiska, Ge-
nesis på hebreiska och klassisk grekiska medan man i den civila avdelningen 
hade naturalhistoria, ryska, franska samt ritning och stilskrivning. För alla 
gemensamma ämnen var latin, historia, geografi och statistik, matematik 
och fysik, sedelära, psykologi och logik, finska, tyska, sång, gymnastik samt 
skrivövningar och utdelning av skripta. Särskilt i latin skilde sig timantalet 
mellan de litterata och de civila.

I och med skolordningen 1856 ändrades lektoraten så att filosofin och 
de bibliska grundspråken fördelades på andra lektorat och ett nytt lektorat 
inrättades för naturalhistorien. Ryskan och franskan blev obligatoriska äm-
nen för alla elever. En större förändring var att man uppdelade gymnasiet i 
tre klasser och införde en fakultetsindelning i den högsta klassen. Förutom 
gemensamma ämnen för alla fyra fakulteter fanns det för var och en av dem 
särskilda ämnen. Teologerna läste dogmatik, hebreiska, Nya testamentet 
på grekiska och tillsamman med filologerna klassisk grekiska och svårare 



110     Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA



 Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA       111 

latinska författare. Juristerna hade natur- och statsrätt, allmän statistik och 
gemensamt med filologerna och matematikerna franska och tyska tal- och 
skrivövningar, och med filologerna gemensamt ryska. Matematikerna läste 
trigonometri, fysiologi, mineralogi, kemi, geognosi (om jordklotets inre), 
mekanik samt geometrins tillämpning på lantmäteriet.

Med den nya skolordningen förlorade också latinet något av sin hittills 
ohotade ställning. Senaten bad om ett utlåtande av domkapitlet år 1861 och 
i det förklarade domkapitlet att de sämre kunskaperna i latin berodde på 
färre lektioner och förändringar i fråga om läroböckerna. Eftersom varken 
universitetet eller domkapitlet längre tillämpade latin vid examina eller krävde 
ingående kunskaper i språket vid avläggande av högre akademisk grad, kunde 
man i skolan inte längre som i flydda tider ägna sig åt omsorgsfulla och tids-
ödande latinstudier. Däremot hade domkapitlet en sorglös föreställning om 
”att med maturitetsintyg från landets gymnasier dimitterade ynglingar skola 
äga förmåga att tillägna sig allt det goda och utmärkta, som den romerska 
litteraturen har att erbjuda den till högre vetenskaplig, vare sig teologisk eller 
allmän bildning sträfvande studenten”.

Som man förstår av uppräkningen av de ämnen som förekom i de fyra 
fakulteterna blev antalet speciella läroämnen alltför omfattande för att man 
skulle ha tid att undervisa i dem utan att studierna i andra ämnen blev lidande. 
Därför drogs genom en förordning den 30 januari 1862 fysiologi, geognosi, 
mekanik, natur- och statsrätt samt allmän statistik bort från gymnasiernas 
program. Då det vid övergången från gymnasium till gemensamt högre ele-
mentarläroverk år 1870 bestämdes att fakultetsindelningen i tredje gymnasie-
klassen skulle upphävas, betydde det att fakulteterna verkade endast tretton år.

I mitten av 1861 väckte regeringen frågan om att göra ryskan frivillig vid 
landets läroverk. När domkapitlet i Åbo behandlade förslaget i november det 
året, hade lektorn i historia Karl Konstantin Tigerstedt förberett ett uttalan-
de där han konstaterade att eleverna i Finland hade ett mycket omfattande 
språkprogram, därför att de förutom landets två språk behövde en rad andra 
för att kunna följa med vetenskapens och civilisationens gång i andra länder. 
Det kunde bli sex, eller för vissa elevers del, åtta olika språk innan de kunde 
anses mogna för universitetet. Undervisningstiden i varje språk blev för kort 
och om man ville öka antalet timmar per språk måste man minska de stude-
rade språkens antal. Han fortsatte:
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Af dessa språk äger onekligen ryskan minsta vikt; dess natio-
nallitteratur är obetydlig, dess vetenskapliga produktioner äro 
ej framstående; den studeras ej för sin egen skull utan för spe-
ciella ändamål. Men i vårt land är ryskan obehöflig för de flesta 
skolelever, antingen de ägna sin framtida verksamhet åt staten, 
kyrkan, industrien eller jordbruket. Det är därför hårdt att tvinga 
dem att läsa hvad de snart komma att glömma.

Tigerstedt säger också att eleverna anser att de inte har nytta av ryskan och 
därför har de inte särskilt stor framgång i ryskstudierna trots de många un-
dervisningstimmarna. Om eleven själv fick välja om han med tanke på sin 
egen framtid vill läsa ryska eller inte ”blefve följden ofelbart den, att ryskan 
af alla, som valde densamma, studerades med större ifver, lust och framgång”. 
Fördelen med att låta ryskan vara frivillig vore att de elever som inte studerade 
ryska fick flera timmar att använda på de övriga språken. 

Domprosten Renvall ansåg att ryskan helt och hållet kunde avskaffas i 
gymnasiet. Att bara avskaffa obligatoriet vore en halvmesyr, som inte kunde 
försvaras om man även hyste den övertygelsen att högst få om ens någon skul-
le välja att studera språket. Han poängterade ändå att han inte ville utvidga 
valfriheten till elementarskolan, för elementarskolan borde enligt sina egna 
syftemål att ge elementär grundläggning till vetenskaplig bildning själv be-
stämma vilka läroämnen som skulle studeras. Att lämna avgörandet till unga 
piltar i en ålder av 10 – 14 år skulle inte gå för sig. ”I gymnasium kan möjligen 
valfriheten försvara sig; omöjligen nedanom detsamma.”

Så långt gick det ändå inte, men genom nådig kungörelse av den 9 februari 
1863 upphörde ryskan från och med höstterminen samma år att vara obliga-
toriskt ämne på gymnasiet. I var och en av gymnasiets tre klasser skulle det 
finnas sammanlagt fyra veckotimmar grekiska, ryska och franska så att eleven 
fick utbyta grekiska mot ryska. Trots att grekiska ansågs mycket svårare än 
ryska var det endast en bråkdel av eleverna under gymnasiets tid som valde 
ryska.

Finskans ställning
Det låg i tiden att det behövdes finskkunniga ämbetsmän vid domstolarna 
och ämbetsverken i landet och senaten uppmanade domkapitlet att ge ett 
utlåtande om möjligheten till undervisning på finska. Domkapitlet förordade 
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att man stegvis skulle införa undervisning i skolorna på finska med början 
i de lägsta klasserna. Gymnasieundervisningen kunde fortsätta på finska i 
ämnen som redan haft undervisning på det språket, men man förutsåg att 
inte alla gymnasielärare vore i stånd till att ge den undervisningen. Ändå 
ansåg man att ynglingar som fått undervisning på finska i sju till åtta år efter 
ytterligare studier på finska vid universitetet hade goda förutsättningar att i 
tal och skrift uttrycka sig på finska.

Den 20 februari 1865 bestämde kejsaren att finska språket skulle införas 
vid landets domstolar och ämbetsverk. Domkapitlen förhörde sig om vilken 
beredskap man i skolorna hade för undervisning på finska och lärarna vid 
Åbo gymnasium fick då ge sitt svar. Lärarna konstaterade att de flesta eleverna 
vid gymnasiet var från svensktalande hem och att finskan därför borde börja 
användas i undervisningen redan i högre elementarskolan. Man föreslog att 
gymnasiet kunde inleda den finskspråkiga undervisningen i något av ämnena, 
och den som åtog sig att göra det var teologie lektorn Johan August Lindelöf. 
Han skulle från nästa hösttermin undervisa på finska för första klassens elever 
enligt Norbecks lärobok, som redan fanns i finsk översättning.

Domkapitlet beslutade luciadagen 1865 bland annat att skolkollegier och 
lärare fick inleda undervisning på finska efter anmälan till domkapitlet. Förut-
sättningen var att man främjade språkkunnigheten i finska eller svenska utan 
att ge avkall på kurskraven och att ingen elev skulle bli hindrad att uppflyttas 
till nästa klass eller utexamineras på grund av bristande kunskaper i det ena 
språket i tal och skrift. Samtidigt bestämdes det att i de klasser där majorite-
ten av eleverna hade finska som modersmål skulle de övas i att skriftligt och 
muntligt återge finsk text på svenska och vice versa.

Matti Klinge berättar hur skolpolitiken blev ett huvudtema vid 1872 års lant-
dag. Frågan gällde den nya inriktningen på reala studier som den omstridde 
ordföranden för Överstyrelsen för skolväsendet Casimir von Kothen talade 
varmt för. von Kothen ville också att ryskan skulle göras till obligatoriskt ämne 
vid läroverken. Biskop Frans Ludvig Schauman ansåg att det varit ett stort 
misstag att överföra ansvaret för skolväsendet från kyrkan till staten. Men i 
språkfrågan uttalade sig bondeståndets Agathon Meurman om von Kothens 
plan att låta ryska språket inta ”en plats i bredd med det andra inhemska språ-
ket, och valrättighet mellan dem båda beviljas. Då skulle eleverna eller deras 
föräldrar hafva rätt att välja ryskan i stället för det okända inhemska språket”. 
Han tillade: ”Död är den nation som sålunda behandlar det inhemska.” Med 
sitt försvar av det andra inhemska språket, säger Klinge, ville han sannolikt 
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motverka att Finland i framtiden skulle styras av en svensk- och finskspråkig 
tjänstemanna- och överklass.

Meurman visade sig vid lantdagen mera moderat än kamraten inom den 
fennomanska falangen, den tidigare nämnda Yrjö Koskinen (Zacharias Fors-
man). Koskinen hade velat utveckla fennomanin till ett regelrätt oppositions-
parti. Han arbetade också för att göra finskan till ett förvaltningsspråk och för 
att inrätta finskspråkiga läroverk i landet. Ett steg mot finskspråkiga läroverk 
var att låta undervisningen i vissa ämnen försiggå på finska.

Efter upprättandet av Svenska klassiska lyceum bestämdes det i ett brev 
från senaten till Skolöverstyrelsen den 23 juli 1874 att undervisningsspråket 
skulle vara svenska. Men i en förordning från den 23 augusti 1883 gjordes den 
ändringen att Skolöverstyrelsen kunde besluta att man i något eller några av 
skolämnena skulle kunna undervisa på det andra inhemska språket. År 1888 
gav sedan senaten en föreskrift enligt vilken det förutom i språkundervisning-
en i det andra inhemska språket skulle undervisas på det andra inhemska i 
kyrkohistoria och Finlands historia i de högre klasserna. Det här beslutet föll 
inte i god jord bland lärarna och särskilt religionslärarna tog illa upp för att 
deras undervisning närmast skulle tjäna språkövningen.

Borgåbiskopen Herman Råbergh, som varit elev vid Åbo gymnasium, 
föreslog att kyrkomötet i Åbo i juni 1893 skulle vända sig till Hans Kejserliga 
Majestät med begäran om att beslutet att kyrkohistorien vid lyceerna skulle 
undervisas på det andra inhemska språket skulle upphävas. Förslaget be-
handlades i Skolöverstyrelsen och ledde också till en petition, som togs upp 
i lantdagen, men petitionen vann inte tillräckligt gehör för att godkännas. 
Det blev en ändring först 1903 då det i en förordning bestämdes att ”från 
och med den 1 september 1903 bör undervisningen å lyceernas alla klasser i 
samtliga ämnen utom ryska språket och litteraturen meddelas på någotdera 
av de inhemska språken”.

Läroämnena i det klassiska lyceet
I det klassiska lyceet hade latinet en dominerande ställning. När timantalet 
var som högst undervisades latin i lyceet med inalles 49 veckotimmar. Andra 
plats intogs av matematiken med 37 veckotimmar. Övriga ämnen var religion, 
svenska, ryska, finska, tyska, grekiska, franska, geografi, historia, fysik, natu-
ralhistoria, logik, kalligrafi (skönskrivning), teckning, sång och gymnastik. 
I de högsta klasserna var ryskan valbar mot grekiskan. Också i en del andra 
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ämnen fanns det en viss valfrihet. Valfrihetens omfattning, liksom antalet 
veckotimmar i olika ämnen, varierade med åren en hel del. Också latinet 
fick se sig kringskuret med tiden, så att det vid skolans 50-årsjubileum 1922 
fanns endast 35 veckotimmar i den totala lärokursen. Eric Bahne, som gett 
en historisk tillbakablick vid halvsekelfirandet, skriver att lyceistgeneratio-
nen från 1920-talet inte på sin ålderdom skulle klara av att citera ur minnet 
något ode av Horatius eller inledningsverserna ur Aeneiden. I studentprovet 
skedde översättningen sedan våren 1898 dessutom från latin till svenska, utan 
ordbok visserligen.

Undervisningen i ryska var vid sekelskiftet inte särskilt omfattande. I 
förordningen från 1896 fastställdes timantalet till 16, och eftersom elever 
som siktade på teologiska eller filologiska studier kunde välja grekiska och 
psykologi i stället var ryskan inte längre ett obligatoriskt ämne. När förrysk-
ningsperioden satte in i landet ändrades ryskan till ett obligatoriskt ämne 
genom förordningen 1901 samtidigt som antalet veckotimmar utökades till 
sammanlagt trettio. Det gavs ingen övergångstid och anpassningen i lyceerna 
var ingen lätt sak. Naturläran och teckning avlägsnades från läroplanen och 
latinet från andra klass sköts upp för att ge rum för sammanlagt tio timmar 
ryska i klasserna I – IV. Fastän man i de lägre klasserna från 1896 försökt närma 
undervisningen i det klassiska lyceet till reallyceernas ämnesfördelning gavs 
det nu 1901 föreskrifter om att ändra timplanen i alla klasser till förmån för 
den obligatoriska ryskan. Genom en förordning 1903 ändrades timplanen igen, 
och nu utökades antalet veckotimmar i ryska till fyrtio. I stället minskades 
timmarna i det andra inhemska språket, latin, geografi och historia, medan 
man något ökade veckotimmarna i gymnastik och grekiska.

De turbulenta tiderna medförde att timfördelningen ändrades igen efter 
generalstrejken 1905 och den största ändringen var att timantalet i ryska 
minskade till tjugo. Timmarna i skolans undervisningsspråk och det andra 
inhemska språket ökade märkbart. Timfördelningen bevarades ända till 
år 1914, men vid nästa förryskningsperiod, som inföll då general Seyn var 
generalguvernör, fick man ta in nytt stoff i undervisningen. År 1912 kom en 
bestämmelse om en specialkurs i Rysslands historia i femte klassen och en 
specialkurs i Rysslands geografi i första klassen med repetition och komplet-
tering av stoffet i klass III och IV. För Svenska klassiska lyceums del innebar 
1914 års förordning att undervisningen i ryska successivt skulle öka något 
och motsvarande i latin minska med åtta timmar till trettio. Som nya ämnen 
infördes filosofins grunder, kemi, teckning och modellering.
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Dragkampen om ryskans plats i läroverken fortsatte, men när den ryska 
revolutionen bröt ut skedde viktiga förändringar. Först minskade man igen 
märkbart på antalet veckotimmar i ryska, och när Finland förklarat sig själv-
ständigt slopades språket helt och hållet i de klassiska lyceerna. Det var inte 
latinet som vann på det, utan i stället ökade undervisningen i vissa andra 
ämnen, förutom att bokföring infördes som frivilligt ämne. Ett intressant 
faktum var att läroplansinnehållet i varje ämne inte fastslogs att gälla allmänt 
nu när timfördelningen började stabilisera sig. Trots att åsikterna var delade, 
ville man inte binda lärarna vid detaljerat beskrivna kursplaner.

Vid samma tid ändrades också studentexamensförordningen så att det 
muntliga förhöret vid Helsingfors universitet föll bort. I stället införde man 
1919 ett femte skriftligt ämne i studentexamen, det så kallade realprovet. Re-
alprovet bestod av frågor sammanställda från kyrkohistorien, dogmatiken, 
filosofin, historien och naturvetenskaperna. Bahne kommenterar ändringen 
med att realprovet är svårare för eleverna i de klassiska lyceerna därigenom 
att de inte läst geografi, botanik och zoologi sedan femte klassen. 

Schybergson kommenterar bortfallet av ryskan i läroverket med att säga 
att det inte minskade på mångläseriet. Det var fortfarande många ämnen som 
skulle studeras och timmarna som vanns på ryskans bekostnad delades på 
olika ämnen. Sedan säger han att studierna i finska blev allt mer krävande och 
han bedömer i sin historiska redogörelse från 1947 studiet i det andra inhem-
ska språket som en mycket allvarlig sak. Han tillägger: ”Ju längre tiden lidit, 
dess större ha kraven blivit på hart när praktisk kunskap i det finska språket.”

Från klassiskt lyceum till linjeindelat lyceum
När skolkampen i Åbo hade avgjorts år 1938 och republikens president den 6 
maj undertecknat förordningen enligt vilken Svenska klassiska lyceum från 
den 1 september 1938 gradvis med en klass årligen skulle ombildas till ett åtta-
klassigt lyceum med linjedelning i gymnasialklasserna samt en valfri latinkurs 
från fjärde klassen uppstod en ny lyceityp. Från den gamla skolan fördes en 
längre latinkurs med inalles 27 veckotimmar och grekiskan som valfritt ämne 
i gymnasiet vidare. Genom den tillkomna reallinjen i lyceets lektionsplan 
utvidgades skolans arbetsprogram. Då både klassiska och reala studier var 
möjliga ombildades Svenska klassiska lyceum till ett ”dubbellyceum”.

Den klassiska linjen fortgick ända till det Classicum upphörde som egen 
enhet 1971. Latinet erbjöds alltså i den nya lektionsplanen från 1938 från klass 
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IV. Från 1946 hade Classicum en ny lektionsplan, som läsåret 1946-47 gällde 
i mellanskolan, alltså klasserna I – V, och därpå följande läsår successivt 
började gälla också i gymnasiets klasser VI – VIII. Gymnasiet var nu indelat 
i en matematiklinje, en nyspråklig linje och en latinlinje. Den långa kursen i 
latin hade då förlängts till att omfatta 29 veckotimmar sammanlagt. Läsåret 
1963-64 var det inga elever i klass IV som valt latin. Läsåret därpå kunde man 
påbörja latinet i fyran igen med sju elever. Efter det föll latinet bort i klass IV 
och V på grund av elevernas ämnesval. 

Från läsåret 1967-68 började man i sexan indela gymnasiet i språklinje, 
reallinje och matematiklinje, medan de sista latinisterna fanns i klass VII och 
VIII. Enligt den provisoriska lektionsplanen skulle latinet tillsammans med 
tyska och ryska erbjudas som andra främmande språk med 15 veckotimmar, 
alla i gymnasiet. Våren 1969 var det fem elever som skrev provet i latin i 
studentexamen. Dessa var de sista som läst latin sedan klass IV och alla blev 
godkända så att en till och med fick högsta betyg, laudatur. Två elever från 
ursprungligen samma klass blev studenter ett år senare, också med godkänt 
betyg i latin.

Det dröjde till början av 2000-talet innan latinet togs upp igen i under-
visningen. Det hade sporadiskt funnits elever som hört sig för om man inte 
kunde ha en kurs latin i Katedralskolan, och i samband med att skolan firade 
sitt 725-årsjubileum år 2001 kunde rektor meddela att det skulle bildas en 
grupp i frivilligt latin vid höstterminens början. Man kan säga att intresset 
inledningsvis var stort, för när kursen började bestod gruppen av femtiotvå 
elever. Det tydde på att det funnits ett uppdämt behov, men så småningom 
minskade gruppen och endast några elever genomgick alla sex kurser, mot-
svarande sammanlagt sex veckotimmar, och efter det deltog i studentskriv-
ningarna i det språket. 

Sedan dess har latin förekommit på schemat fastän antalet elever som 
fullföljt skolkursen har varierat. Avlöningen av timläraren i latin har ordnats 
med hjälp av Kamratförbundet Åboklassiker i Helsingfors och tack vare do-
nationer från bl.a. Kommerserådet Otto A. Malms donationsfond, Svens-
ka kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner. Många 
gånger har latingruppen företagit en resa till Rom för att på nära håll stifta 
bekantskap med den antika kulturen. Också för dessa resor har understöd 
getts förutom av Åboklassiker i Helsingfors av bland andra Föreningen Hem 
och skola i Åbo, Fruntimmersföreningen i Åbo och Katedralskoleföreningen i 
Åbo. Sistnämnda förening stiftades 2001 med initiativtagaren tekn. lic. Björn 
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Immonen som förste ordföranden och med det uttryckliga ändamålet att 
understöda klassiska studier och intresse för historia.

Hur gick det då med ryskan? Ryska språket återkom i programmet med 
den provisoriska lektionsplanen för Svenska klassiska lyceum i Åbo av år 1938 
som valfritt ämne i gymnasiet med sammanlagt elva veckotimmar. Språket 
förekom i samma ämnesgrupp som franska och grekiska och kunde väljas 
också av elever som läste kort latin. Läsåret 1945-46 hade skolan en grupp i 
ryska i klass VI och året därpå en grupp i klass VI och VII. Det hann aldrig bli 
grupper i samtliga tre gymnasieklasser, och läsåret 1949-50 var det bara i klass 
VIII man hade en grupp. Lärare i ryska var Eleonora Tunzelman v. Adlerflug. 

Efter detta läsår upphörde undervisningen i ryska för en lång tid. Språket 
återkom på schemat medan Barbro Fontell var rektor. Hon hade i egna studier 
vid Åbo arbetarinstitut stiftat bekantskap med språket och ansåg att det vore 
nyttigt för skolungdomen att göra detsamma. År 1979 anställdes timläraren 
Gunnel Salminen och sedan dess har gymnasiet Katedralskolan också för-
medlat ryska i sitt språkprogram.

Det gamla läroverket och den nya skolan
Det första främmande språket påbörjades enligt den provisoriska lektionsplan 
som tillämpades ännu läsåret 1971-72 först i andra klassen. På Skolstyrelsens 
framställning ändrade Undervisningsministeriet läroplanen för Svenska klas-
siska lyceum i Åbo så att successivt från den 1 september 1970 undervisningen 
i det första främmande språket, det vill säga engelska, skulle börja redan i 
klass I. På grund av den ändringen reglerades timantalet i en rad andra ämnen 
också marginellt i väntan på en helt ny läroplan vid övergången till grundskola.

Inför läsårsstarten 1972-73 hade igen ändringar gjorts i upplägget av un-
dervisningen. Lördagen hade blivit permanent skolfri dag och läroämnenas 
timfördelning hade baserats på ett dekadsystem som för tankarna tillbaka 
till revolutionskalendern i Frankrike i slutet av 1700-talet. Ämnesträngseln 
i skolan gjorde att man bestämde antalet lektioner per tio dagar för varje 
ämne, så att till exempel religion skulle ha sammanlagt tre timmar i varje 
klass utom gymnasiets klass VI, där timantalet var fyra. Matematiken hade 
också ett udda antal timmar i mellanskolan, nämligen sju, och i gymnasiet i 
alla klasser utom i lång matematik i klass VI och VII. Ett udda antal förekom 
också i övningsämnen och frivilliga ämnen. 
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Systemet betydde att man till exempel i religion hade i genomsnitt en och 
en halv lektion per vecka, men i verkligheten delades lektionerna så att man 
den ena veckan hade en lektion och den andra två lektioner. Det var ett sjå 
att försöka hålla reda på om skolan följde schemat för jämn vecka eller udda 
vecka. Det finns ett par intressanta iakttagelser att göra i fråga om läroplanen 
på den tiden. För det första hade den som först nämnda ämne ännu religion, 
som förstås också fanns överst på elevernas betyg. Ännu på sjuttiotalet märk-
tes alltså traditionen från den av kyrkan organiserade skolundervisningen. 

För det andra hade ingenting kunnat göras åt mångfalden av läroämnen. 
Tiderna igenom hade skolmän understrukit vådan av ”mångläseriet”, så att 
till exempel Comenius ansåg att flera ämnen inte samtidigt borde behand-
las, ”ty det sinne, som riktas på för mycket, aktar ej på något”. Gezelius d.ä. 
betonade i sin skolordning samma sak som Karl XI:s skolordning att många 
och olikartade ämnen inte får sammanblandas för att inte lusten och minnet 
ska förkvävas. 

Skolämnenas mångfald medförde också att vissa ämneskombinationer var 
omöjliga. På 1970-talet var det i gymnasiet till exempel inte möjligt i praktiken 
att läsa både kemi och psykologi och matematiklinjen uteslöt psykologin. 
Likaså var teckning och musik alternativa ämnen. Linjeindelningen på gym-
nasiet och klassbildningen följde alltså förutsättningarna att lägga ett gångbart 
schema enligt de föreskrivna principerna. Det stämmer alltså inte som det 
någon gång sägs att det ”gamla systemet” var bättre därför att kamraterna 
fick gå i samma klass flera år. De gamla restriktionerna gällde ännu efter att 
gymnasiet blivit en separat skolform efter grundskolan, och en ändring mot 
större valfrihet kunde ske först när gymnasiet Katedralskolan kommit med 
i det årskurslösa systemet.

Ett steg på vägen mot årskurslös gymnasieundervisning gjordes när alla 
ämnen delades till sitt stoff i tidsmässigt lika omfattande kurser. En kurs 
definierades som 38 lektioner à 45 minuter. Man kunde alltså jämföra omfatt-
ningen av undervisningen med antalet årsveckotimmar i det gamla systemet 
eftersom en kurs motsvarade en veckotimme under ett läsår. Katedralskolan 
fick 1982 komma med i ett försök där Skolstyrelsen gav ut kursplanerna i 
vart och ett av ämnena. De nya kurserna blev sedan införda i alla gymnasier 
i Finland 1984. I samband med att läroämnena indelades i kurser delades 
också skolåret i perioder. I Katedralskolan hade man sex perioder så att en 
kurs kunde läsas koncentrerat med sex lektioner i veckan under sex veckors 
tid och efter eventuellt prov betygsättas.



122     Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA

Med idéer hämtade från high school i USA påbörjade vissa gymnasier un-
der Skolstyrelsens ledning ett försök med årskurslös undervisning. År 1988 
fick bland andra Ekenäs gymnasium komma med i försöket, som utvidgades 
till att omfatta elva daggymnasier 1989. Bland de gymnasier som togs med 
då fanns Katedralskolan i Åbo. Från första början hade skolans progressiva 
lärarkår under rektor Fontell visat intresse för försöket, men tillståndet kom 
efter att Bertel Wahlström tillträtt som rektor våren 1988.

År 1988 hade dåvarande undervisningsminister Christoffer Taxell, som 
varit elev i Classicum, och Skolstyrelsens generaldirektör skissat på en skol-
reform som skulle sänka tröskeln mellan det studieförberedande gymnasiet 
och de yrkesförberedande skolorna. Modellen kallade de ”ungdomsskolan”. 
För gymnasiets del föreslog de att eleverna efter tre terminer skulle få välja 
sina kurser fritt för resten av gymnasiestudierna. Förslaget offentliggjordes i 
dagstidningen Uusi Suomi och artikeln om det kopierades och diskuterades 
i lärarrummet i Katedralskolan. Reaktionerna i landets gymnasier var inte 
enbart positiva, för man befarade bland annat att valfriheten skulle göra 
ämneslärarnas ställning svagare, om elevernas intressen riktades bort från 
lärarnas undervisning.

I Katedralskolan ledde diskussionen till att rektor på försök genomförde 
en undersökning av hur elevernas kursval skulle utfalla om de från vårtermi-
nen andra året i gymnasiet fick välja fritt. Undersökningen utfördes med de 
elever i S:t Olofsskolans nionde klass som tänkte söka till Katedralskolan och 
resultatet blev att önskemålen fördelade sig ganska jämnt på de olika ämnena. 
Andra försök, som redan tidigare hade utförts i Katedralskolan, visade att 
elevernas preferenser tog ut varandra i ämnen där de kunde välja lärare. Det 
skedde åtminstone i fråga om undervisningen i engelska, där den ena läraren 
betonade grammatiken och den andra den kommunikativa förmågan.

Katedralskolan gick ut med sina erfarenheter och resultaten av undersök-
ningen och meddelade att skolan gärna ville ha större valfrihet inom försöket 
med årskurslös undervisning. Den då unge och entusiastiske rektorn medde-
lade kollegiet att han kunde kontakta Skolstyrelsen per telefon och förhöra 
sig om möjligheten till en utvidgning av försöket. Lärarnas reaktion var att 
uppmana rektor att personligen besöka generaldirektören och den svenska 
avdelningen på Skolstyrelsen. Resan blev av och mötena avlöpte i god stäm-
ning och stort samförstånd.

Det fanns nog någon tjänsteman som inte tyckte att man skulle utöka 
det pågående försöket, men det lät sig rektorn och lärarna inte slås ned av. 
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Beslutet om en eventuellt utökad valfrihet låg hos undervisningsministern, 
och han hade all anledning att kräva en gedigen beredning av ärendet innan 
han kunde ta steget ut och ta ett positivt beslut. Den unge rektor var förstås 
otålig och besökte till och med den festgudstjänst som Åbo Akademi ordnade 
i Domkyrkan för att få tag på undervisningsministern. Han nästan tog tag 
i minister Taxells frackskört för att kunna fråga honom om Katedralskolan 
skulle få den utvidgade valfriheten, som skulle beröra de elever som redan 
i S:t Olofsskolan på försök gjort sina val. Ministern svarade i förbifarten att 
Katedralskolan skulle få ökad valfrihet, men han hann försvinna just som 
rektorn ställde sin angelägna följdfråga: ”Bra, men när …?!”

Beslutet kom sedan i maj 1990 och det innebar att Katedralskolan i Åbo, 
ett gymnasium i Lahtis och ett i Helsingfors skulle få införa en valfrihet som 
innebar att ungefär hälften av skolämnenas kurser var valfria. Ett undantag 
utgjordes av modersmålet, vilket särskilt i en svensk skola i en omgivning 
där svenskan är i klar minoritet inte var helt fel. Alla de åtta kurserna i mo-
dersmålet skulle alltså fortsättningsvis vara obligatoriska. Med den timför-
delning som denna del av försöket gav upphov till kunde Katedralskolan 
läsåret 1990-91 låta eleverna i tvåan för första gången inom de givna ramarna 
bestämma själva i vilka ämnen de ville avlägga ytterligare kurser. De skulle 
för att avlägga gymnasiet ha sammanlagt minst 75 kurser utav inalles över 
hundrafemtio kurser.

Möjligheten att inom vissa gränser komponera sitt eget studieprogram var 
egentligen en förutsättning för att det årskurslösa gymnasiet skulle fungera 
som det var tänkt. Om inte obligatoriet hade blivit mindre hade eleverna 
nämligen inte haft större möjligheter att avvika från det grundschema som 
placerade kurserna i en viss ordning under läsårets perioder, för de skulle ju 
avlägga de flesta kurserna ändå. Försöksperioden pågick ända till 1994, då 
övriga gymnasier kunde övergå till en ny läroplan med större valfrihet uti-
från en modell som i stort följde den som tillämpats under försöket. Under 
försökstiden hade Katedralskolan tilldelats medel, en så kallad timresurs, 
som möjliggjorde vissa speciella arrangemang i undervisningen. Vissa äm-
neskurser kunde ges på engelska, och ämnesövergripande projekt med upp 
till sex ämnen integrerade kunde undervisas i storgrupp. Senare blev möj-
ligheten till annorlunda experiment kringskurna på grund av nedskärningar 
i finansieringen av skolan.

Läsåret 1993-94 fanns det många elever som gått ettan som nu i tvåan ville 
avlägga kurser som inte erbjöds i Katedralskolans läroplan. Eleverna efterlyste 
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praktiska kurser som träslöjd, matlagning och sjöräddning, men också språk 
som spanska och italienska. Tanken bakom ungdomsskolan levde trots att 
det planerade nya skolsystemet på andra stadiet inte blev verklighet. Genom 
samarbete med yrkesutbildande enheter och med den fria folkbildningen, 
Svenska arbetarinstitutet i Åbo, utvecklades ett samarbete som koordinerades 
av den svenskspråkiga skoldirektören Bo Rosenberg. Sedan dess har de stude-
rande vid Katedralskolan kunnat avlägga kurser vid yrkesutbildningen i Åbo 
och dessutom vid finskspråkiga gymnasier i staden. Omvänt har också elever 
utifrån fått avlägga gymnasiekurser i Katedralskolan. Arbetarinstitutet har 
särskilt erbjudit kurser i språk, italienska, spanska och till och med kinesiska.

I det årskurslösa gymnasiet är alla de 166 kurserna i princip möjliga att 
avlägga. Den normala studietiden har varit maximalt fyra läsår, och då om-
fattar elevens lärokurs minst 75 kurser. Med den nya läroplanen från 2016 är 
den eftersträvade studietiden vid gymnasiet tre år och gymnasiernas resurs-
tilldelning bygger delvis på antalet studerande som inom utsatt till avlägger 
hela gymnasiet. Det har då och då i den allmänna debatten höjts röster för 
att gymnasierna förlorat stort därför att man inte har egentliga klasser längre. 
Många har förstås nostalgiskt kommit ihåg sin egen skoltid för länge sedan 
och uppskattar den gemenskap som de tidigare klasskamraterna ännu upp-
lever. Studerandena har flera gånger blivit tillfrågade om de saknar en egen 
klass, som de ju har erfarenhet av från grundskolan. Det har varje gång varit 
en avgörande majoritet av studerandena som sagt att de föredrar att anmäla 
sig till enskilda kurser och i många fall ingå i helt nya sammansättningar av 
grupper. Så länge lektionerna är inriktade på lärande är möjligheten att träffa 
nya kamrater något positivt. Och skulle man inte trivas i en grupp, kan man 
alltid trösta sig med att kursen tar slut om ett litet antal veckor. Det kunde 
man inte i skolor som hade klasser. 
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5. 
Elevkår

Från katedralskolans första tider har vi mycket få anteckningar i fråga 
om lektionerna och eleverna, men Paul Juusten har i sin biskopskrönika 
kort berättat om tiden då Tomas Keijoi var rektor. Juusten var själv elev 

då den från Wittenberg återvändande Keijoi utnämndes till rektor. Keijoi 
uppmanade eleverna att omsorgsfullt fördjupa sig i grammatikens grunder 
för att de inte skulle glömma baskunskaperna och förstahandskällorna i sina 
fortsatta humanistiska studier och att de skulle studera det nya i en bestämd 
ordningsföljd. Lika träget och omsorgsfullt förmedlade han också den kristna 
trons grunder, säger Juusten, så som han själv hade hört allt detta föreläsas 
på ett mycket kunnigt sätt i Wittenbergs universitet. 

Lena Törnblom uppger i verket Finlands historia att det förekommer spo-
radiska uppgifter om skolan. Som exempel nämns domprosten Påvel Scheels 
privatarkiv och de brev han fått från köpmannen Hans Connert, som härstam-
made från Danzig. Köpmannen, som var hans vän, hade skickat sin son år 
1510 till Åbo för att pojken skulle lära sig latin och finska. Flera brev uttrycker 
faderns oro för sonens framgång i skolan och för hans uppförande.

Författaren Mika Waltari har i sina historiska romaner en levande och 
trovärdig beskrivning av förhållandena i de tider och de länder han skriver 
om. Det är därför värt att ta del av ett längre citat ur Mikael Ludenfot för att 
få en uppfattning om hurdana eleverna i Åbo var på medeltiden. Skildringen 
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börjar år 1514, det år då skrinläggningen av biskop Hemmings ben vid hans 
saligförklaring skedde.

I domkyrkans skola var jag den yngste och svagaste och det gjorde 
inte livet lättare för mig. Bredvid mig i golvhalmen sutto många 
ynglingar vilka redan började få skägg och vilkas oanständiga 
och skamlösa uppträdande ådagalade att de mer älskade världens 
skändliga flärd än böjningsformerna av ordet mensa. Magister 
Martinus och hans medhjälpare hade ingen annan undervisnings-
materiel än björkris som uppmjukats i saltlake och jag föreställde 
mig ibland att de hade misstagit sig på den kroppsdel genom 
vilken kunskapen inträder i människokroppen. Det torde emel-
lertid förhålla sig så att det som vid undervisning i grammatik 
inpräntas genom bakdelen säkrast kvardröjer i minnet. Men ju 
mer vi lärde oss desto mer började vi älska vår dystra skola vars 
tjocka stenväggar inneslöto vår ungdom som en gravkammare. Vi 
togo ett heligt löfte av varandra att vi i vår tur inte skulle bespara 
våra efterkommande samma eklut och då vi på egen hand började 
forma latinska fraser och märkte att de inpluggade grammatiska 
reglerna liksom ödmjuka slavar skyndade sig att betjäna våra 
tankar fylldes våra sinnen av en våldsam fröjd.

Sedan berättar Mikael hur han deltog i förberedelserna för skrinläggningen. 
Då hade han gått fyra år i skola och skulle snart börja studera dialektik med 
ett tiotal försigkomna djäknar. Han säger att de flesta av kamraterna redan 
skulle ha burit ståtliga skägg om det hade varit tillåtet för en lärd man att gå 
orakad. Mikael och hans kamrater skulle lyfta bort stenplattorna i kyrkgolvet 
och gräva fram kvarlevorna efter biskop Hemming. Han hade fått heders-
uppdraget att gräva fram biskopens ben därför att han nyligen hade skildrat 
biskop Hemmings jordevandring och mirakel på vers.

Förrättningen skedde under svingande av rökelsekar för luktens skull och 
prästernas mässande. Pojkarna hittade ett stort antal ben och putsade och 
rengjorde dem från alla föroreningar. Mikael kände hur de uppfylldes ”av 
en förunderlig kraft och förtröstan alldeles som om vi hade druckit vin eller 
undfått den Heliga Ande. Våra kinder blossade, våra ögon blevo klara och 
plötsligt förnummo vi den himmelska balsamens doft. […] Vi räckte upp be-
nen ett i gången till biskop Arvid [Kurck] och hans prelater att smörjas med 
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olja och nedläggas i en ny kista tills den högvördige biskopen ilsket ropade 
att det redan fanns tillräckligt många ben”.

Mikael berättar ytterligare hur det gick till när skrinläggningen firades i 
domkyrkan med procession, pyrotekniska hjälpmedel och fåglar som släpptes 
lösa. ”Med denna berättelse”, avslutar Mikael, ”har jag velat visa att min skoltid 
ingalunda enbart präglades av rädsla och betryck men jämväl beredde mig 
lärorika och fromma upplevelser.”

Waltaris romanfigur reste senare till Mellaneuropa och kom till Paris, där 
han började studera vid universitetet. Han uppsökte en ung magister vid namn 
Pieter Monk och förhördes av honom innan han godkändes som elev. Det en 
timme långa samtalet gav magistern anledning att säga att Mikael hade en 
snabb fattningsförmåga och tillräckliga grundkunskaper om Aristoteles logik, 
men att hans ordförråd var föråldrat och kunskaperna som hos en präst eller 
munk och inte som en lärds kunskaper. Det var enligt honom tydligt att han 
inte haft tillgång till moderna läroböcker och utläggningar av dem. Waltari 
ger här en trovärdig bedömning av nivån på undervisningen i domskolan i 
Åbo. Det är ju helt förklarligt att man i Åbo inte hade förutsättningar att följa 
det nyaste inom de lärda konsterna, men å andra sidan var det just genom 
kontakter till universiteten i Europa som skolan i Åbo kunde få impulser och 
trots allt hålla en försvarlig nivå på undervisningen.

En marknadsdag år 1504 träffade 
djäknen Jacob Bryg (i mitten, Mikko 
Madetoja) Iisak Mulli (t.h., Elmeri 
Näse) och Heikki Murainen (Tomas 
Sandelin) vid Stortorget.



130     Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA

Fortsatta studier utomlands

Redan före Mikael Ludenfots tid reste många tidigare elever från Åbo till 
utländska universitet. Vid universitetet i Paris finns det bevarat handlingar 
som kan ge uppgifter om studerande från Åbo på medeltiden. Så tidigt som 
1313 hade två studenter, magister Henrik och dominus Oliver antecknats som 
”aboens”, men först från några decennier senare finns det mera talrika anteck-
ningar. Gardberg antar att det var fråga om söner till tyska köpmän i Åbo. Det 
var främst till Paris man reste från skolan i Åbo, men under 1300-talets andra 
hälft blev också andra universitet i Europa aktuella. Av de före detta djäknar i 
Åbo som studerade utomlands nämner Gardberg Conradus Conradi, inskriven 
1340 vid universitetet i Paris, en begåvad Åbopojke, son till Conradus Pictor, 
konstnär och rådman. Skolmästaren i Åbo Henrik Tempil kom ihåg sin elev 
med fem böcker i sitt testamente 1355.

Rötgerus Hermanni och Ramboldus Lenepä var två andra unga män från 
Åbo som vid samma tid var inskrivna vid universitet i Paris. Rötgerus var son 
till borgmästaren Herman Clouaeri, medan Ramboldus tydligen hörde till en 
släkt som härstammade från Lennep nära Düsseldorf och senare på 1300-talet 
spelade en stor roll i Åbo. Johannes Rötgeri var en borgarson som sannolikt 
är identisk med den Johannes Westfal som var biskop i Åbo 1370 – 1385. Han 
hade studerat i Paris och benämns i biskopskrönikan som ”natione Aboensis”.

En stor son av katedralskolan i Åbo var Olof Magnusson, eller Olaus Magni 
som han kallades på latin. Han inledde sina studier i Paris förmodligen i ok-
tober 1424 eller 1425. Osäkerheten kommer sig av att studenter inte inskrevs i 
matrikel i Paris. När Olof inledde sina studier fanns det tre andra personer från 
Finland vid universitetet, nämligen Jakob Petri Röd och Johannes Flicke som 
lärare och Konrad Henrici som student. Tillsammans med Olof Magnusson 
reste från Åbo till universitetet i Paris Henrik Klausson Djäkn, Severin Holt, 
Bengt Olofsson Holt och Gregor Haverlandt, som Ari-Pekka Palola antar varit 
Olofs tidigare skolkamrater i Åbo.

Olof Magnusson var född i Runko by i Pikis socken cirka 1405 i en familj 
som hörde till frälset, det vill säga lantadeln. Eftersom han blev moderlös 
tog moderns kusin, biskop Magnus Tavast honom till sin fosterson. Pojkens 
skolfostran var förstklassig och han fick studera i Paris i två omgångar. På 
1420-talet fick han examen från den filosofiska fakulteten, och på 1430-talet 
fortsatte han studierna i den teologiska fakulteten vid kollegiet i Sorbonne. 
Inom det akademiska nådde han en höjdpunkt då han som nationsordförande 
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för den engelsk-tyska nationen, till vilken nordbor sällade sig, valdes till rektor 
för universitetet vid artistfakultetens möte. Karriären fortsatte i Åbo, där han 
1437 valdes till domprost. År 1450 blev han Magnus Tavasts efterföljare som 
biskop och ledde Finlands stift ända till sin död 1460.

För de elever som fortsatte studierna utomlands efter skolan i Åbo blev 
universitetet i Paris på 1400-talet relativt sett mindre attraktivt därför att det 
fanns universitet som låg närmare, i det tyska riket. Erkki Kuujo räknar ändå 
upp flera bemärkta personer som fått sin utbildning i Paris under samma 
århundrade. Men från 1380-talet blev tyska rikets första universitet, univer-
sitetet i Prag som grundats 1348, ett mycket besökt lärosäte. Ett antal kaniker 
vid Åbo domkapitel och domkyrkopräster på 1400-talet studerade i Prag. I 
samband med den tjeckiskt sinnade rörelsen som också Johan Hus verksamhet 
anknöt till övergav tyskarna staden och grundade ett nytt universitet i Leipzig. 
När medeltiden gick mot sitt slut hade ett femtiotal finländare studerat vid 
det universitetet efter att ha varit elever i Åbo. Jakob Röd, skolmästare i Åbo 
1432-33, som blev licentiat i Paris 1419 tillhörde troligtvis en Åbosläkt och han 
inledde tillsammans med tre andra finländare sina studier i Leipzig. 

Nordtyskland fick ett eget universitet när påven år 1419 gav sitt tillstånd 
till att ett universitet grundades i Rostock, dock med bara tre fakulteter, den 
filosofiska, den juridiska och den medicinska fakulteten. Den teologiska fa-
kulteten saknades därför att påven var rädd för irrläror. Trots det studerade 
ett fyrtiotal före detta elever i katedralskolan i Åbo i Rostock på medeltiden. 
Universitetet flyttade en tid till Greifswald på grund av stridigheter i Rostock 
och senare blev Greifswald en självständig universitetsstad. Övriga universi-
tetsstäder i tyska riket, där det också studerade finländare, var universitetet 
i Louvain eller Leuven och förstås det år 1502 grundade universitetet i Wit-
tenberg. Andra universitet på kontinenten som uppsökts av några finländare 
var universiteten i Bologna och Krakow. Den senare biskopen Konrad Bitz 
hade redan tidigare studerat i Leipzig när han år 1448 avlade studier i juridik 
i Bologna.

Sockengången
Studierna öppnade alltså en hel värld för de pojkar som fick komma till skolan 
i Åbo. Som vid andra skolor på den tiden var djäknarna beroende av stöd i 
form av kläder och mat, som de samlade på sina djäkne- eller sockengångar. 
Bruket fortsatte i flera århundraden, och som regel ville allmogen hjälpa 



132     Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA



 Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA       133 

skolpojkarna så att de kunde klara sin skolgång. På ferierna drog djäknarna 
omkring på gårdarna och sjöng och reciterade för folket mot att de fick bidrag 
till sin utkomst. Det vittnas från många sammanhang om missbruk i samband 
med sockengången och Hastig bedömer att de förekommit också i Finland. 
De unga pojkarna kunde göra sig skyldiga till oegentligheter och lägga sig 
till med dåliga vanor, och eftersom en del av inkomsterna från sockengången 
skulle tillfalla lärarna kunde dessa utnyttja sin ställning för att lägga hand på 
en större andel än de hade rätt till. 

Biskop Bitz uppgav år 1482 att några rektorer krävt en del av de gåvor elev-
erna fått och lovat ett bättre distrikt för sockengången för de elever som gett 
en större del åt rektorn. Bara lite senare klagade biskop Magnus Stiernkors 
över att eleverna misskötte sig under sockengången och inte förmedlade sann 
undervisning om avlaten för enkla människor samtidigt som de försummade 
studierna. Biskopen ville förbjuda sockengången helt på grund av missbru-
ken, men förbudet hade av allt att döma inte någon större effekt. När Mikael 
Agricola blivit rektor för katedralskolan 1539 motsatte också han sig djäkne-
gången. Den var ändå svår att avskaffa, då lärarna behövde djäknepengar för 
sin utkomst. Kronan hade ju övertagit avlöningen av lärarna, men eftersom 
lönen ansågs för låg och osäker lät de djäknarna samla in medel för lärarnas 
räkning i socknar som tilldelats lärarna för viatisering, som det kallades. 

Självaste drottning Kristina ville att sockengången skulle upphöra och 
hon vände sig 1649 till det kyrkliga generalkonsistoriet med ett förslag om 
saken. Om sockengången skrev hon: ”där han hjälper en fort, som eljes för 
fattigdoms skull kanske icke förmådde att hållas vid skolan, så fördärfvar han 
hundrade däremot, som eljes väl kunde något godt uträtta, förutan det att 
sådan socknegång förorsakar lättja, dryckenskap, tiggeri och andra odygder 
hos folket, hvilke vitia mången sedan behåller allt intill ålderdomen”. Det 
var inte bara djäknarna själva som kunde komma på avvägar, utan de kunde 
locka allmogen till dåliga vanor. Då hade regeringen redan 1624 förbjudit 
sockengången och i stället förordnat kyrkoherdarna och sexmännen att in-
kassera djäknepengarna och skicka dem till skolan. Det här innebar alltså 
en skatt som varje matlag skulle betala årligen, och beloppet var 6 öre s.m. 
Trots det här begav sig djäknarna från katedralskolan i Åbo på Rothovius tid 
på djäknegång en gång om året. I skolordningen av år 1693 tilläts djäknarna 
igen att två gånger om året samla in förnödenheter.

Inte nog med att den hävdvunna djäknegången var förbunden med vis-
sa problem, utan man klagade redan tidigt över att ”skalkar och ribalder” 
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som inte hade giltigt tillstånd våldgästade folket på landet. Den nyss nämn-
da skolordningen föreskrev att sådana så kallade driftedjäknar som lämnat 
skolan utan lov och inte lydde förmaningar att återvända skulle förlora sina 
djäknefriheter och betraktas som lösdrivare. Efter stora ofreden föreslog 
Åbo domkapitel att eleverna skulle relegeras om de trotsat rektor och varit 
frånvarande från skolan. Trots detta fortsatte den olagliga sockengången. 
Konsistoriet konstaterade 1750 att många dragoner, torpare, vallherdar med 
flera ville sätta sina barn i skola för att ”de under loftiden, ja ock ett godt stycke 
på terminerna måtte hafva tillfälle att stryka omkring landet med sjungande, 
hvarigenom kungl. förordningarrna blifva öfverträdda, allmogen betungad 
och riket med vräklingar uppfylldt”.

Det var Gustav III som slutligen år 1780 bestämde att djäknepengarna skulle 
insamlas av kronans uppbördsmän i riket. Den här ändringen medförde att 
inkomsterna halverades och därför gav det upphov till missnöje i skolorna, 
och det framställdes förslag om att djäknegången skulle få fortsätta på orter 
där den förekommit en längre tid innan det allmänna förbudet trädde i kraft. 
Kungen lovade återkomma till frågan i samband med att han skulle reformera 
hela skolväsendet, men det förblev vid ett löfte.

Det är troligt att sockengången på sina ställen fortsatte ännu en tid trots 
det uttryckliga förbudet. Konsistoriet fann det bäst att varna djäknarna vid 
årsexamen för sockengången för att de inte skulle bryta mot lagen. Elias 
Lönnrot, som var elev i katedralskolan 1816-18, ska ändå tillsammans med en 
kamrat ha varit sångdjäkne i Sammatti och närliggande socknar.

Andra inkomster
Ungdomarna från skolan uppträdde inte bara i socknarna ute i landet utan 
hade sedan gammalt också seden att gå sångdjäkne i skolstaden. Hastig 
konstaterar att borgerskapet i städerna var alls inte mera trakterat av upp-
vaktningen än allmänheten på landet. Litet före mitten av 1600-talet företog 
katedralskolans elever så kallad diskantgång i Åbo stad två gånger om året. 
Borgerskapet klagade och bruket inskränktes för att till sist förbjudas. 1735 
klagade borgarna igen på det ”idkeliga omlopp som af skolepiltarne dagligen, 
i synnerhet helgedagarne brukas”, då de uppträdde sjungande sina latinska 
karminaler. Lösningen på problemet blev att domkapitlet uppmanade bor-
gerskapet att två gånger om året i stället skänka pengar till djäknarna när de 
gick runt med sparbössa.
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Djäknarna förtjänade också då och då genom att sjunga på begravningar, 
och vid särskilt beaktade personers begravning kunde hela elevkåren ställa 
upp. De leddes då av skolans director cantus, som fick sin beskärda del av 
ersättningen. Också för gudstjänsterna i Domkyrkan kunde djäknarna och 
deras lärare vid särskilda tillfällen få ersättning för att sjunga. Kollekten som 
bars upp kunde tillfalla skolan då eleverna vid större högtider uppträdde med 
körsång.

Sång och musik
Musiken har genom tiderna betytt mycket för skolorna. Den har förstås fö-
rekommit när lärare och elever samlats för andakt och vid skolgudstjänster. 
I bönsalen i Classicum stod en orgel ännu i slutet av 1960-talet. Hjalmar 
Nordling har i skolans femtioårsminnesbok erinrat sig om 1870-talet. Han 
berättar att det bland gymnasisterna före upprättandet av Högre elementar-
läroverket 1872 funnits en sammanslutning med namnet ”Sångföreningen”, 
också kallad ”Sångarn” (”Sångum”, enligt Tigerstedt). Föreningen ägnade sig 
inte bara åt sång och musik utan också åt andra kulturaktiviteter, som senare 
fördes vidare av konventet vid Svenska klassiska lyceum. 

Classicums orgel från 1855 fotograferad 
i Sibeliusmuseum, Åbo
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Eleverna i det nybildade Svenska klassiska lyceet brukade få fribiljetter 
när det ordnades konsert i Solennitetssalen. Under Musikaliska sällskapets 
glansperiod, då Karl Müller-Berghaus var kapellmästare (1869 – 95) hade 
man ofta världsberömda musiker som uppträdde. Ralf Karlsson berättar 
att det ännu medan han gick i gymnasiet i slutet av 1940-talet delades ut 
fribiljetter till konserter i Solennitetssalen. Pojkarna var först ivriga att få en 
biljett ända tills de förstod att det inte gällde en ishockeymatch, men Ralf och 
klasskamraterna Per Ekwall, Nils Mustelin och Ulf Söderblom var genuint 
intresserade av konserterna.

Classicums konvent hade de första åren ingen riktig framgång och fann 
varken rektor Arrhenius eller lärarkårens stöd. Men pojkarna hade ett levande 
intresse för litteratur och musik, och Nordling berättar hur han hemma hos sin 
klasskamrat en gång blev uppmuntrad till ett litterärt samtal med elevens far, 
prästen och skalden Karl Robert Malmström. Intresset för musik visade sig i 
att det bildades sångkvartetter. Stora kvartetten, som bestod av de duktigaste 
sångarna, gav till och med konserter i Solennitetssalen. När gossarna var på 
promenad på Slottsgatan hände det att de uppförde en serenad. Den kunde 
vara mer eller mindre falsk, men ”det var muntert och uppiggande i alla fall, 
när man fick sjunga ut vad man hade på hjärtat. Och flickorna voro förtjusta”.

Konventet ordnade då och då skoldanser och, som rektor Kai Koskinen 
berättat om tiden i början av 1950-talet, var det alltid något särskilt över Clas-
sicums ”hippor”, som man alltså kom till också från de finska läroverken. En 
likadan minnesbild från 1960-talet har rektor Samuli Luojola, som var elev i 
det finska normallyceet i Åbo och senare en tid lärare i historia i Katedralsko-
lan. Luojola säger att övervakningen i de finska lyceerna var mycket strängare 
än i Classicum. Stig R. Blomqvist, som var ordförande för samkonventet på 
1960-talet, berättar att Classicum inte fick göra reklam för skoldanser i det 
finska flicklyceet. Det fanns förstås elevorkestrar, och en av dem på 1960-talet 
var The Sharks, där åtminstone tre av pojkarna från Classicum spelade med. 
Före det förekom konventsdanser där till exempel civis Egil Brenners band 
”The Rhythm Boys” spelade. Egil Brenner tog senare kantor-organistexamen 
och har fungerat som lärare i musik i Sverige.
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Katedralskolan har sedan 1976 sett många duktiga elever uppträda med musik, 
både klassisk och populär. En sammansättning som vann en viss berömmelse 
var gruppen Beat med sina medlemmar bröderna Kim och Jan Engblom, Tina 
Pettersson och Tina Krause, som till och med framförde Finlands bidrag till 
Eurovision Song Contest, Fri?, år 1990. Beat har senare ställt upp på en väl-
görenhetskonsert som hölls i Katedralskolans festsal till förmån för Unicef. 
Bland de elever som uppträder med musik i dag finns Benjamin Peltonen, 
som via de sociala medierna klivit ut på internationella arenor.

På den seriösa musikens område har flera elever senare blivit berömda för 
sin gärning. Nils-Eric Fougstedt var elev i Classicum trots att han 1927 inför 
sista året i läroverket flyttade till Helsingfors och Svenska normallyceum. Vid 
Kamratförbundet Classicum i Åbos vårmöte den 26 april 1977 höll musikpro-
fessorn och tidigare eleven i Classicum Fabian Dahlström ett föredrag över 
ämnet ”Körkompositioner av Nils-Eric Fougstedt”. Det var Fougstedt som 
tonsatte kantaten av Arne Törnudd till sjuttiofemårsjubileet den 24 maj 1947. 

Dirigenten och professorn i musik Ulf Söderblom blev student från Clas-
sicum år 1950. Han var bland annat kapellmästare vid Finlands nationalopera 
och senare dess konstnärliga ledare. Ytterligare en person som kan nämnas 

Övervakare vid konventsdans 1962: 
Karin Sonck (konventskurator), Aarre 
Helander och Sigwald Sippel. Fotot ur 
Henrik Wredes samling.



138     Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA

i sammanhanget är Folke Gräsbeck, aktuell med inspelningarna av samtliga 
pianoverk av Jean Sibelius. Folke Gräsbeck blev student från gymnasiet Ka-
tedralskolan 1977.

Svenska klassiska lyceum hade år 1924 en ”Samkonventsorkester” som 
uppträdde i Svenska Flickskolan den 28 februari. Det var en ensemble som 
spelade salongsorkesterarrangemang. De unga musikerna spelade också så 
pass krävande musik som Glucks Uvertyr till operan ”Iphigenia i Aulis”, ett 
par menuetter av Boccherini och C. Ph. Em. Bachs Frühlingserwachen. Solist 
i Liszts Ungerska rapsodi var Håkan v. Eichwald, begåvad pianist och mor-
gonbönsorganist i Classicum. Händelsen uppmuntrade till större företag, 
och samma vår uppstod Åbo skolorkester – Turun kouluorkesteri med upp 
till fjorton medlemmar från stadens finska skolor förutom de svenska. Kon-
sertmästare var Nils-Eric Ringbom och han ordnade också att orkestern fick 
uppträda i Svenska Normallyceum, där hans morbror J. M. Granit, utgången 
från Classicum 1887, var rektor. 

Också senare har man i Åbo haft skolorkester med deltagare från Classicum 
och Katedralskolan. 1945 tog John Rosas vid som lärare i sång och under hans 
ledning övade både en gosskör och skolorkester. Under hans lärartid fram 
till våren 1954 ordnades lyckade konserter i Solennitetssalen. Också på Kurt 
Erik Långbackas tid uppträdde orkestern och pojkkören i olika sammanhang. 
Långbacka var sånglärare åren 1957 – 60. Börje Ekholm, Harry Dahlström 
och John Grönlund ledde under sin tid som musiklärare skolkör för elever 
som ville uppträda tillsammans. Då och då har stora virtuoser uppträtt solo 
i Katedralskolan.

Välgörenhet
Elever har varit villiga att samla in medel, inte för eget bruk som katedral-
skolans djäknar förr, utan för att hjälpa nödställda och sämre lottade. När 
solidaritetsrörelsen för tredje världen ordnade Projekt Dagsverke i skolorna 
i slutet av 1960-talet och senare var Classicums elevkår naturligtvis med 
på noterna. Gymnasiet Katedralskolan har i flera år ordnat dagsverke för 
internationella ändamål, men dessutom arbetade hela skolan till förmån 
för Unicef med att under ledning av lektor Berit Björklöf upprepade gånger 
ordna basar. På 2000-talet bestämde man sig i skolan för att helt och hållet 
satsa på en julbasar varje år i stället för det traditionella sättet att få in pengar 
genom ett ”dagsverke”, som ofta betytt att elever köpt sig en ledig dag. Varje 



 Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA       139 

lärare och varje elev har i samband med julbasaren haft en arbetsuppgift, 
och inkomsten har år för år gått till ett ändamål som elevkårsstyrelsen utvalt. 
En drivande kraft i att hålla alla trådarna i sin hand har varit läraren i finska 
Marikki Sjöström.

En tradition som på många sätt påminner om den gamla djäknegången är 
luciatåget. I gymnasiet Katedralskolan har årligen en elev från ettan av elever-
na valts till skolans lucia. Lucia med följe har uppträtt inte bara för elever och 
lärare i skolan utan har med åren fått en lång räcka uppdrag där hon också 
kunnat bidra till välgörenheten genom de arvoden som utomstående betalat.

Lucia med följe 1963. Classicum 
brukade besökas av Flicklyceets lucia 
och i lärarrummet dukades ett rikt 
lussebord upp. Fotot ur Henrik Wredes 
samling.

Skådespel

Ett särskilt inslag utanför den egentliga timundervisningen har under flera 
århundraden utgjorts av teaterverksamheten. Enligt skolans anteckningar 
från 1672 i Liber scholae fick ”spelmännen, som spelte i skolan, när komedin 
agerades” ett arvode, och en motsvarande betalning utgick också tre år senare. 
Det är också känt att hertig Johan på Åbo slott år 1557 betalade skolans djäknar 
då de hade ”lekt fastlagsspel” och agerat ”en komedi” för honom.

I Åbo gymnasium ansåg konventet att teaterföreställningar var viktiga. 
Man satte vanligen upp enaktare men också mer krävande teaterstycken. Ti-
gerstedt nämner pjäsen En komedi av Johan Jolin och eleverna fick hjälp med 
instuderingen av skådespelet av medlemmar av en svensk skådespelartrupp 
som vistades i Åbo 1860. Komedin i tre akter gavs sammanlagt tre gånger och 
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vid föreställningarna fanns också stadsbor med i publiken. 1866 uppfördes 
skådespelet Polen blöder i anslutning till polska upproret 1863. Också denna 
föreställning blev en succé och det sägs att frihetsbönen som ingick i den 
sjöngs med hänförelse och kläm. 

I sina ”Skolminnen 1869 – 1872” berättar Karl Ivar Nordlund att före-
ställningen hade besökts också av en före detta student, Tammelander från 
Helsingfors, och att det visade sig att denne anmälde teaterföreställningen 
till myndigheterna, som krävde bättre övervakning av konventet från rektors 
sida. Rektor Hjelt skulle anställa förhör i saken och i framtiden censurera alla 
de teaterpjäser som eleverna ville uppföra. Då sände konventet en deputation 
till rektor Hjelt för att fråga: ”Vad får vi spela?” Svaret blev att eleverna får 
spela allt som är tryckt, och med det slutade rektors inblandning i saken. 
Polen blöder fanns faktiskt i tryck och till salu i bokhandeln även om texten 
möjligtvis var insmugglad i landet. På den tiden rådde allmän censur i hela 
ryska riket och den ingrep särskilt när det var fråga om något politiskt.

Nordlund har egna minnen från hösten 1869 då Axel Ahlberg ledde kon-
ventets teaterverksamhet. Ahlberg, som med tiden blev en av landets främsta 
skådespelare, valde pjäserna och aktörerna bland de cives som var villiga och 
lämpliga. Nordlund, som då var fjorton, engagerades för kvinnliga roller, 
främst som första älskarinna. ”Jag var ung och liten till växten, hade vacker 
skägglös hy och god sopranstämma”, berättar han. Han gjorde bra ifrån sig 
och vann uppskattning bland kamraterna och publiken och den bästa rollen 
var i hans tycke Gretchens roll i Lilla Sångfågeln, som uppfördes flera gånger. 
I rollerna sågs förutom Karl Ivar som Gretchen Axel Granström (sedermera 
senator) som Friedel, Christian Paqvalen (senare domare) som lorden och 
Max Aminoff (senare polismästare i Åbo) som Box. Kostymer till kvinnorol-
lerna skaffade Ahlberg genom lån från bekanta skolflickor i staden och lösa 
lockar hyrdes från någon frisör.

Det är något speciellt med teaterpjäser i pojkskolor när de omfattar kvin-
noroller. En av dem som berättat dråpligt om teateruppsättningar i Classicum 
är signaturen ”S. M-son”, vilket torde vara senare prosten Selim Mattsson. Han 
blev inskriven i klass II 1908 och avgick från klass VI år 1914. Senare blev han 
student från Borgå lyceum. 
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Skådespelen framfördes främst på julfesterna. När pojkarna skulle spela Fågel 
Blå fick A-L. H. spela stygga prinsessan. Hon skulle göra effektfull entré ätande 
på en stor korv, men hon hade glömt korven på andra sidan scenen. Selim 
fick en snilleblixt, för eftersom han spelade boven kunde han när som helst 
syssla med att spionera. Som spionerande smyger han sig bakom de många 
agerande på scenen, går spejande från pelare till pelare, slinter i kulissen, får 
tag i korven och går med samma spionmanér tillbaka till den stackars stygga 
prinsessan precis innan hon ska in på scenen. Det gick inte mycket bättre 
för den snälla prinsessan, för hennes luta befann sig på motsatta sidan. Det 
blev en mörk stund när drottningen förvandlades till katt och publiken fick 
tro att det hörde till.

Farsen Tosingarna hade Selim Mattsson spelat i Åbo innan han var med 
om att sätta upp samma skådespel i sin nya hemstad. I Åbo hade L-I. R. (Lars-
Ivar Ringbom) ännu en gång fått spela flicka, och Selim kommenterar det 
här: ”stackars han, jag tycker nästan än i dag synd om honom därför, trots 
att han blev både konstprofessor och allt”.

För övrigt är det lite tunnsått i fråga om tidigare elevers minnen av skå-
despel i skolan. En händelse drar sig sagesmän dock till minnes, nämligen 
det teaterstycke som gavs vid Classicums julfest den 18 december 1965. Det 
välinövade skådespelet med huvudsakligen lärare som skådespelare återgav 
en lektion. Lärarna spelade eleverna i en klass och ”skolans erkände toppko-

Klass IV 1912. Selim Mattson sitter 
i andra raden som fjärde från 
vänster. Längst bak till vänster 
magister Paul Roos. Fotot skänkt av 
Harriet Kurtén.
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miker” Henrik Hellman var lärare. I jubileumsnumret av konventstidningen 
Råttan 1962, när Classicum fyllde nittio år, skriver konventsstyrelsen att elever 
satt upp skådespelet Auktionen av Werner Aspenström. Föreställningen gavs 
på Kåren (Studentkåren) och var tyvärr inte så välbesökt, kanske på grund av 
”att det hände en massa annat i stan den kvällen”.

Konventstidningen när skolan 
var 690 år gammal

I skolans årsberättelser rapporterar konventsstyrelsen sedan om skådespel 
som uppfördes de närmast påföljande läsåren. Vid julfesten 1962 spelade man 
Pinellos Junkerns förmyndare, som blev en sådan framgång att man gav stycket 
i repris vid programkonventet den 3 april 1963. Den återupplivade traditionen 
med verkliga skådespel fick en fortsättning vid nästa julfest då elever uppförde 
August Blanches Giftermålsannonsen. Med Werner Aspenströms Ett ovanligt 
fall vid julfesten 1964, kan man säga, uppfyllde den tidens elever sin roll som 
upprätthållare av skoldramatiken.

En minnesvärd föreställning stod lärarna Marita Reuter och Ruth Storm-
bom tillsammans med elever för i samband med självständighetsfesten 1977. 
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De hade övat in en kavalkad över Finlands sextio år av självständighet och 
uppförde den som ett skuggspel. Skuggspelet med det för övrigt helt sakliga 
innehållet gavs senare på nytt vid skolornas gemensamma fest i Konserthuset 
och detta gav upphov till en upprörd insändare i vänstertidningen Kansan 
Uutiset (358/1977) där skribenten ondgjorde sig över att man vid Katedral-
skolan ägnar sig åt revanschistisk historieskrivning. Tio år senare spelade hela 
skolan med när lärare och elever vid självständighetsfirandet var uppklädda 
som lärare och elever sjuttio år tidigare. Den ärevördige, frackklädde festta-
laren var professor Sune Jungar. Vid firandet av sjuttioårsjubileet av Finlands 
självständighet hade lektor Berit Björklöf satt upp ett historiskt spel med 
bland andra Bertel Wahlström som generalguvernör Per Brahe och Janina 
Andersson som Finlands mö.

I främsta raden från vänster: Ragni Höglund, Helge Lindberg. 
Barbro Fontell, Sune Jungar, Kristina Kurtén, Bengt Sågfors, 
Solveig Lindberg och Marita Reuter. Kurtén var ordförande för 
direktionen, och Anne Jansson medlem. Den sistnämnda skymtar 
bakom rektor Fontell. Foto: Ullis Golowin, Åbo Underrättelser

Foto: Ullis Golowin, Åbo Underrättelser

Foto: Ullis Golowin, Åbo Underrättelser
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Vid hela skolans projektvecka om teater hösten 1982 övade en grupp elever 
och deras religionslärare Bertel Wahlström in Det gamla spelet om Envar och 
uppförde stycket med förstärkning av elever från S:t Olofsskolan. En annan 
grupp framställde Fernando Arrabals absurdistiska Picknick på slagfältet. På 
senare tid har elever särskilt ställt upp i musikaler, av vilka den första hade 
titeln Suddenly I see. Musikläraren Riikka Jutila har låtit eleverna välja ut 
musikstycken som de sedan förbundit med repliker till en intrig. Uppsätt-
ningarna har varierat en del och alltid varit uppskattade av publiken, både när 
de uppförts för allmänheten och när de uppförts för skolelever. Ett par gånger 
har Katedralskolan satt upp en musikal med originalkomponerad musik och 
text av Bertel Wahlström, som också ställt sig på scenen i en av dem.

Vid Katedralskolans 730-årsfest uppträdde elever i Solennitetssalen med 
en teaterkavalkad som återgav händelser i Åbo gymnasium på 1800-talet. 
Skådespelet hade Tom ”Riddo” Ridberg som dramaturg och regissör. Vid de 
svenskspråkiga skolornas fest under kulturhuvudstadsåret 2011 uppförde 
elever från Katedralskolan under ledning av läraren Anu-Katja Nurmi det 
historiska skådespelet Daniel Hjort, skrivet av Josef Julius Wecksell, en gång 
elev i Åbo gymnasium. Ett tidstecken var att alla rollerna nu spelades av flickor.

Bildkonst
Förutom musiken och scenkonsten har också bildkonsten varit en kulturform 
som fängslat många elever. Läraren i teckning Marita Reuter införde för sin 
del kring 1970 i Classicum extra teckning en kväll i veckan för intresserade. 
En av hennes elever då var Jan-Erik Andersson, den kände Åbokonstnären 
som skapat fantasifulla byggnader och miljökonstverk. Reuter inspirerade 
på 80-talet också Katedralskoleeleven Stefan Lindfors, som numera är en in-
ternationellt erkänd designer. Två personer som gjort sig kända som skapare 
av filmreportage och filmberättelser är Barbro Björkfelt och Lotta Petronella 
(Lindquist). Många är de elever i Katedralskolan som avlagt diplom i bild-
konst, en möjlighet som Utbildningsstyrelsen initierat och som Reuter varit 
med om att utveckla.

Ordningsfrågor
Medan katedralskolan och Åbo gymnasium var underställda den kyrkliga 
överheten ingick andakt och kyrkogång som en självskriven del i skolverksam-
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heten. Man besökte kyrkan i både uppfostrande och för senare levnadsbanor 
utbildande syfte. Den gamla katedralskolan hade ju ett särskilt uppdrag också 
med tanke på att djäknarna kom från ofta fjärran belägna socknar.

Pojkarna kom från mycket olika förhållanden och trots att de snabbt vande 
sig vid skolrutinerna och kom med i kamratskapet hände det ändå ofta att de 
började kivas. Om vi tänker på tiderna efter reformationen kan vi konstatera 
att sederna på denna tid inte alltid var förfinade, men helt vanliga stadsbor 
förargade sig ändå särskilt över djäknarnas väsnande när de var ute på staden. 
Enligt ordningsstadgan från ungefär år 1600, ”Leges Scholae” som nämnts 
tidigare, fick gossarna inte väsnas under mellantimmarna. Till hörarnas upp-
gifter i skolan hörde förstås också att hålla ordning förutom att övervaka att 
djäknarna läste sina läxor.

I domkyrkan hade eleverna från skolan sina bestämda bänkar. Det förekom 
ofta bänkstrider mellan olika grupper av stadsbor när var och en försökte inta 
en så värdig plats som de kunde. Rektor Cerenius klagade till domkapitlet att 
hantverkare och annat löst folk trängt sig in på skolpojkarnas bänkrader. De 
fanns ”på pallarne framför första och andra koret samt lilla tvärgången och 
på stora gången öfverom predikstolen på ömse sidor och på manfolkssidan 
jämväl nedanom predikstolen.” På grund av den oreda och förargelse som 
uppstått tog konsistorium upp ärendet och beslutade att det i kyrkan skulle 
lysas förbud för obehöriga att slå sig ner i djäknarnas bänkar. Om någon bröt 
mot förbudet skulle denne bli avvisad av kyrkvaktaren.

På 1830-talet gick de flesta åbobor rätt så regelbundet i kyrkan på sönda-
gar och större helger. Nikula säger att borgarna deltog i gudstjänsterna och 
nattvarden till stor del av gammal sedvänja. Den personliga fromheten kom 
i vissa fall särskilt till uttryck i de religiösa väckelser som också berörde Åbo. 
Också i Åbo gymnasium vann den pietistiska väckelsen insteg främst under 
ledning av gymnasisten Isak Otto Appelberg. Han var kyrkoherdeson från 
Malax och lyckades våren 1839 få en del av skolkamraterna med i den pietis-
tiska rörelsen. Lärarna i gymnasiet lade förstås märke till deras aktivitet men 
ingrep inte på något sätt trots att de ledande i kyrkan inte alltid understödde 
en sådan lekmannaverksamhet. 

Nikula berättar att Bergenheim som lärare lät de väckta pojkarna skriva 
uppsatser över religiösa ämnen för att de på det sättet skulle få behandla de 
religiösa spörsmålen. Men den blivande ärkebiskopen kunde ändå inte låta bli 
att också lite skämta med ynglingarna. Han tog en gång Appelberg i kragen 
och frågade varför han och hans kamrater inte gick klädda i pietisternas gråa 
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”skörttröja”. Appelbergs svar blev att han och kamraterna inte ville utmana 
sina lärare genom att klä sig så som var vanligt bland pietister.

Innan kyrkan och skolan skildes åt år 1872 och gymnasiet indrogs, berättar 
Hjalmar Nordling, gav inte ens lördag kväll en känsla av avkoppling därför 
att man visste att man följande morgon med hela skolan skulle bevista sön-
dagsgudstjänsten. Varje söndag under skolterminen skulle skolungdomen 
samlas i skolan för att sedan tåga till kyrkan. Efter gudstjänsten skulle man 
samlas igen i skolan och där höll någon av lärarna ett förhör med eleverna 
för att få reda på hur uppmärksamt de lyssnat på predikan. Särskilt vintertid 
var det motigt att sitta i den kalla kyrkan i tre timmars tid, dels också för att 
pojkarna ville gå så tunt klädda som möjligt.

Nordling berättar hur pojkarna bara väntade på att predikan skulle ta slut, 
att uppläsningen av de trevliga lysningarna skulle börja och att man sedan 
skulle få stämma upp i avslutningspsalmen. En omväxling i programmet 
var när klockaren gick runt och bar upp kollekten. Vissa pojkar kunde retas 
med klockarfar genom att i håven lägga en byxknapp eller en griffelstump. 
Hur klockaren än försökte svepa förbi pojkarna med håven kunde han inte 
förhindra dem att lägga vad de ville i den. En hjälp i det förhör man genom-
gick efter gudstjänsten var almanackan, som angav för varje söndag vilken 
bibeltext predikan handlade om. Men visste man ingenting mer än det fick 
man sota med slag på händerna. Nordling avslutar skildringen med orden: 
”Ja, det var ett elände, och mången av oss fick nog av kyrkbesök för hela sitt 
återstående liv.”

Läkaren Hjalmar Nordling blev 
känd under författarnamnet 
Hj. Nortamo för en lång rad 
skepparhistorier från Raumo. 
Invånarna i Raumo stad 
hedrade Nortamo med att låta 
bildhuggaren Wäinö Aaltonen 
tillverka en bildstod.
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Vid införandet av statliga läroverk gavs det från myndigheternas sida också 
föreskrifter om att man vid tillrättavisandet av elever skulle undvika fysiska 
straff. Under århundraden har lärarna tagit till riset för att försöka hålla ord-
ningen i skolan. Sedan medeltiden kallades färlan ”sceptrum scholasticum”, 
skolans spira. Det var den elev som hade jour som skulle se till att det fanns 
flätade ris i olika storlekar i risskåpet. Till skolans rätt att bestraffa hörde 
också utnyttjandet av proban, karcern. Här kunde en elev stängas in till och 
med över natten för allvarliga överträdelser. 

Det berättas om förhållandena vid Åbo gymnasium att eleverna kunde 
dömas till högst fyra dygns karcer. Gymnasisterna uppförde sig inte alltid 
ordentligt vid morgon- och aftonbönen och en gång ville de inte stämma 
upp i psalmsången, inte ens när rektor uppmanade först en av dem, sedan 
en annan att börja. Den första skyllde på illamående och den andra på att 
han aldrig inlett sång förr. Den ”illamående” fick som behandling fyra dygns 
karcer, berättar Tigerstedt.

Kroppsaga förekom vid Högre elementarskolan, men ansågs inte vara 
lämplig vid gymnasiet. Lärarna hade 1840 kommit överens om att inte tilldela 
eleverna kroppsaga. Skolordningen av 1856 förbehöll rektor rätten att straffa 
med kroppsaga medan strängare kroppsaga inte fick tillämpas ens av rektor. 
Trots att man vid gymnasiet alltså hade en restriktiv linje redan tidigt var det 
en lärare 1849 som talade för att eleven Wetterhoff skulle få straff i form av 
aga därför att han blivit stursk efter en tillrättavisning för ouppmärksamhet. 
När hans lärare antydde att det fanns ett rum där man tillrättavisades för 
olämpligt beteende pekade eleven på strafftavlan och sa att det också fanns 
en sådan. Läraren antecknade den uppstudsige eleven, men då klagade denne 
på att inte en annan som också varit ouppmärksam blev uppskriven. I lärar-
kollegiet försökte man gjuta olja på vågorna. Samme elev fick nästa termin 
ett karcerstraff för ofog och ett halvt år senare fyra dygns karcer för att ha 
väsnats under lektioner.

Ett sätt för eleverna att visa missnöje med sin lärare var att stampa honom 
ut från klassen. Signaturen ”– tt –” skriver i Hufvudstadsbladet (1878, nr 274) 
om sina minnen från Åbo gymnasium om hur en av lärarna, som eleverna 
respekterade, en gång hade förebrått dem för vad de gjort under en annan 
lärares lektion. Den här reprimanden föll inte i god jord, och pojkarna gjorde 
en tyst överenskommelse om att straffa sin lärare med att stampa ut honom. 
Mot slutet av lektionen startade mumlet eleverna emellan och de första fot-
skrapningarna satte in för att följas av ett tilltagande stampande mot golvet. 
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Läraren gjorde som eleverna förväntade sig i en sådan situation, reste sig 
från katedern och vandrade mot dörren. Men vid dörren vände han sig om 
och stirrade på sina elever. Han återvände till katedern och då hände något de 
inte hade väntat sig. ”Förvåningen öfwer detta beteende, hwilket för oss war 
’etwas noch nie dagewesenes’ gjorde att redan härigenom owäsendet något 
litet saktades. Wäl uppkommen i kathedern blickade läraren några ögonblick 
fullkomligt lugnt ned på oss, tog derpå upp sin näsduk samt snöt sig och lade 
ordentligt ihop den, stampade en gång häftigt i golfwet och sträckte ut sin 
hand emot oss samt ropade med stark och allwarlig, men ej wredgad stämma: 
’tig pojkar! gån stilla och anständigt hem, så will jag glömma detta!’”

Det blev tyst omedelbart och eleverna begav sig på hemväg utan några 
upproriska tankar men skamsna över att ha blivit behandlade som pojkar. 
Läraren höll sitt löfte att inte mera tala om det som hänt och det goda förhål-
landet honom och eleverna emellan återställdes mycket snart.

Som lärare i latin hade den senare rektor Hjelt en sammanstötning med 
eleverna och händelsen har bevarats i minnet inte minst därför att en av de 

inblandade var Josef Julius Wecksell, den upp-
skattade skalden som står staty framför huvudin-
gången till Åbo Akademis huvudbibliotek. En elev 
i andra klassen hade varit uppstudsig mot språk-
läraren Wilhelm Tallgren. Efter morgonbönen 
den 13 september 1856 hade eleven fått sitt straff 
genom lindrig kroppsaga av rektor Hertzberg. 
Det här gav upphov till att eleverna i Hjelts klass 
hade protesterat med oljud och stampningar och 
slagit omkull ett par bord när de störtade ut ur 
klassrummet. 

Reaktionen från klasskamraternas sida åter-
speglade deras åsikt att det var fel att aga gymna-
sister. De ansåg också att straffet var opåkallat ef-
tersom eleven på klassens uppmaning redan bett 
om förlåtelse av Tallgren. Dessutom ska Hjelt ha 
slagit Wecksell. Enligt uppgift hade Tallgren sagt 
sig förlåta eleven förutsatt att rektor gick med på 
det, men eleven hade aldrig dykt upp hos rektor. 
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Skärmytslingen med Wecksell kom sig av att Hjelt försökte få ordning på 
den oroliga klassen. En av eleverna tog riset, och Hjelt uppmanade honom 
att lägga det ifrån sig. Då yttrar Wecksell att man inte förnedras genom att 
röra vid riset, men den som använder det förnedrar sig. Som svar uppmanar 
Hjelt Wecksell att sätta sig på en plats avskilt från de övriga eleverna, men 
den senare lägger i stället upp fötterna på en stol framför. Då drar Hjelt undan 
stolen och tvingar Wecksell genom att gripa honom i nacken och skuldrorna 
att flytta till den plats läraren anvisat. Den verbala ynglingen yttrade då: ”Jag 
förlåter lektorn, ty lektorn är het och vet ej hvad lektorn gör”. Tigerstedt, som 
återgett historien, avslutar med att betona att det här var en yngling på arton 
som fällde yttrandet till läroverkets dåvarande prorektor.

När Frans Hjelt år 1858 blev rektor arbetade han hårt för att höja disci-
plinen i gymnasiet. Ett stort problem var elevernas frånvaro. Stadsfiskalen 
rapporterade om att elever uppehållit sig på illa beryktade ställen och deltagit 
i krogslagsmål. Rektor ingrep också för att lektionerna skulle hållas under ord-
nade förhållanden och att skolkandet från morgonbönen och övningsämnen 
skulle upphöra. Straffen varierade från allvarlig tillrättavisning till karcer och 
relegering. Relegeringen kunde gälla upp till sex månader. Åtgärderna hade 
sin effekt och rektor vann en viss aktning, åtminstone att döma av att gymna-
sisterna uppvaktade sin rektor på Wilhelmsdagen den 6 april 1862 med sång.

Lärarkåren 1863. I främre raden 
från vänster: Wilhelm Ferdinand 
Tallgren, rektor Frans Hjelt, Karl 
Konstantin Tigerstedt och Carl Gustaf 
Wasenius. I bakre raden från vänster: 
Titus Reuter, Gustaf Adolf Schultz, 
Casper Conrad Carlborg, Carl Jacob 
Arrhenius, Johan August Lindelöf, 
Wilhelm Neovius, Johan Simelius, 
Gustaf Daniel Grönlund och Karl 
Olof Ullberg. Foto ur Åbo Akademis 
bildsamling
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En av de svårare konflikterna med gymnasisterna utspelade sig 1858 då 
lektor Neovius och hans förstaklassare kommit på kant med varandra. Allt es-
kalerade från en örfil till karcerstraff och relegeringar. Elevkåren svarade med 
en storstrejk. En del gick så långt att de bad sina föräldrar eller vårdnadshavare 
om lov att få sluta skolan. Lektor Helsingius medlade och förmådde till sist 
övertala gymnasisterna att infinna sig till lektionerna. Vissa vårdnadshavare 
hade redan klagat till gymnasiets eforus, ärkebiskop Bergenheim, om rektors 
disciplinära åtgärder. Ärkebiskopen ville i sin tur ha regeringens utlåtande 
om de disciplinära straffen och svaret gavs till domkapitlet genom chefen för 
ecklesiastikexpeditionen den 23 november 1858.

Svaret gick ut på att rektor enligt gymnasie- och skolordningen har rätt att 
vidta straffåtgärder för disciplinära förseelser utan att klagan kan inlämnas. 
Ärkebiskopen och domkapitlet uppmanades ändå övervaka att föreskrifter 
om de medel som används är i enlighet med skolordningen och att oskicket 
hos läroverkets ungdom ”framdeles må förekommas, samt att i sådant afse-
ende rektors och öfrige lärares myndighet varder behörigen upprätthållen”. 
Stärkt av detta medhåll och i frånvaro av säkra uppgifter om de ansvariga för 
elevstrejken beslöt rektor att eleverna inte ytterligare skulle straffas, men att 
ärkebiskopen skulle uppfordra eleverna i närvaro av domkapitlets ledamöter 
och hela lärarkåren till att fullgöra det som en välartad gymnasist rätt ägnar 
och anstår. 

Också efter att rektor Hjelt på något sätt lugnat gymnasisterna förekom 
det upprepningar av likadana förseelser som tidigare. Karcern, som tidigare 
låg bredvid tamburen strax till höger om gymnasiets ingång, flyttades under 
Hjelts första år som rektor i samband med repararationer och tillbyggnad till 
ett rum i andra våningen mot Klostermellangatan. Den behövdes allt emel-
lanåt och vissa gånger fick gymnasister sitta inne de maximala fyra dygnen. 
Det var bland eleverna ett vanligt bruk att på kvällen gå till skolhuset för att 
glädja fången med en serenad. En gång hade elever hållit ett inträdeskalas 
för nyinskrivna i stadstjänaren Aspelunds villa och därefter råkat i slagsmål 
på Kuppis. Några av dem deltog i serenaden för en internerad och när rektor 
plötsligt uppenbarade sig försökte de komma undan. Några blev ändå fast 
och gymnasisten H. som varit med om inträdeskalaset och dessutom skolkat 
från läroverket blev relegerad på tre månader.

Det är inte att undra på att de gamla gymnasisterna ännu många år efter 
att Åbo gymnasium upphört kom ihåg sammanhållningen eleverna emellan. 
Det var inte alltid bara fråga om en elevs förhållande till sin lärare i en under-
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visningssituation, utan eleverna ingick som cives i det samfund, konventet 
eller civiteten, som fungerade vid sidan av det egentliga skolarbetet. En åt-
gärd från lärarkollegiets sida för att återställa ordningen efter ytterligare en 
konflikt var att stänga den föreningslokal konventet förfogade över. Eftersom 
rektor Hjelt förstod hur nyttigt konventet också varit för eleverna upphävde 
han stängningen redan efter en termin, och höstterminen 1865 öppnades 
konventet igen.

Omhuldade minnen, goda och dåliga
Rafael Colliander berättar att i 1890-talets likasom tidigare och även senare 
tiders klassiska lyceisters liv spelade Lövis, Lehtinens café, en stor roll. Kon-
ditoriet fanns bortom Gamla Stortorget på andra sidan Nylandsgatan, i huset 
där Åbo Akademi har sitt förvaltningsämbete. Att disciplinen i det nyinrät-
tade Klassiska lyceet inte var helt oeftergivlig visar det faktum att lärarna såg 
genom fingrarna med att eleverna besökte rökrummet i Lehtinens kafé, trots 
att det egentligen var förbjudet. Som Colliander berättar, kunde eleverna bli 
varnade om en lärare kom för att inspektera och lärarna visste antagligen att 
strängare tag kunde resultera i att trafiken kunde ha flyttats från ”detta för-
träffliga ställe” till ”något annat, mindre kontrollerbart och därför skadligare”. 

Där som någon kunde reta sig på elevernas rökande utgjorde ätandet av 
pumpernicklar kanske ett mindre hälsovådligt beteende som trots allt bli-
vit kvar i minnet hos många före det-
ta klassiker. Det gick knappast en rast 
utan att några elever sprang dit för att 
köpa pumpernicklar, ”dessa aldrig se-
nare eller i någon annan stad uppnådda 
mästerverk”. Mer än en gång, säger Col-
liander, blev lärarens fråga obesvarad 
därför att elevens mun var så fylld av 
pumpernickel.

Bild ur Råttan 1962
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Historierna från de första årtiondena efter upprättandet av lyceet liknar 
för övrigt till en del det som berättas från gymnasiets tid. Det gäller både 
anknytningen till det kyrkliga och de disciplinära åtgärderna. Hela den tid 
Classicum verkade användes bönsalen för morgonbön, där psalmsång och 
andaktstal ingick som beståndsdelar. Rektor Helander hade för vana att läsa 
ur de romerska klassikernas verk, som Marcus Aurelius, och åtminstone en 
gång i veckan höll en av svenska församlingens medarbetare morgonbön. Från 
läsåret 1969-70 finns anteckningen att morgonandakterna hållits klassvis före 
lektionerna och att de i varje klass letts av klassföreståndarna.

Straffmetoderna blev med tiden humanare och elever kunde straffas med 
utvisning ur klass för mindre förseelser, skriftlig hemanmärkning för allvar-
ligare försummelser och kvarsittning. I svåra fall kunde relegering på viss tid 
tillämpas. Officiellt var den kroppsliga agan avskaffad på 1900-talet, men det 
berättas att vissa lärare gav örfilar som straff så länge Classicum ännu verkade.

Det är intressant att just morgonbönen och kvarsittningen gjort ett sådant 
intryck att före detta elever i Classicum velat ordna elevsammankomster med 
båda dessa teman. Jarl-Olof ”Pässi” Pehrsson fick idén att kalla tidigare elever 
till en morgonbön lördag den 28 februari 2009. Han gjorde ett stort arbete 
genom att uppspåra så många herrar som möjligt och inbjuda dem till ett åter-
upplivande av morgonbönerna sådana de var på 1950-talet. I förberedelserna 
och genomförandet av den lyckade elevsamlingen, som fortsatte med lång 
lunch på 5th Floor, Svenska Klubben, hade han som medarrangörer Pontus 
Dammert och Ingmar Sjöblom.

”Morgonbönen” den 28.2.2009. 
I katedern prosten Ralf Karlsson. 
Fotot överlåtet av Jan-Erik 
Wahlberg.
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Efter framgången med morgonsamlingen föreslog Anders Gardberg att 
man skulle ordna en ”kvarsittning”, och den blev av den 22 oktober 2011 i festsa-
len på Kåren (Studentkåren). Samma arrangörer ordnade också denna senare 
träff för före detta elever. Uppslutningen var imponerande båda gångerna och 
stämningen verkligen hjärtlig. Tredje gången gillt ordnades den 9 oktober 
2015 en skoldans där de forna klassikerna kunde bjuda in sina medelever i de 
övriga läroverken. Således kunde också samkonventets tillställningar med 
dans återupplivas på ett festligt sätt.

Tigerstedt berättar att elever som inlett fjärde klassen i högre elementarskolan 
ännu på 1850-talet firade sin höga status genom att ordna ett inträdeskalas. 
Vid festen bjöds det på punsch och öl, kaffe och te och tobak. Eleverna höll 
tal och sjöng och i fröjden glömde de alla rektors förmaningar. Till sist tog 
rektor Ingelius tag i saken och relegerade hösten 1857 en av deltagarna i festen 
och bestraffade med kroppsaga fyra andra. På det sättet upphörde elemen-
tarskolans egna elevfester.

När eleverna började på gymnasiet ordnades det däremot varje år inträ-
deskalas som de nyinskrivna skulle stå för. Egentligen var det enligt 1724 års 

Konventsdans på Kåren den 9.10.2015. Från vänster ”ordningsmännen” Jarl-Olof Pehrsson, Pontus Dammert och Per Dahlström
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skolordning förbjudet att trakteras så att det blev kostnader, men de äldre 
gymnasisterna ansåg att gammal god sed påbjöd att äldre och tidigare elever 
skulle bli bjudna. De tidigare elever som lät sig bjudas med var sådana som 
avgått från gymnasiet utan examen. Festen hölls som regel en vecka efter skol-
start och stället var antingen Paaskunta torp i S:t Karins socken, Beckholmen, 
Ruohonpää by eller annat lämpligt ställe på avstånd från skolan. 

De nya gymnasisterna var som regel sexton år gamla och skulle nu anhålla 
om att upptas i den gemensamma kamrat- och broderskretsen. Det var en 
bland de nya som skulle inleda festen med ett tal med denna anhållan som 
huvudtema. Därefter svarade läroverkets primus och talade för alla de äldre 
genom att upplysa de nya eleverna om vilka skyldigheter de hade och vad de 
kunde förvänta sig av fördelar med kamratskapet. Sedan dracks det brorskålar 
och festen kunde fortsätta med ymnigt drickande av på förhand införskaf-
fade drycker. Det är än en gång signaturen – tt – som i Hufvudstadsbladet 
beskrivit hur festerna kunde gå till. (Bakom signaturen gömmer sig sannolikt 
Karl Wetterhoff, elev i gymnasiet 1848 – 1851. Han blev senare journalist och 
skriftställare i Sverige.)  Också elevbladet Veritas & Jocus refererade 1850 den 
huggsexa där man både invärtes och utvärtes tog för sig av viktualier och fluida 
i mängd. (Wetterhoff var en av huvudredaktörerna för bladet.)

När Tigerstedt beskriver hur gymnasisterna då och då ställde till med 
dryckeslag och gick på krog vill han samtidigt betona att det här var bara en 
sida av deras leverne. I fråga om alkoholförbrukningen säger han att vanorna 
på den tiden när gymnasiet verkade var allmänt ganska ohejdade i alla sam-
hällsklasser och bara klandrades av några få ”fantaster”. Han vill också helt 
tydligt framhålla att ”de visserligen mycket beklagliga fallen af lättfärdigt och 
oordentligt lefverne endast utgjorde jämförelsevis sällsynta undantag” och 
han betecknar ungdomarnas moral som god.

Det har förstås varit så århundradena igenom att många ungas första 
bekantskap med berusning har gjorts tillsammans med skolkamrater. När 
Tigerstedt just år 1919 skriver att sederna småningom förfinats och att särskilt 
de alkoholhaltiga dryckerna spelar en allt mindre roll i sällskapslivet, är det 
ändå ingen allmän beskrivning av ungdomens förhållande till alkoholen. I 
de källor som finns tillhanda om Svenska klassiska lyceum nämns inte just 
alkoholdryckerna i samband med den tid förbudslagen gällde i Finland. De 
herrar som den 1 juni 1922 firade skolans 50-årsjubileum intog på sin lusttur 
till Erstan med ångaren Halland kaffe till tonerna av musik från en hornsep-
tett och sång av övriga deltagare. Vid festmiddagen i Brandkårshuset höjdes 
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givetvis glasen i samband med festtalen, men ingenting sägs om innehållet 
i glasen.

Skolan har förstås satt en gräns för både lärares och elevers alkoholan-
vändning i skolsammanhang och många historier handlar därför om fall 
där den gränsen överskridits. Vi har sett att konventsdanser tilläts så länge 
Classicum ännu verkade i skolhuset vid Gamla Stortorget. Utvecklingen har 
ändå gått i den riktningen att Katedralskolan inte alls har anordnat öppna 
danser på grund av besväret i samband med övervakandet av ordningen. Förr 
i tiden ansåg allmänheten och myndigheterna att skolan skulle bära ansvar 
för elevernas uppförande också utanför skolan. Det här sättet att tänka tycks 
leva kvar då det ännu händer att dagstidningar gärna nämner vilken skola de 
unga går i när någon av deras fester avbrutits av polisen. Att polisen vill nå 
de unga och deras föräldrar genom skolan är då mera förståeligt eftersom de 
bäst får tag på den grupp de vill nå efter ett ingripande i en fest.

Classicum fick ytterligare ett bekymmer år 1967 när narkotika började 
intressera eleverna. Knarket fann sin väg till Åbo och skolan kanske främst 
via Köpenhamn, dit några av eleverna från läroverken i Åbo reste. Haschisch, 
marijuana och LSD ingick i den ungdomskultur som växte upp i Västeuropa 
och alltså också nådde Finland. Det var en tid för sökande och här spelade 
religiösa idéer och musiken en viktig roll. En grupp svenskspråkiga ungdomar 
hyrde en kleinbuss och reste till Indien i Beatles efterföljd. Tyvärr ledde knark-
experimenten till att några unga dog. Någon annan som klarade sig igenom 
perioden återvände ”från Ganges stränder” efter några års frånvaro och avlade 
som privatelev studentexamen från Classicum. I provet i modersmål skrev 
han en uppsats om Hermann Hesses Siddharta.

Kleinbuss årgång 1967
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Sedan dess har användandet av narkotika tidvis förekommit bland skol-
ungdomen. Kring år 1997 var många ungdomar inblandade i brukarkretsar 
och sommaren 2014 hade ett par unga, som inte ännu hade börjat gymna-
siet, blivit fast för cannabisbruk. De första gripandena ledde till flera, och så 
småningom rullades en härva på över hundra ungdomar upp. Det var alltså 
något som hände under sommarlovet, men den lokala dagspressen slog upp 
nyheten att elever i Katedralskolan blivit fast för narkotika. I härvan ingick 
visserligen äldre som var elever i Katedralskolan och andra som tidigare gått 
i skolan. Polisens ingripande förde det goda med sig att de unga fick sig en 
allvarlig tankeställare och förhoppningsvis förstod att i fortsättningen avhålla 
sig från narkotika.

På väg mot lärdom
Den klassiska bildningen har först och främst haft som syfte att bereda de 
unga för prästkallet eller en vetenskaplig bana. På 1800-talet kunde gymna-
sisterna få uppdraget att predika vid gudstjänsten för kvinnorna i spinnhuset 
eller i Slottskyrkan. Det var en händelse för hela civiteten, och kvällen innan 
meddelades alla elever i skolan om att de skulle infinna sig till gudstjänsten 
där deras skolkamrat predikade. Som ersättning fick den gymnasist som höll 
predikan kollekten från gudstjänsten. Slottspredikanten brukade dessutom 
bjuda sin gästpredikant på middag, och man kan föreställa sig att det var 
något som ynglingarna såg fram emot. För övrigt hjälpte gymnasisterna också 
församlingsprästerna i sin hemförsamling när de hade skollov. Då kunde de 
också verka som informatorer i familjer på orten.

I gymnasiet deltog eleverna när det ordnades offentlig granskning av nå-
gon prästmans lärda teser som ett led i pastoralexamen. Också personer som 
sökte lärartjänst och inte avlagt godkänt specimen i det ämne tjänsten gällde 
skulle enligt skolordningen 1843 avlägga docentur och enligt skolordningen 
1856 licentiatgrad. Disputationen ägde rum i bönsalen och disputanden 
stod i katedern. En av domkapitlets ledamöter var ex officio opponent och 
ytterligare fick extraopponenter ställa frågor förutom två av författaren själv 
utsedda opponenter. Den ena av opponenterna som författaren utsett var 
alltid en gymnasist.

Tigerstedt ber läsaren tänka sig Alfred Kihlman disputera över dogmen om 
barndopet med gymnasisten Odo Morannal Reuter som opponent. Kihlman 
avlade examen för prästtjänst och blev sedermera rektor för Svenska Nor-
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mallyceum. Han var född 1825 och Reuter var tjugofem år yngre. Odo Reuter 
var säkert en duktig elev, son till läraren i tyska Titus Reuter, som blev rektor 
för Svenska klassiska lyceum 1876. Odo blev senare filosofie doktor och e.o. 
professor i zoologi. En annan som försvarade en avhandling var docenten 
O. A. Toppelius, som speciminerade för lektoratet i grekiska 1867 och hade 
skrivit om Achilleus i nionde sången av Iliaden. Gymnasistopponent den 
gången var Magnus Gottfrid Schybergson, senare filosofie doktor och e.o. 
professor i historia. Pojken utexaminerades i maj påföljande år men fyllde först 
i november 1867 sexton år! (Docenten i estetik och nyare litteratur Toppelius 
fick för övrigt vid lärarvalet endast ärkebiskopens röst och i stället valdes Karl 
August Krook till lektor i grekiska.)

Man kan fråga sig hur det var möjligt att unga gymnasister kunde ställa 
några frågor till en disputand. Tigerstedt berättar att det var sista, tredje, oppo-
nentens uppgift att med ett skämt avsluta den mycket högtidliga och spända 
tillställningen. Det säger sig självt att den unge pojken knappast förstod så 
mycket av ämnet men kunde ändå något så när formulera en fråga på latin. 
Trots den lite speciella roll tredje opponenten hade fanns det så länge bruket 
varade alltid någon bland eleverna som ville uppträda under disputationen. 
Bruket med en extra opponent lär ha förekommit i universitetssammanhang 
i Sverige ända in på 1900-talet.

Skolgäng
När högre elementarskolan flyttade in i byggnadsdelen ner mot ån 1862 kan 
man räkna med att det påverkade gymnasieelevernas status. De fick så att säga 
småglina in på livet. Avståndet skulle hållas, för innan de elever som övergick 
från elementarskolan till gymnasiet hade upptagits i civiteten och druckit 
brorskål vid festen den första veckan av läsåret kallade eleverna varand ra 
ömsesidigt ”herre”, trots att de tidigare varit skolkamrater. En och annan 
snöboll kan nog ha flugit på vintern mellan skolans elever och gymnasisterna. 
På ämnet snöbollskrig finns det i minnesskrifterna anteckningar från tiden 
då Tekniska realskolan på 1870-talet fanns i husdelen närmast ån. Hjalmar 
Nordling, som inskrevs i klass II år 1873, skriver att fienderna vanligen hörde 
till den skolan.

Eleverna i det klassiska läroverket hade enligt H. A. Karsten många fiender 
och av dessa hade eleverna också fått benämningen ”råttor”. Fienderna bestod 
av ”rojvarna”, reallyceisterna, som betraktades som ”någon slags uppkomlingar 



158     Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA

i den lärda skolans värld”. Andra var ”lankorna”, folkskolans elever som fick 
bära sitt namn med anor från Bell-Lancasterskolans tid. Sedan fanns det 
”skojarna”, som var lärpojkar och andra som inte gick i skola. Som ett nytt 
inslag bland fienderna fanns ”feniserna”, eleverna från finska lyceet. Sådana 
var konstellationerna när Karsten gick i ettan 1886-87. Karsten blev senare 
rektor för Svenska lyceum i Åbo.

Idrott
Under hela den tid Åbo gymnasium verkade brukade eleverna fira första maj 
på en fri plats i utkanten av staden, mellan Kuppis och begravningsplatsen. 
Man tågade från gymnasiet med fanan i spetsen följd av sångarna upp för 
Nylandsgatan och ut till festplatsen. På Majfältet hade man ställt upp bord 
och bänkar och det fanns förfriskningar i form av kaffe med bröd, mjöd och 
struvor. Till programmet hörde också bollspel och tillställningen fortsatte 
hela dagen med många stadsbor som åskådare.

Tigerstedt anger att det från 1840-talet uppgavs att endast ett fåtal gymna-
sister var bra i bollslagning på grund av svagt idrottsintresse på gymnasiet. 
Då hade man enligt timfördelningen som infördes hösten 1844 hela fyra 
veckotimmar gymnastik för alla elever, men det är möjligt att gymnasisterna 
tyckte att det räckte. Tigerstedt anmärker att man så småningom började 
anse att bollslagning var under en gymnasists värdighet och därför föll detta 
inslag bort från programmet vid majfesten. Också Karl Ivar Nordlund har i 
sin minnesteckning från gymnasietiden 1869 – 72 antecknat: ”Vid gymnasiet 
förekom ingen sport. Sådan var okänd den tiden”.

I dag spelas det boll på det fält invid 
Nylandsvägen, ”gamla landsvägen”, 
som förr kallades Majfältet.
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Ossian Häggman berättar i minnesskriften till Classicums femtioårsjubi-
leum att Majfältet var platsen för uteliv i april och maj samt i början av hösten 
när man på söndagarna samlades klassvis för att spela boll, främst kungsboll. 
Men boll kunde man spela också efter skolan på onsdag eftermiddag eftersom 
skolan slutade klockan tolv på onsdagarna. Pojkarna i de lägre klasserna rörde 
sig ivrigt utöver de gymnastiktimmar man hade i skolan. Det fanns sedan 
slutet av 1870-talet gymnastikställningar på skolgården och på dem övade 
de under rasterna. Förstås lekte pojkarna också typiska barnlekar mellan 
lektionerna. Men Häggman betonar att man lekte och tävlade inte ”för att 
komma i tidningarna och få pokaler, stakaner och medaljer”.

En kort tid hade pojkarna en populär gymnastiklärare i John Hofman, 
som vintern 1880 tog initiativ till en turnförening. Eftersom Hofman snart 
kallades till kadettkåren leddes sedan turnföreningen inte av en lärare utan 
av en gymnasist, vilket fungerade väl därför att pojkarna ställde upp kring 
sin ledare. Ledare för turnföreningen blev bland andra Lennart Karsten och 
Janne Thurman. Under Thurman deltog man med en trupp i den första all-
männa gymnastikfesten i Helsingfors i juni 1884. Häggman är nästan lyrisk 
vid tanken att de unga klarade sig helt utan lärare och att ledarna ansvarade 
för både verksamheten och ekonomin.

Om idrottsprestationerna i Classicum står det för övrigt inte något i min-
nesskrifterna efter 1922. Det betyder förstås inte att eleverna inte skulle ha 
varit aktiva tävlingsidrottare, men faktum är att inte heller årsberättelserna 
från 1937 framöver antecknar idrottsframgångar. På 1880-talet uppstod en 
rad idrottsföreningar i Åbo, Aura Simsällskap, Åbo Lycei Turnförening, Åbo 
Velocipedklubb och (med en otymplig benämning) Åbo Klass. Lyceets Gym-
nastikförening bland dem. Alla var i första hand avsedda för de svenskspråkiga 
skolungdomarna eller för ”herrskapet”. Idrottsverksamheten väckte så stort 
allmänt intresse att den första finskspråkiga idrottsföreningen i Åbo, Turun 
Suomalaisen Klassillisen Lyseon Voimisteluseura, grundades 1890.

Åren 1887 – 89 ordnade Åbo Turnförening och Åbo Lycei Turnförening 
en gång per sommar en gemensam gymnastikuppvisning i Kuppisparken. 
I Kuppisparken hölls också år 1891 den första officiella tävlingen i ”allmän 
idrott” i Åbo. De uppvisningsartade tävlingarna omfattade fyra grenar. Hjal-
mar Gorschelnik, som blivit student från Classicum 1890, vann kulstötningen 
med 11,40 m och ”höjdsprånget” med 160 och ”längdsprånget” med 485 cm. 
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Den fjärde grenen var spjutkastning, och den vanns av Emil Nässling, som 
inte fostrats i Classicum.

En i idrottssammanhang betydelsefull gestalt i Åbo var August Blomberg. 
Han gick tre klasser i Classicum från år 1877 men avgick hösten 1881 från 
klass IV. August Blomberg är känd som en driftig idrottsledare och affärsman 
och bidrog aktivt till att Idrottsparken i Åbo anlades. Han utbildade sig till 
gymnastiklärare och fick anställning vid Svenska reallyceet i Åbo och Turun 
Suomalainen Klassillinen Lyseo 1890. Samma år spelades de första matcherna 
i fotboll i Finland just i Åbo och Blomberg gjorde som lärare mycket för att 
intressera eleverna för spelet som kommit med de engelska industrimännen 
William Crichton och hans bröder till Åbo.

Minnesmärket över 
August Blomberg invid 
Paavo Nurmi-stadion
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Vid sekelskiftet till det tjugonde århundradet blev friidrotten allt populärare 
och det här märktes inte minst i Åbo, som på många sätt var föregångare. Ivar 
Wilskman skrev 1900 en artikel i sportbladet Suomen Urheilulehti där han 
prisade både gymnasternas och friidrottarnas höga nivå. Han nämner också 
cykelsporten, rodden och simningen förutom vintersporten som grenar där 
man nått stor framgång. Själen bakom framgångarna var enligt Wilskman 
August Blomberg, som årligen så gott som ensam ordnat tävlingar och skött 
om Idrottsparken. I ett nummer ett år senare skriver Wilskman om Åbos 
föredömlighet som idrottsstad. Han ser två orsaker till att det i alla idrotter 
finns Åbobor bland mästarna. Den ena är att de västfinska männen i allmänhet 
är resliga och starka och den andra och viktigare är att det mellan lyceerna i 
Åbo i över tio års tid ständigt arrangerats idrottstävlingar. Man har förstått 
tävlandets betydelse, säger han med hänvisning till tävlingarna mellan det 
finska klassiska och det svenska reallyceet, inte det klassiska. ”Därför har också 
de skickligaste idrottsmännen och gymnasterna, sådana som man inte just 
påträffar annorstädes, kommit därifrån [Åbo].” Av Åbogymnasterna nämner 
han Hjalmar Gorschelnik och Onni Vanhanen, ”av vilka den förre i tiden var 
och den senare nu är Finlands otvivelaktigt bästa redskapsgymnast”. Lite av 
äran tillföll ändå också Svenska klassiska lyceum i Åbo.

 Före detta elever har också berättat hur de brukade träna till exempel i 
Idrottsparken. En av dem var Knut Pipping, som var framstående i hoppgrenar 
och gick ut skolan 1938. Senare deltog han i Finlands krig och kunde 1947 
ta sin filosofie doktorsexamen med en avhandling i sociologi om de sociala 
banden mellan soldaterna vid fronten. Pipping blev sedermera professor i 
sociologi med statistik vid Åbo Akademi. Vid sidan av den naturvetenskapliga 
föreningen Primula, frimärksklubben och fotoklubben var Idrottsföreningen 
Classicum en livaktig sammanslutning för de idrottsintresserade.

I kontakterna konventen emellan ingick att Classicum spelade volleyboll-
matcher mot Flicklyceet och hösten 1962 förlorade Classicum mot flickorna. 
Andra gånger hette det i konventstidningen Råttan att classikerna lät Flickis 
vinna, men hösten 1963 kunde man överräcka ett förlorarpris till Flickis efter 
en ”synnerligen hård och jämn kamp”. Samma läsår hade Classicums pojkar 
visat stort intresse för olika idrottsevenemang. Särskilt stor tillslutning hade 
man till vårens Stafettkarneval i Helsingfors. Det var fjärde gången Stafett-
karnevalen ägde rum, och för första gången hölls det allfinlandssvenska 
skolidrottsevenemanget på Olympiastadion i Helsingfors.
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Ledare för Idrottsföreningen Classicum blev på 1960-talet lektorn i gym-
nastik Nils Luukkonen. Han redogör i årsberättelsen 1965-66 för de många 
grenar som eleverna deltagit i. Det var fråga om de svenska lärdomsskolornas  
friidrottsmästerskap i Jakobstad, allfinsk skolcup i tennis, friidrottstävlingar 
inom Turun Oppikoulujen Urheilijat, olika grenar i Svenska Finlands Skol-
idrottsförbunds regi, simning och gymnastik bland dem. Den entusiastiske 
gymnastikläraren skrev i årsberättelsen:

Sedan november har de mest träningsflitiga regelbundet sam-
lats till träning i Idrottsparken och gymnastiksalen. Detta och 
de axplock, som här presenterats ökar i värde, då det visat sig, 
att de elever, som även gett idrotten en varaktig plats i sin fritid 
också med framgång klarat sitt skolarbete. Må detta leda till 
eftertanke för alla dem, som i detta skede inte orkat med varken 
skolarbetet eller idrotten. En välupplagd men inte överdriven 
idrottsutövning kan bli grunden till bättre resultat även i det 
övriga skolarbetet.

Klass V år 1955 hade 1965 donerat en vandringspokal att ges till årets bästa 
idrottsman i Classicum. För läsåret 1964-65 fick löparen Pål Pettersson po-
kalen och för läsåret därpå gymnasten Folke Nyström.

Det vinnande 
handbollslaget våren 1968. 
Bild ur årsberättelsen 
1967-68
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I mitten av 1960-talet bildade Classicums elever ett lag i handboll och deltog 
i matcher mot Pargas Svenska Samskola. Matcherna förlorades men de gav 
blodad tand, och flera elever deltog nästa läsår i regelbundna träningar. Läs-
året 1967-68 vann skolans lag inte bara över Pargas utan gick också vidare till 
final i den allfinska handbollscupen, som de sedan vann. En annan bollsport 
som också blev populär var basket. Framgångarna var till en början blygsam-
ma, men så småningom kunde också basketspelarna göra sig gällande. Från 
början av 1970-talet fortsatte intresset för basket, inte minst därför att grenen 
låg den nya gymnastikläraren Harri ”Speedy” Bergström nära om hjärtat. 
Särskilt på 80-talet, då eleverna spelade under Katedralskolans färger, gick 
det så bra att skolan tre år i rad vann SFSI-mästerskapen för gymnasier och 
yrkesläroanstalter. Segersviten inleddes 1986, samma år som eleven Joakim 
Horsma flyttade från Norsen i Helsingfors till Åbo. Också på 90-talet gjorde 
basketlaget från Katedralskolan bra ifrån sig, och alldeles speciellt bra gick 
det 2002 då pojkarna i överlägsen stil vann SFSI:s turnering för gymnasier 
och fackskolor.

År 1999 tog lokalpolitikern och idrottsläraren i yrkeshögskolan Tommy 
Lindholm initiativ till en idrottslinje vid Katedralskolan. Det var fråga om 
att ordna lektionerna på gymnasiet så att elever som idrottade på hög nivå 
kunde delta i träning tillsammans med stadens egentliga idrottsgymnasium, 
Aurajoen urheilulukio. Katedralskolans gymnastiklärare Eija Matturi-Aurén 
åtog sig att träna elever i innebandy och i handboll blev skolans förste tränare 
Joakim Mether. I idrottssamarbetet ingick också Åbo yrkesinstitut samt hög-
skolorna i Åbo och sammanlagt fick eleverna möjlighet till träning på skoltid i 
en lång rad grenar på krävande nivå. Denna idrottsverksamhet har utvecklats 
vidare och från och med höstterminen 2015 har Katedralskolans elever ännu 
bättre möjligheter att kombinera sina gymnasiestudier med träningen inom 
det som kallas Åboregionens idrottsakademi.

I bakgrunden har idrottsföreningen ÅIFK haft stor betydelse för elevernas 
framgångar i skolidrotten. På 90-talet satsade ÅIFK-föräldrar på friidrott för 
sina barn och ett resultat var goda framgångar i Stafettkarnevalen både för 
grundskoleelever och för Katedralskolans elever. Katedralskolans pojkar vann 
1997 och 1998 guld på 4 x 100 m. ÅIFK låg också bakom det lag skolan kunde 
ställa upp i SFSI:s handbollsmästerskap och som lade beslag på guldet våren 
1995. Flickorna var samma vår lika bra eftersom deras lag blev skolmästare 
i handboll.
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En förening som också arbetat mycket för barnens och de ungas bollspel 
är Åbo United. Den fotbollsfostran eleverna fått i tidiga år har mången gång 
gett resultat också i skolfotbollen där både flick- och pojklagen vunnit stora 
framgångar på 2000-talet. Handboll är också en gren där Katedralskolans 
flickor skördat lagrar. Till framgångarna kan räknas flickornas mästerskap 
i de finska skolornas landsomfattande turnering i handboll 2002. Hösten 
2008 vann Katedralskolans pojkar guld i SFSI:s fotbollsturnering, och bland 
många övriga bragder kan ytterligare nämnas fotbollsguld både för flickorna 
och för pojkarna i Åbos skolturnering hösten 2014. Bland framstående elev-
er i bollsporterna kan nämnas handbollsspelarna Anna Harri och Tommi 
Sillanpää och fotbollsspelarna Kasper Hämäläinen och Julia Tunturi. Den 
sistnämnda flyttade för den sista skoltiden till Mariehamn. Individuellt har 
ett flertal elever dessutom deltagit som skolans representanter i talrika grenar, 
simning, tennis, fäktning med mera. En elev som bör nämnas är simmaren 
Vesa Hanski, som senare deltog i två olympiska spel med en tionde plats i 
fjäril som bästa placering år 1996 i Atlanta, USA.

Tvåspråkigheten
Epitetet ”Finlands skola” ger vid handen att Katedralskolan har varit en läro-
anstalt för elever från hela landet, från olika samhällslager och från båda 
språkområdena. Vi har redan sett hur man i katedralskolan före Åbo brand 
ordnade förberedande undervisning av finsktalande pojkar, först i apologist-
klassen och senare i den lägre avdelningen av första kollegaklassen. Redan år 
1771 hade översta kollegan framhållit att största delen av hans elever i klassen 
var finskspråkiga och av de elever som togs in i lägsta kollegans klass 1803 – 06 
hade en mycket stor del läst sin katekes på finska. 

När man i Sverige framkom med ett förslag till ny skolordning 1760 och 
ville att de elever som befanns sakna lust och anlag för studier skulle skiljas 
från skolan före sitt tolfte levnadsår gjorde domkapitlet i Åbo 1764 den an-
märkningen att man i Finland måste ta hänsyn till den ofta förekommande 
obekantskapen med det svenska språket. Man ansåg inte att det var rätt att 
tillämpa en enhetlig åldersgräns, särskilt som erfarenheten visat att många 
unga inte hunnit stadga sig före sitt tjugonde år. Dessutom ansåg konsistorium 
att det är ganska svårt att tillämpa en så känslig och ömtålig bedömning på 
var och en enskild elev.
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I skolordningen från 1724 hette det: ”I prima eller den första klassen böra 
piltarne kunna läsa svenska innantill, förrän de komma i skolan”. Det här hade 
man av förklarliga orsaker inte tolkat ordagrant i Finland under 1700-talet, 
utan vid katedralskolan undervisade collega infimus (förste kollegan) en 
del av sina elever också i svensk stavning. Domkapitlet ansåg inte att detta 
var korrekt eftersom det höll tillbaka undervisningen av de övriga eleverna i 
klassen. När antalet barn som antagits till skolan 1804 sjönk betydligt förkla-
rade rektor Bäck det med att man rättat sig efter konsistoriet och inte antagit 
pojkar som inte förstått eller kunnat läsa innantill svenska. Då reagerade 
domkapitlet enligt protokollsanteckningarna med att som sin åsikt framhålla 
att det vore orättvist mot den finska och största delen av landets ungdom att 
inte låta den lika som den svenskspråkiga få de kunskaper som är nödvändiga 
för varje medborgare och ”likväl blefve alldeles utesluten ifrån denna landets 
förnämsta bildnings- och skoleanstalt”. Det var mot bakgrunden av det här 
som biskopen och rektorn kom överens om att de finskspråkiga eleverna 
skulle få ett förberedande år i en egen avdelning av första kollegaklassen, en 
reform som domkapitlet gav sin välsignelse till.

Man hade alltså en ganska realistisk och pragmatisk syn på tvåspråkigheten 
vid katedralskolan i Åbo. I Borgå gymnasium hade man på 1770-talet börjat 
använda den finska bibeln på onsdagar och lördagar vid kapitelläsningen 
om morgonen, och vid katedralskolan tycks finskan ha använts också vid 
aftonbönen. Det berättas att det en gång vid mitten av seklet hänt att en 
elev i rektorsklassen vid aftonbönen först började sjunga en finsk vers, men 
eftersom pojkarna inte kunde psalmtexten utantill avbröts sången och man 
sjöng en bekant aftonvers på svenska i stället.

Elias Lönnrot var elev i katedralskolan två år men sägs aldrig ha lärt sig tala 
svenska utan besvär. När han genomfört sitt stora projekt med att i de östliga 
delarna av landet samla folkdiktning till nationaleposet Kalevala var han 
en mycket aktad person också bland eleverna i Åbo gymnasium. Konventet 
beslöt att en gång i slutet av 1800-talet hylla Lönnrot då denne besökte Åbo. 
Ordföranden M. G. Schybergson uttryckte i välformulerade ordalag gymna-
sisternas vördnad, hängivenhet och beundran. Lönnrot svarade enkelt och 
anspråkslöst som han brukade och sa att det han gjort inte var något att yvas 
över. Han hade fattat kärlek till det finska folkets gamla sånger och därför 
samlat dem, alldeles på samma sätt som Matts Pohto. Det namnet hade de 
flesta av de närvarande aldrig hört förr, men personen i fråga hade haft kärlek 
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till gamla finska böcker och samlat dem. Lönnrot såg alltså inte någon egentlig 
skillnad mellan sig och Matts Pohto.

På samma sätt som gymnasisterna uppvaktat Lönnrot ville de också visa 
Johan Ludvig Runeberg sin beundran. Den 5 september 1849 sjöng de för 
nationalskalden och hade bett magister Bergstadi, som några veckor var lärare 
i ryska och som kände Runeberg personligen, att uttrycka gymnasisternas 
uppskattning av honom. Bergstadi blev av Runeberg ombedd att be de utan-
för bostaden samlade eleverna komma upp till honom, och för första gången 
fick de träffa den store man de så beundrade. Det i det här sammanhanget 
viktiga är att Walfrid Alftan skrev samma höst i Veritas och Jocus en hyllning 
som visar den fosterlandskärlek de unga kände och hur de såg Runeberg som 
tolkare av det finska folkets storhet.

Utgånget från Altais solbelysta höjder utbytte Suomifolket detta 
sitt rikare barndomshem mot de tusen sjöars land. Det hade dock 
medfört sångens gudagåfva, för att med dess tillhjälp lätta odla-
rens möda, där han plöjde och besådde den karga tegen, hvars 
skörd hotades af stundande frostnätter. Och glädjen, en rik glädje, 
hämtades åt vårt folk ur umgänget med Kalevalas jättegestalter 
och Kanteletars blomsterverld.

Kom så en ny tid, då svensk bildning och svensk sång gjorde 
sig hemmastadda på samhällets höjder, men den finska sången 
vek undan till de ringa hyddorna och tonade blott från det lägre 
folkets läppar.

Skön var väl äfven den svenska sången, men den kunde aldrig 
blifva fullt nationell, ty Creutz’, Franzéns och Choræus’ sångmö 
var blott ett lekande barn från Sveas blomsterdalar, det var endast 
en återklang af den svenska sångarlyran, som numera tonade i 
Suomis bygder. 

Den finska anden, det djupt tänkta finska allvaret hade tystnat 
på skaldens läppar, då – då framträdde Johan Ludvig Runeberg.

Med ungdomens hela entusiasm grep han uti Kanteletars brust-
na strängar och åter ljuda, såsom en af Finlands yngre skalder 
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uttryckt sig, nya runor, längtansfulla, kärleksrika, underbara, 
himmelsblåa, silfverklara. Ja, det var Runeberg, som hade upp-
trädt på den finska parnassen. Under det morgonrodnaden af ett 
nytt tidehvarf, det finska tidehvarfet, spred sin första ljusskimmer 
öfver Suomis bärg och dalar, hade han beträdt en af nordens 
skaldetroner. [ - - ] Vid tonerna af hans lyra har den finska idéen, 
detta Suomis skötebarn, slagit allt djupare rötter hos den mera 
bildade delen af Finlands befolkning.

Johan Erik Stadigh, senare vicepresident i Åbo hovrätt, hävdade att gymna-
sisterna, genom att de kom från så olika omständigheter, i kontakten med 
varandra fördjupade en fosterländskhet som med moderna uttryck var inklu-
derande och öppen. Omkring 1850 beskrev han Åbobor och björneborgare 
på följande sätt. Åboborna var unga, klena och spensliga, talade svenska och 
var klassmedvetna. De flesta av dem var levnadsglada och brydde sig inte så 
mycket om djupsinnighet och allvar i studierna. Ändå var de så kvicka och 
talföra att de kunde dupera lärarna om sina kunskaper. Kamratskapet var vik-
tigt för Åboborna. De ungdomar som kom från Björneborg var enligt Stadigh 
äldre och stadigare byggda. De var för det mesta präst- eller allmogesöner från 
landet och hade ofta finskt modersmål.

De elever som kommit från trivialskolan i Björneborg och inte själva var 
hemma i samma stad var mer eller mindre påverkade av de andliga rörelser 
som ännu på 1840-talet präglade landskapet Satakunda. De läste mycket 
andlig litteratur och diskuterade ofta trosfrågor, förutom att de visade ett 
stort intresse för finskhetstanken som framfördes i tidningen Saima av dess 
redaktör J. V. Snellman. Åboborna och dessa elever kom som regel bra överens 
och undantagen gällde främst opinionsyttringarna mot vissa lärare och andra 
infall som ogillades av skolan och myndigheterna.

Bland de elever som på 1840-talet kommit från trivialskolan i Björneborg 
för att gå i gymnasiet fanns Isak Josef Groundstroem, som emellertid av-
gick efter en termin och avlade privatbetyg för att få studera vid Helsingfors 
universitet. Robert Alfred Renvall gick två år i gymnasiet i Åbo innan han 
utexaminerades år 1847 och Edvin Avellan avlade gymnasiet likaså på två år 
och blev färdig 1848.

I tidskriften Lännetär, nr 5, som utgetts av Egentliga Finlands nation, 
skriver Odo Reuter om förhållandet mellan svenskar och finnar. Dessa hade 
en gång förenats varvid de förra gett de senare sin religion och sin fria stats-
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författning, medan de senare i flera världshistoriska slag blandat sitt blod 
med svenskarna. De två folken har i Finland under sju århundraden smält 
samman till den grad att mången bildad man numera har svårt att avgöra om 
han härstammar från svensk eller finsk ätt. Den svenskspråkiga befolkningen 
i största delen av Finland har påverkats så mycket av det finska folkets särdrag 
och den finska naturen att den själv avviker från svenskarna i Sverige i fråga 
om folklynne och mycket mera närmar sig den finska folkdelen.

Tigerstedt intygar att det inte förekom någon egentlig språkstrid vid Åbo 
gymnasium. Finskhetssträvandena kunde debatteras och de svenskspråkiga 
kunde på skämt påpeka fel som de finskspråkiga gjorde på svenska, liksom 
de själva brast i sina finskkunskaper. Lärarna ska ha förhållit sig föredömligt 
neutrala i språkfrågan. Bland eleverna på det hela taget fanns det en insikt 
om att det finska språkets ställning i det officiella Finland måste ändras. År 
1863 började vissa elever utge en skoltidning på finska, och den förteckning 
över lärare och elever som man började utge 1860 utgavs vissa år på finska 
medan katalogen andra år avfattades på svenska.

Den finska tidningen, som kallades Toivo, startades av Anton Fredrik Alm-
berg, Erik Almberg och Albert Wialén. Tidningens framgång var måttlig på 
grund av att det var svårt att bland de trots allt fåtaliga finskspråkiga eleverna 
hitta en lämplig redaktör. Anton Almberg var son till kyrkoherden, prosten 
Erik Anton Almberg, som utexaminerats från Åbo gymnasium 1840. Antons 
yngre bror Emil August antog 1906 finskt efternamn och blev som Emil Jalava 
lektor i religion, logik och finska vid Svenska klassiska lyceum. Rektor var 
han 1914 – 16. Själv blev han känd under namnet Antti Jalava som författare, 
universitetslärare och redaktör.

I samband med behandlingen av läroämnena i Högre elementarskolan refe-
rerades ämnena i Karl Alfred Mittlers betyg. Karl Mittler blev sedan inskriven 
i gymnasiet 1862 och utbildade sig vid universitetet till präst. Han förfinskade 
sitt efternamn till Seikkula. Hans nästan två år äldre bror Georg Fabian blev 
också präst efter att ha gått gymnasiet i Åbo och studerat i Helsingfors. Han 
ändrade sitt efternamn till Kivalo.

Ossian Häggman skriver i sina hågkomster att slutet av 1870-talet och 
början av 1880-talet i Finland närmast utgjorde en vågdal i fråga om det 
andliga livet. Språkfrågan hade inte blivit akut och finskheten betonade det 
fosterländska, nationella. Det var ett tema som gällde också i andra länder. 
Men de stora männen Runeberg, Topelius och Snellman hade tystnat, säger 
Häggman. ”Efter politiska jubel- och glansperioden de första årtiondena, se-
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dan vi erhållit lantdag, och efter det starka ekonomiska uppsvinget de första 
åren på 1870-talet följde ett intellektuellt stillastående.” 

Inte desto mindre noterar Häggman att man på Runebergs födelsedag den 
5 februari 1876 höll en fest i Solennitetssalen där läroverkets orkester spelade 
och elever uppträdde med sång och deklamation. En likadan fest till Rune-
bergs ära firades året därpå. En ännu större högtidlighet firade man sedan 
när Elias Lönnrot fyllde 75 år den 9 april 1877. Då hölls festföredraget av en av 
lärarna medan deklamation, sång och orkestermusik framfördes uteslutan-
de av Classicums elever. ”Den nitiske och outtröttlige Vasikan”, sångläraren 
Carl Gustaf Wasenius, hade med anledning av festen komponerat musiken 
till två nummer på programmet, nämligen till Lönnrots kantat ”Suloinen 
ompi isänmaa” och ”Lintuselle”. Häggman kommenterar festen med att det 
är anmärkningsvärt att av programmets sju nummer fyra utfördes på finska.

Vid den här tiden hade antalet elever skjutit i höjden och Skolöverstyrel-
sen hade varit tvungen att tillåta att klasserna delades i två avdelningar. I de 
klasser där det fanns parallellavdelningar hörde den ena till gamla skolan 
och den andra till nya skolan. De lärare som anställdes till nya skolan visste 
om att deras anställning gällde tills vidare och att ”nya skolan” skulle dras in 
när elevantalet igen sjönk. Häggman minns hur han medan han gick i en av 
de lägsta klasserna en morgon i december kom till skolan till klockan nio. 
Nya skolan höll till i översta, tredje våningen, medan gamla skolan redan 
hade arbetat en timme i mellanvåningen. Pojkarna i översta våningen sam-
las redan före lektionsstart för att hinna spela ”knappnålsspelet”, en lek där 
man skulle gissa hur många nålar en pojke höll i sin knutna hand. Det som 
i det här sammanhanget är intressant är att det bland pojkarna i första klass 
finns nioåringar och till och med stora pojkar från landet i början av tonåren. 
Många hade finska som modersmål och talade finska därför att de hade stora 
svårigheter med svenskan. Det fanns då inte ännu någon finsk lärdomsskola 
i Åbo, kommenterar Häggman.

Traditionen att fira de nybakade studenterna med mösspåläggning i So-
lennitetssalen härstammar från år 1920. Den 28 maj 1918 hade man skolav-
slutning på ett sätt som avspeglade det som hänt tidigare på våren. Eleverna 
samlades först vid minnesmärket invid Domkyrkan för att hedra de före detta 
elever som stupat i inbördeskriget. Där höll rektor Uno Berglund ett tal till 
hjältarnas minne och lade ner en krans på läroverkets vägnar. Han läste upp 
orden på bandet: ”En gärd av tacksamhet och vördnad från Svenska klassiska 
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lyceet. Dulce et decorum est pro patria mori”. Efter högtidligheten begav sig 
elever och lärare till Solennitetssalen där man delade ut betygen till eleverna. 

Året därpå, den 28 maj 1919 fick alla nya studenter i Åbos läroverk sina 
avgångsbetyg i sin egen skola, men den 31 maj 1920 samlades man från alla 
läroverken i Solennitetssalen där studenterna fick sin vita mössa. Först höll 
rektor Arne Törnudd från Åbo Svenska Samskola ett tal och efter det talade 
magister J. Vuorela på finska. Studenterna höll sedan på kvällen en gemensam 
fest på Lilla Bocken.

 År 1930 höll man ännu gemensam mösspåläggning där alla studenter från 
de finsk- och svenskspråkiga läroverken deltog tillsammans. Den högtidliga 
akten ägde rum lördagen den 31 maj och gick till så att de finska studenterna 
först samlades kring katedern där lektor Heikki Impivaara sedan höll ett tal 
på finska. Efter det kom de svenskspråkiga studenterna upp och i katedern 
stod för första gången en kvinna och höll talet till cives academici. Det var 
föreståndarinnan för Heurlinska skolan, fil. kand. Karin Kyrklund som talade 
på svenska och sedan tryckte studentmössan på samtliga studenters huvud. 
Antalet nya studenter var på den tiden inte så högt, från Classicum var det 
sju studenter som fick sin mössa.

Katedralskolans 
studenter våren 2014, 
sista gången före den 
senaste renoveringen av 
akademihuset. Foto: Lena 
Malmio
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I samband med Finlands vinterkrig 1939-40 kom samarbetet mellan läro-
verkens konvent av sig. Den 29 mars 1941 höll man därför på Suomalainen 
lyseo, det finska lyceet, ett samkonvent för att mellan programnummer, som 
bestod av sång, festtal och frågesport, diskutera inledandet av samarbetet 
på nytt. Trots ihärdiga försök till återanknytning från de finskspråkigas sida 
kom inte samarbetet riktigt i gång och ännu svårare blev det under fortsätt-
ningskriget. Ömsesidiga besök vid skoldanser förekom ändå efter krigen 
som vi sett. På svenskt håll var konventens samarbete ganska livligt och 
Åboskolorna hade en del verksamhet tillsammans med till exempel Pargas 
Svenska Samskola men också med övriga skolor i södra Finland. Finlands 
Svenska Skolungdomsförbund höll diskussionsdagar i Åbo i januari 1967 och 
då var ett av ämnena förhållandet mellan det finskspråkiga Suomen Teiniliitto 
och Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Lokalt har det till exempel på 
1990-talet förekommit samarbete med de finska gymnasierna i TOK, Turun 
oppilaskunnat/Åbo elevkårer.

Fler och fler finskspråkiga unga sökte sig till läroverk i staden och som vi 
sett började man på 1930-talet anse att det behövdes fler finskspråkiga skolor 
medan de svenskspråkiga läroverken var för många till antalet. Den språk-
strid som förekom särskilt inom Helsingfors universitet hade sina utlöpare 
också på annat håll, men den politiska kampen berörde inte nödvändigtvis 
eleverna i de svenska skolorna som Svenska klassiska lyceum. Elevernas 
kunskaper i landets huvudspråk var inte alltid på hög nivå. Ralf Karlsson 
berättar att gymnasieeleverna i Classicum klarade sig bra i proven för sin 
finsklärare Helmer Winter. Det var bara det att de hade utarbetat en ordlista 
i miniformat och använde den för att fuska under proven. Fusk är något som 
förekommit i skolans historia i alla tider. Som eleven Rafael Colliander på 
1880-talet snabbt fick lära sig när han började i läroverket rådde det en evig 
fiendskap mellan ”kroppar” och ”peruker”. Om man antar att eleverna ansett 
att de varit tvungna att klara sig mot lärarna ger det en förklaring till att de 
kan ha ansett fusk vara ett försvarsmedel mot ”perukerna”.

Hur som helst, Ralf Karlssons rektor fick reda på att fusket i finska var all-
mänt utbrett och han kallade till sig några av pojkarna. Han förmanade och 
varnade dem allvarligt att det skulle bli följder om fusket fortsatte. Pojkarna 
gav därför varningen vidare till sina kamrater som klokt nog tog den på allvar. 
Resultatet blev emellertid att deras prestationer i finska, som läraren hittills 
varit så nöjd med, sjönk drastiskt och att provet i finska i studentexamen 
gick under bänken för en del av examinanderna. I fråga om modersmål var 
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för övrigt fördelningen mellan alla elever i skolan det året, 1949, 253 svensk-
språkiga och 34 finskspråkiga.

Lärarkåren 6.5.1947. I främsta raden från vänster: Eskil Hummelstedt, Paul Danielsson, Carl Magnus Schybergson, Bruno Saxén, Uno Berglund, Helmer Winter och 
Beatrice Friedmann. I andra raden från vänster Emilia Hammar, Linnea Schybergson, Götha Weintraub, och Eleonora Tunzelman v. Adlerflug. I tredje raden från 
vänster: Kurt Thodén, Sven Blomgren, Albert Nygrén, Börje Ekelund, Josef Manuel, Knut Lindholm och Eino Petrell.  Foto ur Åbo Akademis bildsamling
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I så hög grad har finskan fungerat som elevers umgängesspråk på fritiden 
att en ung student som flyttat till Åbo för att studera teologi vid Åbo Akademi 
1971 blev konfunderad när han såg dem komma ut från skolhuset. Han hade 
då och då sina vägar förbi porten mot Östra Strandgatan när han gick till 
föreläsning. Han hade aldrig kunnat föreställa sig huset som en skola utan 
tyckte att byggnaden närmast påminde om ett ämbetsverk, och han undrade 
hur så många unga finska tjänstemän kom ut samtidigt för att röka. 

Omkring tiden för övergången till grundskola och kommunalt gymnasium 
blev Hans Johansson skoldirektör för det svenskspråkiga skolväsendet i Åbo. 
Tillsammans med politikerna, stadens tjänstemän och de svenskspråkiga 
skolornas rektorer och föreståndare arbetade han för att den nya organisa-
tionen skulle fungera så bra som möjligt. På 1980-talet fick man genomfört 
att de svenska grundskolbarnen i ettan och tvåan skulle få gratis taxiskjuts 
om skolresan överskred tre kilometer. Samtidigt infördes gratis morgon- och 
eftermiddagsvård. Inskrivningen av nya ettor till grundskolan sköt i höjden 
och efterverkningarna märktes med nio års förskjutning i gymnasiet Kate-
dralskolan. I verkligheten var det en mera allmän trend på tvåspråkiga orter i 
landet att tvåspråkiga familjer började välja svensk skola för sina barn. Sedan 
dess har trenden hållit i och andelen (finskt/svenskt) tvåspråkiga elever är 
utan vidare större än någon annan kategori. Man kan grovt uppskatta andelen 
tvåspråkiga i Katedralskolan till 60 procent, medan ca 30 procent kommer 
från enspråkigt svenska hem. Ungefär tio procent är från helt finskspråkiga 
hem. (Andelen elever med annat hemspråk är låg därför att invandrare oftast 
väljer finskspråkig skola.)

Människoöden
Skolgång har tiderna igenom varit en väg till förbättrad samhällelig ställning. 
I katedralskolan var i mitten av 1700-talet omkring 19 procent av eleverna sö-
ner till ämbets- och tjänstemän. 25,5 procent var från borgarhem, mestadels 
i Åbo, och ungefär 16 procent hantverkarsöner, också de för det mesta från 
Åbo. 14,3 procent var söner till underofficerare och soldater och 24,2 procent 
söner till bönder, torpare och övrig allmoge.

Åren 1803 – 1806 fördelade sig de intagna nya eleverna på 26,8 procent 
söner till ämbets- och tjänstemän, 41,8 borgare och hantverkare från Åbo 
stad, 2 procent sådana ståndspersoner på landet som inte inräknades bland 
ämbets- och tjänstemännen, 6,5 procent underofficerare och soldater samt 17 
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procent bönder, torpare och annan allmoge. Hastig uppger att allmogesöner 
i ett ansenligt antal sökte sig till skolan, men att andelen sjönk i någon mån 
mot slutet av perioden. 

Hastig ger oss också en översikt över elevernas födelse- eller hemorter 
under åren 1722 – 1806. Således kom 2 283 pojkar från landsorten, 1 635 från 
Åbo stad, 64 från landsortsstäder, 29 från Sverige och 6 från Ryssland. Av de 
sistnämnda var åtminstone fem söner till kvinnor som förts i fångenskap 
under kriget i början av 1700-talet.

Också Åbo gymnasium blev för mången elev en väg till högre samhällsställ-
ning. Från 1830 till 1864 kom cirka 65 till 75 procent av eleverna från stånds-
familjer. Efter 1864 steg andelen elever från arbetarklassen från 30,4 procent 
till 40,4 procent. På det individuella planet har vi exempel på personer som 
trots en enkel början i tillvaron haft lycka med sig i livet. Ett sådant är Carl 
August Nybergh. Han föddes utom äktenskap den 19 december 1833 i Norr-
köping. Fadern var skådespelaren Carl August Alén och modern Anna Maria 
Christine Sophie ”Annette” Magito. Efter ett uppehåll i Åbo reste föräldrarna 
till Stockholm i december 1835 och lämnade sonen efter sig. Carl August 
adopterades av handlanden Gabriel Edvard Nybergh och hans hustru Anna 
Sofia Levander. Gabriel Nybergh dog året därpå och adoptivmodern gifte om 
sig med politierådmannen Reinhold Daniel Nystedt, som blev ny adoptivfar 
till Carl August. Sonen fick behålla efternamnet Nybergh och utexaminerades 
från gymnasiet i juni 1852. Han studerade juridik och fick domarexamen, blev 
senator och vice ordförande i justitiedepartementet. År 1895 introducerades 
han i riddarhuset och adlades af Nyborg 1896 som nummer 269.

Hur gick det för den andra eleven i Högre elementarskolan vars termins-
betyg vi anförde i kapitlet om undervisningens innehåll? Det var fråga om 
Frans Wilhelm Limnell. Det var inte hans far, timmermannen Johan Jakob i 
Björneborg som hade undertecknat terminsbetyget när Frans den 1 februari 
1853 återvände till skolan efter jullovet, utan namnteckningen var farbroderns, 
färgaren Claes Reinhold Limnells. Frans bodde nämligen i sin farbrors familj 
och senare tillsammans med kusinen Claes Albert. Han blev inskriven i Åbo 
gymnasium 1854 och utexaminerades den 8 juni 1857. Han blev inskriven vid 
Helsingfors universitet och verkade 1861-62 som t.f. kollega i matematik och 
naturalhistoria vid Jyväskylä högre elementarskola. Senare omtalas han som 
teologie studerande, när han tillsammans med fyrtio andra personer från 
Åbotrakten emigrerade till Amurlandet i Fjärran östern.
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 1867 och -68 var nödår i Finland då sommaren 1867 aldrig syntes komma. 
Havsisarna låg kvar hela maj och in i juni, då det plötsligt blev mycket varmt. 
Bönderna fick bråttom med att harva och så för att hinna få skörd. Sedan kom 
juli med ihållande regn, och i augusti kom frosten. Man fick löfte om hjälp 
från spannmålsmagasinen i Ryssland, men hjälpen nådde inte fram. 

I en tid då många drog i väg från hus och hem för att skaffa mat avlät 
storfursten, kejsaren av Ryssland Alexander II en kungörelse som skulle läsas 
upp i alla församlingar. Kejsaren hade lagt under sig Manchuriet med det så 
kallade Amurlandet inte långt från den nygrundade flottbasen Vladivostok. 
Området var kejsarens eget apanage (arvland) och han behövde pålitligt folk 
att bosätta sig i landet. Villiga skulle få räntefria lån, gratis jord och hjälp vid 
koloniseringen. Den grupp som Limnell anslöt sig till ville följa de Helsing-
forsbors exempel som planlade en expedition till Amurlandet. Deltagarna i 
båda grupperna var svenskspråkiga.

Helsingforsarna kom först i väg men skulle företa den långa resan från 
Mellaneuropa till Amurlandet med ett segelfartyg. Åboborna kunde resa i 
väg med en ångbåt, ”Nachodka”, vars befälhavare var kapten Brolin. De be-
gav sig på färden efter helsingforsarna men hann fram på drygt ett halvt år, 
medan sällskapet ombord på briggen ”Imperator Alexander II” seglade i över 
tio månader. Kolonisatörerna från Åbotrakten fick välja landområden först 
och började bruka jorden.

Orten som Limnell bodde på kallades Nachodka. År 1870 omnämndes han 
i ett brev till kommerserådet Erik Julin i Åbo där Z. Lohman beskrev livet i 
Nachodka som svårt och arbetsdrygt i början. Det är mycket man saknar, sär-
skilt ”ordets förkunnande och sakramenten”. Frans Limnell har haft för avsikt 
att grunda en skola för barnen men har inte kommit så långt ännu. Lohman 
sänder ett hjärtligt tack till domprosten och Bibelsällskapet för att de skickat 
böcker. Han uppger att hälsan varit god och att ingen dött efter att de finska 
emigranterna kommit fram. Han ber till sist den ärade herr Kommerserå-
det att vidareföra dessa uppgifter till den finskspråkiga dagstidningen Sanomia 
Turusta.
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Erik Julin var en driftig och framgångsrik apotekare och företagare. Han 
utexaminerades från katedralskolan i Åbo 1813 och studerade därefter en tid 
i Dorpat. Erik Julin var lillebror till John Julin, som grundat landets första 
sparbank och Bell-Lancasterskolan i Åbo, och han förestod stadsapoteket 
men hade många andra ekonomiska företag, ett varv och ett rederi. Han 
samarbetade med engelska kväkare, som han också ville engagera för en 
europeisk redar- och sjöfartskonferens, en plan som emellertid inte kunde 
genomföras. Julin grundade Finlands första frivilliga brandkår och var med 
om att organisera utbildningen av sjuksköterskor under Krimkriget.

I Amurlandet fanns gäng av hunghuser, laglösa av olika nationaliteter, som 
bildat ”brödraskap”. De överföll för det mesta rika personer och gårdar och 
satte skräck i byarnas invånare. Sommaren 1880 anföll de också Limnells farm 
och mördade Frans Limnell. I Åbo gymnasiums matrikel nämns ytterligare 
två tidigare elever som deltagit i det ostasiatiska äventyret, nämligen Ernst 
Gunnar Falcken och Oskar Örn. Av dessa blev också Örn mördad år 1881, 
medan Falcken återvände till Åbo där han dog sommaren 1890. Erik Appel, 
som skrivit boken Det förlovade Amurlandet citerar en av Helsingforsdelta-
garna i det socialistiska experimentet, ingenjör Nilsson: ”Ett är dock säkert, 
att ett socialistiskt samhälle likt vårt, där allting skall vara gemensamt aldrig 

En byst av kommerserådet Julin står 
utanför ingången till Brandkårshuset.
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bär sig [ … ] Varje mänsklig individ är ju sist och slutligen en värld för sig”. 
Erik Appel: ”Det är så sant som det är sagt”.

Om det öde emigranterna till Amurlandet mötte var allt annat än lyckligt, 
kan man säga att det liv Guss Mattsson fick leva var åtminstone till det yttre 
sett lyckligt och till glädje för många. Gustaf ”Guss” Mattson blev inskriven i 
Svenska klassiska lyceum 1883. Schybergson har i en artikel i Åbo Underrät-
telser betecknat honom som en av de bästa elever som utgått från Klassiska 
lyceet. ”Livet tycktes honom då som en enda sollyst väg. Det är ett vackert 
vittnesbörd av en säkerligen mycket flitig elev.” Konventstidningen Råttan 
var hans skapelse. Redan 1890 visade han prov på sin lättsamma och roliga 
skrivkonst och han blev senare i livet en beundrad tidningsman och kåsör. 
Studierna efter skolan ledde till ingenjörsexamen och filosofie kandidatur 
med höga betyg. År 1905 disputerade han på ämnet ”Pyrenets konstitution 
och genesis” och året därpå blev han docent.

Guss Mattsson led av tuberkulos och vistades efter en lungkollaps flera 
gånger i utlandet. Han dog tämligen ung, i en ålder av fyrtioett år. Lars-Folke 
Landgrén har i en personartikel skrivit att han inte bara var en stor humorist, 
men han engagerade sig också mot sociala orättvisor i samhället och var med 
Jean Sibelius ord ”vår tids samvete”.

I Classicum fanns det från första början många som hade ett starkt socialt 
medvetande. Bland både lärarna och eleverna fanns det personer som tog 
parti för de svagaste i samhället. En tid hade Svenska klassiska lyceum Nils 
Robert af Ursin som lärare i grekiska och latin. af Ursin blev lektor hösten 
1888 och verkade i Classicum till och med vårterminen 1896. Han flyttade 
från Viborg till Åbo och här valdes han till ordförande i Suomalainen seura 
(Finska sällskapet), men han var efter en tid tvungen att avgå på grund av 
stridigheter. Efter det blev han aktiv i Arbetarföreningen i Åbo, vars ordfö-
rande han var 1891–1900. När Finska arbetarpartiet grundades 1899 i Åbo blev 
han dess första ordförande. Efter ett visst avståndstagande från rörelsen på 
grund av maktkampen inom den återkom han till politiken 1905 och blev 
lantdagsledamot för Socialdemokraterna 1906.

af Ursin fortsatte sitt lärararbete ända till 1918 som lektor i grekiska och 
latin i det finska klassiska lyceet i Åbo. Han flydde till Ryssland fastän han 
inte själv tagit del i inbördeskriget och återvände 1922 till Finland efter att 
ha bott ett par år i Sverige före det. Även om vi antar att af Ursin inte direkt 
gett uttryck för sin politiska ståndpunkt i skolan, kan vi tänka oss att han har 
påverkat sina elever genom sin samhällssyn.

Foto ur Åbo Akademis 
bildsamling
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En annan lärare som inte satte sitt politiska ljus under skäppan var Georg 
Didrik Boldt. Vi har redan sett vad Lars-Ivar Ringbom ansett om hans sätt att 
undervisa. En annan elev som vittnat om Boldts engagemang är den senare 
prästen i Åbo tyska församling F. M. Michael. I jubileumsnumret av Råttan 
när Classicum firade 90-årsjubileum beskriver han historieläraren Boldt som 
en stor humanist. Boldt var inte i elevernas ögon någon lättsam person men 
var inte heller en benhård pedagog. Han var framför allt lärd, alltför lärd för 
de småflinande glina kring hans kateder, säger Michael. Men Boldt visste det 
själv utan att ändå låta det göra honom mindre engagerad i tidens sociala 
kamp. Hans djupa idealitet kom enligt Michael att bli en måltavla för ”gatans 
hårdföra legioner”.  Michael fortsätter:

Med vemod men med stor tacksamhet har jag i varje fall kom-
mit ihåg hans rikt fasetterade utläggningar i livsfrågorna, vida 
apart från läxplugget för dagen! Flere var även de alumner som 
hans sociala patos färgade av sig på, något som sedan kom att 
bli ödesavgörande för dem. Men för flertalet andra blev detta 
sociala ändå bara en förbiilande skugga, medan i stället det som 
han i lärd mening lärde ut och hämtade ur minnets gömmor så 
mycket mer bevarat sin glans. Sist och slutligen var han också en 
stor dramatiker som både log och grät med de dimhöljda ädla 
skuggor och vördade fäder han manade fram ur glömskan. Och 
även själv har han så förblivit en av dem!

En av de pojkar som hans sociala patos färgade av sig på var Allan Wallenius. 
Allan hjälpte på fritiden sin lärare med att ge ut tidningen Arbetet och kom 
hela sitt liv att omfatta en socialistisk samhällssyn. Han blev student 1911 
och studerade vid Helsingfors universitet 1911 – 13. Därefter tog han biblio-
teksexamen i New York och blev 1917 amanuens vid Åbo stadsbibliotek. Han 
radikaliserades efter oktoberrevolutionen och blev under inbördeskriget en 
kort tid postkommissarie i Åbo. Efter kriget var han en tid bosatt i Sverige men 
utvisades och blev därefter redaktör vid tidningen Ny tid i Chicago. Från USA 
flyttade han till Sovjetunionen och var en tid Otto Ville Kuusinens sekreterare 
vid Komintern. Han uteslöts emellertid ur kommunistiska partiet i samband 
med utrensningarna i Komintern på 1930-talet, häktades i Moskva 1938 och 
avled i ett arbetsläger 1942.
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Allan hade en knappt ett år äldre bror, Paul Wallenius. Paul blev student 
1908 och studerade naturvetenskaper åren 1908 – 12. I mars 1915 anmälde 
han sig i Lockstedter Lager i norra Tyskland för att få militärutbildning. Han 
tillhörde den Kungliga preussiska 27:e jägarbataljonens pionjärkompani, och 
i Finlands inbördeskrig ledde han med kaptens rang den vita sidans enheter 
i fälttåget från Seinäjoki (Östermyra) till Tammerfors. I det avgörande slaget 
skärtorsdagen den 28 mars 1918 på Kalevankangas i Tammerfors stupade han 
i de blodiga, utdragna striderna. Han fick sin sista vila i hjältegraven invid 
Åbo domkyrka.

Fortsatta studier och forskning
Katedralskolan i Åbo har sekellånga traditioner av att förbereda sina elever 
för fortsatta studier vid högre lärosäten. Vi har sett hur elever efter skolstudi-
erna sökte sig till universiteten i Mellaneuropa före och efter reformationen. 
Genom att Åbo fick ett eget universitet blev detta naturligtvis den främsta 
mottagaren av elever som utexaminerats från katedralskolan. 

Efter att det moderna Åbo Akademi upprättats 1918 har en lång rad stu-
denter från Svenska klassiska lyceum och Katedralskolan i Åbo studerat för 
akademisk examen där. Många är de som uppnått doktors värdighet inom 
något av vetenskapsområdena. Många har förstås också blivit anställda vid 
vårt finlandssvenska universitet och bland Åbo Akademis rektorer kan vi 
räkna tre forna elever, nämligen Severin Johansson (1921-29), Oscar Nikula 
(1962-66) och Bill Widén (1978-82). Johansson var professor i matematik, 
Nikula i nordisk historia och Widén i kyrkohistoria.

Statistikcentralen i Finland gjorde år 2001 en sammanställning av andelen 
före detta elever i gymnasierna som blivit studenter åren 1996 – 1998 och som 
1999 studerade vidare. I hela landet låg Katedralskolan med 63,2 procent på 
tredje plats i fråga om hur stor andel som studerade på universitet. Andelen 
utexaminerade elever som studerade vid en yrkeshögskola var då 21,9 procent 
och andelen som var i yrkesutbildning 5,3 procent. Räknar man samman hur 
stor andel av elever som utexaminerats från Katedralskolan 1996 – 1998 och 
1999 höll på att utbilda sig får man en total andel på 90,4 procent. Det var 
den högsta andelen det året i hela landet.

Man kan säga att eleverna från Katedralskolan i Åbo har ett idealt ut-
gångsläge genom närheten till Åbo Akademi, Turun yliopisto (Åbo finska 
universitet) och andra högskolor och utbildningsanstalter. Den här närheten 
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verkar inte bara geografiskt utan också traditionsmässigt, så att eleverna i 
Katedralskolan ser det som något självklart att de fortsätter att utbilda sig 
efter gymnasiet.

Bland de tidigare elever som blivit forskare och gjort sig bemärkta inter-
nationellt finns personer som arbetat inom naturvetenskaperna. Anders 
Ringbom, bror till Lars-Ivar och Nils-Eric, blev teknologie doktor vid Åbo 
Akademi 1936 och forskade en tid vid University of Minnesota, USA. Hans 
område var analytisk kemi och han blev professor vid Åbo Akademi 1952. På 
cellbiologins område har före detta elever i Classicum och Katedralskolan 
gjort internationellt sett viktiga forskningsinsatser. Den forskningsgrupp 
där John Eriksson är ledare intresserar sig för cellens reaktioner av försvar 
och överlevnadsstrategier eller utlösande av mekanismer för celldöd. Julius 
Anckar och Tao He har forskat inom denna gren av cellbiologin och dispute-
rat i ämnet vid Åbo Akademi. Som en parentes kan nämnas att Anckar varit 
landslagsidrottare i tresteg och He i en ålder av femton kom till Finland från 
Kina och började som elev i Katedralskolan. 

Många fler skulle givetvis förtjäna särskilt omnämnande, till exempel 
Krister Ståhlberg och Clas Zilliacus, för det är många som på vart sitt äm-
nesområde fört forskningen vidare. En person som av olika anledningar är 
bemärkt är Erik Jorpes. Han blev student 1914 och medicine doktor 1928. 
Han vann berömmelse för utvecklandet av heparinet, ämnet som förhindrar 
blodkoagulering och blev på det sättet banbrytande för att utnyttja ämnet 
som läkemedel mot blodproppssjukdomar. Åren 1947 – 63 var han professor 
i medicinsk kemi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Lyceister i parken utanför skolhuset ca 1910. 
Andra pojken till vänster i bakre raden är Erik 
Jorpes. Läraren i knallhatt är gymnastikläraren 
Onni Pesonen. Foto ur Åbo Akademis bildsamling
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I inbördeskriget deltog Jorpes inom sanitetsväsendet på den röda sidan. 
Redan under skoltiden visade han sympati för arbetarnas sak och läste ivrigt 
tidningen Arbetet. Han ägde också själv en flytande penna och bidrog med 
skriverier i Råttan. Efter kriget flydde han till Sovjetunionen och var där med 
om att grundlägga Finlands kommunistiska parti i september 1918. Från 
Stockholm hjälpte han partiledaren Otto Ville Kuusinen, mannen som drygt 
tjugo år senare bildade en finsk kommunistisk marionettregering, att fly via 
Finland till Sverige 1919.

Bemärkta personer
Inom partipolitiken är det många personer med anknytning till Classicum och 
Katedralskolan som blivit kända. En rad av Svenska Folkpartiets ordförande 
kan associeras med Classicum. Partiets socialliberale ordförande 1945 – 55 
Ralf Törngren var ett läsår lärare i historia. Han blev sedermera minister i 
tre olika repriser och en kort tid till och med statsminister, sommarhalvåret 
1954. Carl Olof Tallgren, student 1945, var riksdagsman för Svenska Folkparitet 
1961 – 75. Partiordförande var han 1974 – 77. Som vi har sett var han också 
finansminister 1970 – 71.

Lärarkåren läsåret 1923-
24. Stående från vänster: 
Mary Schönberg, Magnus 
Hammarström, Bruno Saxén, 
Johan J. Huldén, Ralf Törngren 
och Lars L. L. Lindstrand. 
Sittande Sulho Rosengren, 
Uno O. Berglund, Emil A. 
Jalava, Paul H. Roos, Georg 
W. Herpman. Foto ur Åbo 
Akademis bildsamling 
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Avgångsklassen 1965 – 66 var enligt många tidsvittnen, inte minst eleverna 
själva, en särskilt framstående årgång. Från klass VIII A blev faktiskt också 
två av eleverna ordförande för Svenska Folkpartiet och ministrar, nämligen 
Christoffer Taxell och Jan-Erik Enestam. Taxell var ordförande 1985 – 90 och 
både undervisnings- och justitieminister i sammanlagt elva år. Enestam var 
ordförande åren 1998 – 2006 och flerfaldig minister i olika ministärer i sam-
manlagt ett år längre tid än klasskamraten. En annan klasskamrat, Allan Rosas, 
fann sin politiska hemvist i socialdemokratin. Han blev professor i statsrätt 
och internationell rätt, har gjort en anmärkningsvärd europeisk karriär och 
fungerar som medlem av Europeiska unionens domstol.

Slutet av 1960-talet och 70-talet präglades av ett vaknande intresse för den 
fattiga delen av världen. Inom skol- och universitetsvärlden vann vänsteride-
ologin insteg och fann sina anhängare också i Classicum och Katedralskolan. 
Vänstervågen medförde kanske inte att de här anhängarna uppnådde väns-
terpartipolitiska ställningar, men personer som Christer Bruun och Henrik 
Jansson var aktiva inom skolpolitiken och ledde Elevrådets engagemang för 
solidaritetskampanjer och –insamlingar. Bruun är numera professor i romersk 
historia samt latinska språket och litteraturen vid universitetet i Toronto. 
Henrik Jansson har i sitt senare författarskap gett en tidsbild av de politiska 
konstellationerna inom vänsterrörelsen. Han har för övrigt också skrivit om 
familjerelationer i sina romaner, liksom hans lillebror, Tomas Jansson, har 
författat ett familjedrama i roman- och pjäsform, ”Batman bor inte här längre”.

Samtidigt som många av de unga i skolan drogs med i vänstervågen var en 
del av lärarkåren anhängare av den socialdemokratiska rörelsen. Det var några 
tongivande lektorer som utgjorde den del av Katedralskolans lärarkår som 
kom från Svenska Samlyceet. Någon egentlig politisering av Katedralskolan 
kan man inte tala om, men andan i skolan var öppen och engagerad. Det är 
kanske främst på 1990- och 2000-talet elever igen visat intresse för partipolitik, 
fast ofta efter det de blivit färdiga från skolan. Bland mera kända politiker 
från den här tiden kan nämnas Janina Andersson, riksdagsledamot för De 
gröna 1995 – 2011, och hennes partikamrater Monika Antikainen och Mikaela 
Sundqvist. Svenska Folkpartiet har en aktiv, nationellt känd politiker i före 
detta eleven i Katedralskolan Ida Schauman och vid partiets sommarmöte 
2015 valdes förra eleven Nicke Wulff, rektor för Cygnaeusskolan i Åbo, till vice 
ordförande. Vänsterns nya våg har en ljusstark representant i Li Andersson, 
som gick ut Katedralskolan våren 2006. Det finns förstås många fler aktiva 
före detta elever inom politiken som kunde nämnas.
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Det är intressant att många av Katedralskolans elever senare har slagit sig in 
på journalistikens bana. Journalisterna har språket som ett viktigt arbetsred-
skap, och det vittnar gott om svenskundervisningen, ämnet modersmål och 
litteratur, att så många arbetar med att rapportera om bland annat politikernas 
förehavanden. Bland de tidigare elever som på senaste tid arbetat i public 
service-bolaget YLE som journalister finns Mi Wegelius, Agneta Gestrin, An-
nika Holmbom, Nora Engström, Maria Nylund (Johansson), Monica Forssell, 
Ville Hupa, Bengt Östling, Katja Johansson, Susanna Sjöstedt, Daniel Olin 
och redaktionschefen Jonas Jungar. Bland de många skrivande journalisterna 
kan nämnas reportern och ledarskribenten vid Hufvudstadsbladet Sylvia Bjon 
och journalisten Annika Sandlund som blivit hjälparbetare vid UNHCR, FN:s 
organ för flyktinghjälp.

Övriga medarbetare inom YLE är sportjournalisten Göran ”Gösse” Storfors 
och Matias Jungar, som medverkat i programserier som ”Strömsö” och ”Mat 
så in i Norden”. Gösse Storfors var på 1980-talet med om att starta det svensk-
språkiga ”Sportmagasinet”, som fortfarande sänds på den svenska tevekanalen 
YLE Fem. Till en tidigare generation i etermediet hör Pontus Dammert, som 
främst arbetat som teveregissör, och Martin Rehnberg vid skolteven.

Svåra tider, nya tider
Finlands vinterkrig och fortsättningskriget mot Sovjetunionen satte sin dystra 
prägel på skolgången i Åbo. Många av Classicums elever var kommenderade 
till arbetstjänst, och Ralf Karlsson berättar hur han till exempel fick tjänst-
göra som ordonnans för frivilliga från Sverige som anlänt till Åbo. En del av 
skolundervisningen kunde försiggå hemma hos lärare när det inte var möjligt 
att använda skolhuset. När skolan stängdes efter den 10 februari 1944 flyt-
tade en del elever från de svenska läroverken i Åbo till Kimito. Där samlade 
myndigheterna elever också från huvudstaden och inkvarterade dem först i 
Genböle i Dragsfjärd och en månad senare i skyddskårshuset i Kimito. För Åbo 
flickskolas elever, och varför inte också Classicums pojkar, var det spännande 
att för första gången gå i en samskola, ”Kimito samskola”.

Eleven i Svenska lyceum i Åbo Gottfrid Gräsbeck har berättat hur det i 
hans klass verkade tomt i Classicums hus, där ju Svenska lyceet hade flyttat 
in 1942 med återstående tre klasser. När Gottfrid började åttonde och sista 
klassen var eleverna sex till antalet, men snart inkallades ytterligare två till 
krigstjänst. För eleverna i Classicum gick det på samma sätt. Någon gång 
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kunde den högsta klassen få påfyllnad av någon uniformsklädd soldat på 
permission, men det gällde bara för enstaka lektioner. 

Till sist var Gottfrid ensam elev i klassen. När det blev tid för studentex-
amen våren 1944 hade de två skolorna i samma skolhus anhållit om lov att 
få ordna studentskrivningarna tillsammans i Klassiska lyceets lokal. Clas-
sicums högsta klass bestod nämligen också av bara en elev. Så fick det bli, 
två studentklasser, två övervakande lärare och två skrivande elever. Gottfrid 
Gräsbeck avslutar historien: ”en oinvigd åskådare kunde ju faktiskt ha trott 
sig se dubbelt”. 

I Classicums årsberättelse står det att det våren 1944 var två elever som 
avlagt proven i studentexamen, nämligen Stig Appelgren och Hans Pipping. 
Också en särskild militärstudentexamen ordnades då för elever i försvars-
tjänst. Proven omfattade endast tre ämnen och vid dem godkändes Kurt 
Englund och Åke Hastrup.

Efter Finlands senaste krig började en intensiv återuppbyggnadsperiod. Det 
fanns mycket att göra för att återuppbygga landet materiellt och kulturellt. 
Också i skolvärlden ville man återgå till normal verksamhet och fullföljandet 
av skolans uppgift som fostrare. Svenska klassiska lyceum i Åbo fick del av 
den utlandshjälp som nådde landet från främst Sverige. Föreningen Norden 
etablerade snabbt lärarutbyte med Sveriges läroverk. Lektor Eskil Hummel-
stedt besökte Högre allmänna läroverket i Majorna i Göteborg och Classicum 
mottog en lärare från skolan i vänstaden Göteborg. Kontakten upprätthölls 
sedan genom litteraturutbyte och brevväxling mellan skolornas elever. Även 
andra skolkontakter i Sverige utnyttjades av eleverna per korrespondens.

Hösten 1945 bjöd Regium Gustavianum Gymnasium Stregnense för för-
sta gången elever från Classicum till ett firande av Gustav Adolfsdagen den 
6 november i Strängnäs. Det här blev början till ett mångårigt eleveutbyte 
i samband med firandet av Gustav II Adolf, gymnasiernas fader, och 1946 
besökte två elever från vardera skolan sin vänskola. I Strängnäs hade man en 
tradition där huvudfesten inleddes med en parad genom staden med fanorna 
och Södermanlands regementes musikkår i spetsen. Man marscherade till 
Roggeborgen, det gamla biskopshuset, för firandet av själva festen.

I Åbo blev det vanligt att festen i samband med Gustav Adolfsdagen, Svens-
ka dagen, hölls i Solennitetssalen. För att gästeleverna inte skulle gå miste om 
firandet i den egna skolan ordnades festerna vissa gånger så att man höll dem 
på skilda dagar i Åbo och Strängnäs. Festen arrangerades av lyceets konvent, 
vars ordförande brukade hälsa representanten eller representanterna från 
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Strängnäs välkomna. I samband med festligheterna skickades också ömsesi-
digt telegram på latin mellan läroverken. Hösten 1958 var gästerna Lars Zetter-
qvist L III⁴ och Per Stenström R II³ från Strängnäs Högre Allmänna Läroverk. 
Från Classicums reste Jarl-Olof Pehrsson kl. VIII och Leif Westerén kl. VII.

Svenska dagen-festen 1952 
undantagsvis i skolan. I katedern 
festtalaren fil. stud. Holger Ahlskog, 
vikarierande lärare. Till vänster 
skolorkestern under ledning av 
John Rosas. Foto ur Åbo Akademis 
bildsamling

År 1960 var Classicums konvent representerat i Strängnäs av Clas Zilliacus och 
Christer Hummelstedt. Till Åbo anlände från Strängnäs Gunnar Kvarnbäck 
och Åke Persson, båda likaså från avgångsklassen. Vid festen i Solennitetssalen 
framförde gästerna en hälsning efter att konventets ordförande R. Kenneth 
Wrede hade öppnat festen med bland annat de latinska orden: ”Quotannis 
apud nos in Finlandia dies suecanus celebratur. Eo die non tam memoriam 
regis magni recordamur quam communem stirpem populorum Sueciae et 
Finlandiae. Hac mente imprimis vos, Strengnenses, salutamus, quibus quinde-
cim iam annos sincera amicitia coniuncti sumus.” Gymnasisten Per Lindberg 
höll festtalet, som handlade om Pär Lagerqvist. Till sist sjöng de församlade 
eleverna och lärarna Sveriges och Finlands nationalsånger.

Åren 1966 och -67 kom gästerna från Paulinska skolan i Strängnäs och 
efter det finns det i årsberättelserna inte längre anteckningar om traditionen. 
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Hösten 2011 besökte ett antal före detta elever i läroverken i Strängnäs Åbo för 
att diskutera ett eventuellt återupptagande av kontakterna. Med sig hade her-
rarna och damerna den nya rektorn för Thomasgymnasiet, Anna Zachrisson, 
och sällskapet hade en nostalgisk och trevlig dag i Åbo och Katedralskolan. 
Katedralskolans rektor var i maj 2013 sedan inbjuden att besöka Strängnäs 
när föreningen Strengnenses firade sin vårfest.

På 1980-talet aktiverade sig Katedralskolan då gymnasiet fick anbudet att 
delta i Unescos verksamhet Associated Schools Project förkortat ASPRO, 
sedermera ASP. Det var omkring årsskiftet 1984 som Katedralskolan kom 
med i projektet med deltagarskolor från 95 länder och som fast vänskola fick 
Radnóti Miklós Gimnázium i ungerska Szeged, Åbos vänstad. En elevgrupp 
från Åbo fick besöka vänskolan våren 1986 och vid skolstarten samma år 
hade Katedralskolan en motsvarande grupp på besök från Ungern. De första 
ansvariga lärarna för ASPRO-verksamheten i Katedralskolan var lektorerna 
Solveig Lindberg och Berit Björklöf.

Många fördomar om Ungern och ungrarna raserades när gruppen från 
Katedralskolan med flyg från Tammerfors för första gången stiftade bekant-
skap med landet inom socialistblocket. Kännetecknande för ungrarnas besök 
i Finland var att resan i båda riktningar gick över Moskva flygledes från och 
till Ungern och med tåg återstoden av vägen. Själva besöket i Åbo var mycket 
uppskattat, ömsesidigt.

Ett annat internationellt samarbete som också haft en brobyggande funk-
tion till länder som tillhört östblocket var Östersjösamarbetet mellan skolor i 
Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Östtyskland, Danmark och Sve-
rige förutom Katedralskolan. Det samarbetet hade börjat som ett ömsesidigt 
utbyte mellan Ostseegymnasium Evershagen i Rostock och Frederiksberg 
Gymnasium i Danmark 1992. Den första Östersjökonferensen i större skala 
hölls 1993 i S:t Petersburg och 1998 var Åbo värd för konferensen. Flera lärare 
har varit med om Östersjökonferenser, men ett huvudansvar har burits av 
lektor Carola Mattsson, som i egenskap av biträdande rektor koordinerat den 
internationella verksamheten.

Ytterligare ett internationellt samarbete som Katedralskolan deltagit i är 
Vänorternas Ungdomskonferens, ett samarbete som initierats av Göteborg 
och som berör Åbo med tre nordiska vänorter och de danska gymnasierna i 
Flensburg, Tyskland. Den första konferensen hölls 1996 i Göteborg, och 1997 
var Åbo för första gången värd för VUK, som konferensen förkortas. VUK-verk-
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samheten omfattar alla gymnasier i Åbo och Åbo yrkesinstitut, och i flera år 
har Carola Mattsson verkat som koordinator för läroinrättningarna i Åbo. 

Katedralskolan har givetvis haft en lång rad vänskolor och utlandskontakter 
och med skolans nuvarande rektor Marianne Pärnänen har den internatio-
nella verksamheten en varm förespråkare. Skolan har särskilt på sistone velat 
satsa på de internationella kontakterna och ett exempel på detta är samar-
betet inom EU-programmet Erasmus+, där Katedralskolans partner är Lycée 
Saint Thomas d’Aquin – Oullins/Monant, Frankrike; Hölderlin Gymnasium 
Nürtingen – Nürtingen, Tyskland; Zanvlietcollege – Haag, Nederländerna; 
Katolickie Liceum Św. Tomasza Akwinu – Gorzow Wlkp., Polen; Colegio San 
Viator – Madrid, Spanien och Poynton High School and Performing Arts 
College – Poynton, Storbritannien. Samarbetspartnerna är skolor med gott 
renommé och inom projektet kan elever och lärare besöka en av dem för ett 
längre uppehåll.

Undervisningsväsendet upplever i dag ett ekonomiskt tryck och inte heller 
Katedralskolan i Åbo har varit oberörd av det i sin verksamhet. Åbos svensk-
språkiga gymnasium har ändå en viktig roll i stadens skolliv och med det 
goda rykte hela skolväsendet i vårt land har internationellt är det en glädje 
för skolans lärare och elever att stå som representanter för Finlands skola. 
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6. 
Efterskrift

Det är anmärkningsvärt att Åbo så tidigt fick en skola där pojkar fick 
undervisning för att kunna göra tjänst inom kyrkan. Jordmånen ha-
de beretts redan under biskop Tomas tid, alltså före 1245. Tomas var 

av brittisk börd och tillhörde dominikanorden, som var känd för att främja 
mission och lärdom. Han ska som botgöring ha skänkt böcker till dominikan-
bröderna i Sigtuna och en av dem var troligtvis den första bok som införts i 
Finland. Det var en handskrift från 1230-talet med teologiska texter skrivna i 
universitetet i Paris. På sista sidan av handskriften finns en förteckning över 
58 teologiska handskrifter och Simo Heininen anser det mycket troligt att 
Tomas skaffat detta bibliotek.

Jussi Hanska har i en artikel resonerat kring katedralskolans grundande. 
Han anser att skolan tillkommit mot slutet av trettonde århundradet även om 
Johannes Hastig och Johan Wilhelm Ruuth hävdat 1276 som det troliga året. 
Som Hanska konstaterar har inga dokument bevarats som kunde avgöra frå-
gan. En möjlig orsak är att novgoroderna angrep Åbo och satte staden i brand 
år 1318 fast det trots detta finns andra dokument som undgick att slukas av 
elden. I augusti 2013 fick Katedralskolan besök av dominikanbrodern Gabriel 
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Salmela och två utländska ordensbröder. 
De sistnämnda skulle resa till Vatikanen 
för att forska i arkivet där efter att det öpp-
nats för allmänheten. De lovade att leta 
efter material som kunde skänka ljus över 
frågan, men eftersom ingenting har hörts 
tycks det inte heller i Vatikanen finnas 
anteckningar om grundandet av skolan 
i Åbo.

Vid en rundvandring kring Domkyr-
kan sommaren 2015 då temat var den 
ringmur som förr omgav kyrkan visades 
det ställe där katedralskolans hus förr låg. 
Då var det vissa deltagare som ville veta 
om den gamla katedralskolan har någon 
arvtagare i dag. Ciceronen svävade lite på 
målet och då höjde Katedralskolans pen-
sionerade rektor sin röst för att intyga att 
det går en linje från den medeltida skolan 
till gymnasiet Katedralskolan i Åbo. Den 
mera detaljerade redogörelse som han 
fick ge vid kaffet efter rundvandringen var 
som en sammanfattning av innehållet i 
denna bok.

Domkyrkoskolan gav undervisning åt 
elever som skulle bli präster och ämbets-
män. På medeltiden hade inte alla präs-
ter fått högre undervisning, men för dem 
som skulle nå högre ställning i hierarkin 
gav katedralskolan en god grund. Skoläm-
nena var grammatik, dialektik och retorik 
förutom övningar i musik. De tre först-
nämnda ämnena ingick i det så kallade 
trivium och hade latinkunskaper som sitt 
främsta mål. En del matematik och astro-
nomi har sannolikt också undervisats för 
de blivande prästerna. Skolan i Åbo fick 
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med tiden ett gott rykte. Eleverna kom främst från Egentliga Finland, men 
det fanns också pojkar som kom längre ifrån och i några fall till och med från 
Sverige. Efter skolan besökte ett ansenligt antal före detta elever universitet 
i andra länder.

I slutet av medeltiden grundades skolor också på andra orter i Finland men 
många av eleverna kom till Åbo för att komplettera den undervisning de fått 
på annan ort. En faktor som förbinder den medeltida katedralskolan med dess 
arvtagare under senare tider och dagens gymnasium Katedralskolan i Åbo är 
att undervisningen förberett eleverna för högskolestudier. Den gemensamma 
benämning som kan användas om skolformen är lärdomsskola. 

På 1600-talet arbetade kyrkan för folkbildningen och särskilt på 1700-talet 
ville man genom så kallade snilleval lotsa pojkarna till den skolgång de hade 
förutsättningar för. Till katedralskolan kunde man komma om man kunde 
läsa svenska och därför var den undervisning som gavs i socknarna av främst 
klockarna viktig för de pojkar som ville komma till skolan i Åbo. I samband 
med Gustav II Adolfs skolreformer och under biskop Isac Rothovius kyrkliga 
ledarskap upprättades år 1630 ett gymnasium i Åbo. Upprättandet av gymna-
siet var en åtgärd för att höja nivån på undervisningen. Samtidigt ville man 
också fortsätta den undervisning som riktade sig till yngre elever i en trivial-
skola som fick ett skolhus vid nordvästra sidan av Domkyrkan. Det var denna 
skola som för första gången fick den officiella benämningen katedralskola. I 
skolans så kallade apologistklass gavs en praktiskt inriktad undervisning som 
var avsedd att förbereda främst för handelsinriktade yrken. 

Samhörigheten mellan gymnasiet och den lägre skolan framgår av att man 
hade gemensam rektor de tio år som gymnasiet verkade innan det upphöjdes 
till högskola, Åbo Akademi. Åbo Akademi verkade i staden i 187 år innan den 
flyttades till Helsingfors som Kejserliga Alexanders Universitet, nuvarande 
Helsingfors universitet. När Åbo Akademi grundades upphörde gymnasiet i 
Åbo, samtidigt som den lägre skolan byggdes ut för att leda direkt till univer-
sitetsstudier. I stället gavs Viborg rätt att inrätta ett gymnasium.

I fråga om skollokaler har man antagit att den tidigaste undervisningen i 
anknytning till Domkyrkan har ägt rum i en byggnad på ett ställe som i dag 
utgör det vänstra hörnet av Gamla Akademihusets paradsida. Därifrån flyt-
tades skolan senare till ett rum som låg ovanpå en port i den södra delen av 
ringmuren. Skolsalen kallades senare Grekenborg. När skolan behövde mera 
utrymme fick den flytta in i ett hus längre västerut i muren. Det var här gym-
nasiet började sin verksamhet 1630 medan den lägre skolan flyttade nordväst 
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om Domkyrkans huvudingång. Den lägre skolans skolhus var i användning 
ända till Åbo brand år 1827. Efter branden flyttade skolan med lärare och elever 
till Raumo och återvände först efter tre år. År 1830 inrättades Åbo gymnasium 
för att sköta den högsta skolundervisningen, medan trivialskolan i Åbo blev 
förberedande skola för gymnasiet. Senare fick den lägre skolan benämningen 
Högre elementarskolan i Åbo.

Åbo gymnasium fick sina lokaliteter i det tidigare hovrättshuset vid Gamla 
Stortorget och år 1862 kunde Högre elementarskolan flytta in i huset bredvid 
som kallades Tryggska huset. De två husen hade på 1830-talet fått en enhetlig 
fasad och byggts ihop. När vi betraktar omställningarna i fråga om skolform 
och skolbyggnader är det viktigt att märka att det inte under någon tid varit 
fråga om att skolan skulle ha upphört att existera. Vid flyttningar har lärare 
och elever följt med från det ena stället till det andra. När skolan delats i 
gymnasium och lägre skola har lärarkåren delats men så att skolorna också 
delvis haft samma lärare. På motsvarande sätt har lärarna också sammanslagits 
som när Åbo gymnasium och elementarskolan efter en övergång tillsammans 
bildade Svenska klassiska lyceum i Åbo år 1872. Hundra år senare hade den 
process satts i rörelse som ledde till uppkomsten av läroverket Katedralsko-
lan i Åbo med mellanskola och gymnasium. Och till sist fortsatte gymnasiet 
Katedralskolan separat medan de underliggande klasserna sammanfördes 
med grundskolan 1976.

Vi kan alltså hävda att det går en, om inte rak så åtminstone obruten, linje 
från den medeltida katedralskolan till dagens Katedralskolan i Åbo. Fasthåller 
vi att skolan genast grundades när det första reguljära domkapitlet uppstod, 
kan vi därför säga att Katedralskolan har en historia som börjar 1276 och fram 
till 2016 omspänner 740 år. Men egentligen är det inte endast det svensk-
språkiga gymnasiet i Åbo som då har ett jubileumsår. Av historiska skäl har 
skolväsendet i vårt land, liksom hela den offentliga förvaltningen, präglats av 
det svenska rikets förvaltningssystem. Förvaltningsspråket var svenska långt 
in på 1800-talet och skolspråket var därför också lika länge främst svenska. 
I fråga om de kyrkliga angelägenheterna spelade latinet förstås en mycket 
viktig roll, liksom latinet också länge hade ställningen som vetenskapens 
språk. Svenskan hade ändå en särställning i officiella sammanhang tills det 
så kallade nationella uppvaknandet på 1800-talet medförde att finskan gjorde 
sitt intåg i den högre utbildningen.

Finskans ökade betydelse medförde att man till en början införde undervis-
ning på finska i vissa ämnen i Svenska klassiska lyceum och att finsksinnade 
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började arbeta för helfinska läroverk. När de finskspråkiga läroverken i vårt 
land och också i Åbo började verka byggde de vidare på den skoltradition som 
vuxit fram under flera århundraden. Den gamla katedralskolan kan ses som 
ursprunget till inte bara Katedralskolan i Åbo och dess föregångare utan till de 
läroverk i staden som grundades vid 1800-talets slut och årtiondena därefter 
och till de gymnasier som verkar i staden i dag. Vi kan år 2016 fira inte bara 
Katedralskolans utan hela det finländska skolväsendets 740-årsjubileum.
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Yhteenveto
Turun katedraalikoulun aikaisimmista vaiheista ei ole varmaa tietoa. Joidenkin 
tutkimusten mukaan tulevien pappien ja muiden kirkon palvelijoiden opetus 
aloitettiin 1200-luvun lopulla, mutta muiden historioitsijoiden mukaan koulu 
on perustettu samaan aikaan kun Turku on saanut vakinaisen tuomiokapitu-
lin. Ensimmäinen kirjallinen maininta tästä on vuonna 1276, joten tätä vuotta 
on perinteisesti katsottu katedraalikoulun perustamisvuodeksi.

Koulun ensimmäisestä sijainnista ei ole tietoa, koska mainittuna vuonna 
piispantalo sijaitsi vielä Koroistenniemellä. Katedraalikoulun ensimmäinen 
tunnettu koulurakennus on sijainnut vuonna 1300 käyttöön vihityn tuomiokir-
kon kupeessa, sen kaakkoispuolella. 1470-luvulla rakennettiin tuomiokirkkoa 
ympäröivä muuri, jonka osana oli kirkon toimintaan kuuluvia talorakennuk-
sia. Ensimmäinen koulusali sijaitsi tämän kehämuurin kaakkoispuoleisen 
porttirakennuksen yläosassa.

Myöhemmin koulua laajennettiin toiseen kehämuurissa sijaitsevaan pit-
kään rakennukseen samalla puolella kirkkoa. Joidenkin arvailujen mukaan 
aivan ensimmäisen koulutoiminnan sijainti olisi ollut kauempana kirkosta, 
paikalla, joka nyt on Vanhan akatemiatalon vasen etukulma. Tällä paikalla 
myös Suomen reformaation merkkimies, Mikael Agricola, on asunut 1500-lu-
vulla.

Mikael Agricolan palattua maisterina Wittenbergistä hän toimi katedraa-
likoulun rehtorina eli koulumestarina. Alkuaikoina koulumestarina toden-
näköisesti toimi Turun kirkkoherra, jolle kuului prebenda, oikeus elantoa 
antavaan maatilaan. Myöhemmin koulumestarin tehtävät on annettu toiselle 
henkilölle, rector sc(h)olariumille, kirkkoherran pysyessä opetuksen valvo-
jana.

Koulupäivä oli pitkä alkuaikojen koulussa ja vielä monta vuosisataa sen 
jälkeen. Aamulla opetus alkoi kello viideltä ja päättyi vasta kello viideltä ilta-
päivällä. Päivän aikana oli taukoja, jolloin oppilaiden eli teinien tuli kerrata 
opetettua. Päiväohjelmaan kuului tietysti myös osallistuminen kirkonme-
noihin. Apunaan opetustyössä koulumestarilla oli koulua jo useampia vuosia 
käyneitä oppilaita tai vasta koulunsa päättäneitä nuoria. Heitä kutsuttiin 
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kuulijoiksi ja heidän pääasiallinen tehtävänsä oli kuulustella teinejä määrä-
ajoin. Opetus nojasi näet ensisijaisesti ulkoa oppimiseen.

Turun katedraalikoulua ja sen myöhempiä seuraajia kutsutaan mones-
ti ”Suomen kouluksi” siitä syystä, että kouluun on tullut oppilaita, ei vain 
Turusta ja sen lähipitäjistä, vaan kauempaakin. Tiedossa on, että Agricolan 
ollessa rehtorina kouluun tuli aatelispoikia Ruotsistakin. Senkin jälkeen kun 
eri kaupunkeihin myöhäiskeskiajalla oli perustettu kaupunkikouluja, moni 
oppilas tuli vielä Turkuun jatkamaan koulunkäyntiään.

Agricola ja hänen seuraajansa rehtorina, Paavali Juusten, kartuttivat 
1500-luvulla suomenkielistä kirjallisuutta. Suomen, tai kuten Ruotsissa usein 
sanottiin, Itämaan esivallan kieli oli kuitenkin ruotsi, ja siksi katsottiin, että 
teinien oli osattava ruotsia latinan lisäksi. Latina oli oppineisuuden tärkein 
kieli aina 1800-luvulle saakka.

Valtiolla oli reformaatiosta lähtien taloudellinen vastuu koululaitokses-
ta vaikka opetus oli pääasiassa kirkon käsissä. 1600-luvulla kuningas vaati 
koululaitoksen uudistusta ja ajan myötä Ruotsin valtakuntaan perustettiin 
kymnaaseja, gymnasier, joiden kautta haluttiin kohottaa opetuksen tasoa. 
Turussa kymnaasi aloitti toimintansa 1630, jolloin alempi opetus jatkoi triviaa-
likoulussa, joka sai oman koulutalon kehämuurin luoteisosassa. Tätä koulua 
ruvettiin virallisesti kutsumaan katedraalikouluksi tai tuomiokouluksi vasta 
saman vuosisadan loppupuolella.

Kymnaasi kohotettiin 1640 yliopistoksi, Turun akatemiaksi. Nyt saattoivat 
Turun koulusta valmistuneet teinit ensimmäistä kertaa jatkaa opintojaan 
yliopistotasolla omassa maassaan. Ennen Turusta oli lähdetty muualle Kes-
ki-Eurooppaan akateemisen opin ja arvon saavuttamiseksi.

Katedraalikoulun opetusta laajennettiin yliopisto-opiskeluihin valmista-
vaksi. Koulu jatkoi toimintaansa samalla paikalla Turun paloon 1827 saakka. 
Koska koulutalo oli palon jäljiltä käyttökelvoton, opettajat oppilaineen muut-
tivat kolmeksi vuodeksi Raumalle. Vuonna 1830 perustettiin Turun lukio, 
Åbo gymnasium, korvaamaan Helsinkiin muuttanutta yliopistoa. Lukioon 
valmistava triviaalikoulu muutti Raumalta Turkuun ja uudistettiin 1843 ylä-
alkeiskouluksi.

Turun lukio oli saanut vanhan hovioikeuden rakennuksesta koulutilat ja 
vuonna 1862 yläalkeiskoulu muutti Vanhalle Suurtorille lukion naapuriksi. 
Rakennuksien julkisivut yhtenäistettiin jo 1830-luvulla ja 1913 – 1914 koko 
nykyisen Katedralskolanin kiinteistö uudistettiin klassillisen lyseon tarpeiden 
mukaisesti. Svenska klassiska lyceum i Åbo oli saanut alkunsa yläalkeiskou-
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lun ja lukion yhteensulautumisella vuosina 1870 - 72. Tämä lyseo noudatti 
aluksi klassillisen lyseon opetussuunnitelmaa, mutta vähä vähältä latinan 
pitkä erikoisasema heikkeni, ja Svenska lyceumin sulautuessa klassilliseen 
lyseoon, Classicumiin, koulusta tuli linjajakoinen oppikoulu. 

Vuonna 1976 Turku siirtyi peruskoulujärjestelmään ja samalla ruotsinkieli-
sestä oppikoulusta, joka vuodesta 1971 oli tunnettu Katedralskolanin nimellä, 
tehtiin Turun kaupungin ruotsinkielinen lukio. Lukiossa opettajakunta koos-
tui alkujaan kolmesta eri oppikoulusta tulleista opettajista, mutta yhteistyö 
alkoi nopeasti sujua kitkatta ja edistyksellisesti. Lukiossa tehtiin uudistavaa 
työtä, ja Katedralskolan i Åbo oli ensimmäisiä lukioita maassamme joka aloitti 
luokattoman opiskelun kokeilun laajennetulla valinnaisuudella.

Koska keskiajan katedraalikoulusta käy katkeamaton, joskin mutkikas viiva 
tämän päivän Katedralskolaniin, niin Turun ruotsinkielinen lukio voi juhlia 
740-vuotista historiaansa vuonna 2016. Mutta vaikka viiva ulottuu tämän 
päivän Katedralskolaniin, ei ole ainoastaan ruotsinkielisen lukion juhlavuosi, 
vaan vuosi on koko Turun koululaitoksen ja sen historiallisen merkityksen 
vuoksi koko Suomen koululaitoksen 740-vuotisjuhla.
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Summary
There is no certain knowledge of the earliest times of the Cathedral School 
of Turku. According to some research, the teaching of future priests and 
other servants of the Church started in late 13th century but other historians 
claim that the school was founded at the time when Turku first got a regular 
Cathedral Chapter. The first written records of a regular chapter date back 
to 1276 and, therefore, this has been considered the year when the Cathedral 
School was founded.

The first location of the school is not known because the Bishop’s residence 
and church were at Koroinen, some distance from the Turku Cathedral which 
was consecrated in the year 1300. The first known school building was to be 
found close to the Cathedral, on its south-eastern side. In the 1470s a wall 
was built around the Cathedral with a number of houses in the Church’s 
use forming part of the wall. The first school hall was situated upstairs in a 
building for one of the gates. 

Later the school was enlarged to comprise also an oblong building in the 
wall on the same side of the church. According to some assumptions, the 
very first school activities took place somewhat farther from the church, at 
a place where nowadays the left corner of the Academy Building lies. The 
figurehead of the Reformation in Finland, Mikael Agricola, once lived here 
in the 16th century.

Having returned with a Master’s degree from Wittenberg, Mikael Agri-
cola was teacher and headmaster of the Cathedral School. In the beginning 
probably the parish priest of Turku functioned as School Master because he 
had a prebend, a right to livelihood from a landed property. Later the duties 
of the School Master were given to another person, rector sc(h)olarium, with 
the parish priest as overseer of the tuition. 

The school day was long in the earliest school and remained so for many 
centuries. Teaching started at 5 a.m. and ended as late as at 5 p.m. During 
the day there were breaks when the pupils were supposed to revise what had 
been taught. Church attendance formed naturally part of the daily routine. 
As his helpers in teaching the School Master had pupils who had studied 
a number of years or youngsters who had just finished school. They were 
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called hypodidascali, hearers, because they were in charge at the revision. 
The teaching was entirely by rote.

The Cathedral School and its later successors are often called “the School of 
Finland” due to the fact that the pupils came not only from Turku and nearby 
parishes but also from more distant parts of the country. It is known that at 
the time when Agricola was headmaster some of the pupils were noblemen 
from Sweden. Even after schools had been founded, in late mediaeval times, in 
other towns, pupils would come to Turku to continue their school education. 

In the 16th century, Agricola and his successor as headmaster, Paul Juusten, 
increased the number of literary works in Finnish. The official language of 
Finland, or the Eastern part of the Realm as it was called, was however Swedish 
and, therefore, it was considered essential that the pupils knew Swedish be-
sides Latin. Latin was the core language of learning up until the 19th century.

From the time of the Reformation the state was economically responsible 
for the educational institutions although the tuition in general was managed 
by the Church. In the 17th century the King demanded a reform of education 
and in due course the Swedish Realm founded Upper Secondary Schools, 
gymnasier, to elevate the standard of education. In Turku the Upper Sec-
ondary School started in 1630 at the same time as the preparatory education 
was continued in the Lower Secondary School, trivialskola, in another school 
building forming the north-western part of the church wall. This school was 
eventually named Cathedral School from the end of the 17th century.

In the year 1640 the gymnasium was elevated to a university, The Royal 
Academy of Åbo (Turku). For the first time pupils who had finished school 
in Turku were able to continue their studies on university level in their own 
country. Before, youngsters had had to go to Central Europe to pursue aca-
demic education at degree level.

The tuition at the Cathedral School was widened to prepare for academic 
studies. The school continued its work in the same place until the Great Fire 
of 1827. Due to the fact that the school building was destroyed, the teachers 
and pupils moved to the town of Rauma for three years. In 1830 the Upper 
Secondary School of Turku, Åbo gymnasium, was established to compen-
sate for the loss of the university to Helsinki. The Lower Secondary School, 
trivialskola, moved from Rauma to Turku and was reorganized in 1843 as the 
Upper Elementary School, Högre Elementarskola, of Turku.

The Upper Secondary School had been located in the old Court Building 
and in 1862 the Upper Elementary School moved in as a neighbour at the 
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Old Town Square. The buildings of the two schools were combined as early 
as in the 1830s and in 1913-14 the whole building of today’s Katedralskolan was 
renovated to serve the needs of the Grammar School. The Grammar School, 
Svenska klassiska lyceum i Åbo, was established through a merger started in 
1870 between the Upper Secondary and the Upper Elementary Schools. To 
start with, this grammar school had a classical curriculum but gradually the 
long domination of Latin faded and when the Technical Secondary School, 
Åbo svenska lyceum, blended into the grammar school, the school had an 
integrated curriculum.

In 1976 Turku joined the School Reform introducing grundskolan, com-
parable to the primary and secondary comprehensive school system. This 
school form facilitates entry into Upper Secondary School, i.e. Sixth Form. 
The latter has, as for the Swedish-speaking students, continued its work, after 
an organizational interregnum in the years 1971-76, as Katedralskolan i Åbo. 
The school staff, originally coming from three different schools, has been 
well attuned and progressive. The school soon took part in the reformation 
of school administration and curricular development.

From the mediaeval Cathedral School runs an unbroken, although wind-
ing, line to Katedralskolan of today and, therefore, this school can celebrate 
its 740 year history in 2016. But, although the line reaches to this very school 
and its Swedish-speaking teachers and students today, it is more than their 
jubilee. It is also a celebration for all of Turku’s education and, through its 
historic importance, the 740 year jubilee of all Finland’s education. 
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214     Katedralskolan i Åbo FINLANDS SKOLA

Med anor ända från 1276 betraktar sig Katedralskolan i Åbo, 
stadens svenskspråkiga gymnasium, som Finlands äldsta 
skola. Den medeltida domkyrkoskolan utbildade unga till 
kyrkans tjänare och ämbetsmän. När domskolan på 1600-ta-
let upphöjts till gymnasium har elementarundervisningen 
återupptagits.

Motsvarande omformning av den högre och lägre skolun-
dervisningen har genomförts på 1800-talet. Åbo gymnasium 
fungerade i förlängning av trivial- eller elementarundervis-
ningen i Åbo ända tills de två stadierna sammanslogs till ett 
läroverk. Läroverket fick namnet Svenska klassiska lyceum 
i Åbo.

Traditionen från medeltidens katedralskola bärs vidare inte 
bara av Katedralskolan i Åbo utan av Åbo stads skolväsen i 
sin helhet. Utvecklingen har inte bara medfört en tillväxt och 
förgrening av skolor i Åbo utan har också berört hela landets 
bildningsväsen. Denna koppling har bland många före detta 
elever i det svenskspråkiga läroverket i Åbo understrukits 
genom att de kallat sin skola för Finlands skola. 


