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C. W. von Sydow.

C""1 W-;lk"l*
Envar, som under de sista tjugo
åren kommit

I

i

närmare beröring med

hembygdsvård och hembygdsforskning, speciellt folkminnesinsamling,
har oupphörligt stött på namnet C. W.
von Sydow. Det är han, som skapat
den moderna svenska f olkminnesforskningen, och det är till inte ringa
del hans förtjänst, att insamlandet av
folklig tradition, som ju utgör bakgrunden och den nödvändiga för'utsättningen för forskningen i mera vetenskaplig 'bemärkelse, blivit en folkets angelägenhet. FolkminnesinsamIingen har sedan verkat livande och
befruktande på åtskilliga andra områden av vår hembygds- och f<ulturforskning, och även om man inte direkt l<an skriva detta på von Sydows
konto, har han indirekt varit en av
upphovsmännen till den mäktiga xirelse, som hembygdsvården
het numera vrrxit till.
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allmän-

Släkten von Sydow inkom från
Tyskland till Sverige i början av
rToo-talet. Dess medl'emmal ha

i

all-

åt officers- eller
trtt fleltal högt
s'kattade ämbetsmän bär i våra dagar
namnet von Sydow, C. W. von Symänhet ägnat sig

ämbetsmannabanan.

dow är född

i Ryssby

socken, Kronobergs län, Tomasdagen (zt dec.)
1878. Hans far, som då innehade

Tranhults går'd i Ryssby, var föreståndare för l(ronobergs läns lantbruksskola. Både på fäclernët och
modern var född Rappe
möde¡net
är von- Sydow besläktad med åt-skilliga av vå.ra adliga ätter. IIans
uppfostran kom dock att präglas av
samma enkelhet och allvar, som av
ålder utmärkt svenska allmogen. När
man läser hans s'kildring av sin barn-

vo11

s v Jo-.

dom på Tranhult,

i

till

1885, som ingår

Lindblads För'lags serie Hågkomster och livsintryck, del X, r9zg, tänker man inte ett ögonblick på att
skildringen hänför sig tiil en svensk
herrgård från r8So-talet; man ser
snarare för sig en svensk bondgård
från rSoo-talets mitt elier en svensk
adelsgård från r6oo-talet. Naturligtvis måste cletaljerna ha varit något
annorlunda, om skildringen avsett
Gustav II Adolfs och karolinernas tidevarv, men grundtonen, det bistra
ailvaret, friheten från all l<lemighet är
densamma. Det levdes ett enkelt, för
att inte säga spartanskt liv i Sydows
barnclomshem. En av hans systrar
fick vid tolv års ålder ensam stå för
den omfattande skummjöllcsystningen,
och det albetet skulle vara undanstö-

kat varje morgon före kl. 8. Vid bordet åt en del av lantbrukseleverna och
dessutom hantverl<are, sårsom sadeltttakare, som tillfälligtvis befunno sig

på Tranhult. Kosthållet var

enkelt.

Ingenting ficl< ratas. Det, som barnen
inte orkade med ena målet, återkom
vid det nästa. De läckerheter, som
någon gång bestods, t. ex. nybakat

paltbröd med smör, ransonerades
strängt. I(affe förekom endast på
sönclagarna. Lydnad in i minsta småsak va¡ en regel, som inte hacle nårgra undantag, och både far och mor
höIl med enig hand den stora barnskaran i str:ing tuktan. Flemmet var
varmt religiöst. Fadern tyckes ha
haft ett clrag av kalvinistisk puritanism, vilket inte hindracle, att han
hade stor respekt för oliktåinl{ande,
modelns åskådning var f :irgacl av
rSoo-talets pietistiska väckelse. Gammaldags fromhet i modern nyansering
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präglar alltså livet i helg och söcken Sydow upp i en miljö, som är himoch visar sig bl. a. vid den gelnen- melsvitt skild från vår tid. Genom
samma morgon- och aftonandaf<ten.
livet i hemmet och än mer genom det
Låg den kristliga stämningen över dagliga umgänget med statãrnas och
hemmet på Tranhult, hade man dock torparnas barn, :rired,det äldre tjánsteinte kunnat utrota den gamla heden- folket, med hantver-kare och bönder,
domen, som inte blott segt höll sig ett umg'änge, som fortsattes, sedan
kvar i bygden utan till och rned hadè han vid sju års åider flyrtat till Taen företrädare inom hetrgårdsbyggnagel, fick Sydow en helt annan inblick
dens väggar. Gamla Lisa iät Carl i gatnmaldags förhållanden och framWilhehn liksorn hans syskon u,ndergå för allt i allmogens sätt att se på lisalnma procedur som andra barn i veti att bedörna och reagera inföi dess
trakten. Före dopet skuile det med- olika yttringar än någon ânnan svensk
födda håret, "hednahåret", Lyclas av. f ollcminnes f ôrskare f rån vår tid.
Längle frarn visade sig Lisa kunna Hans historiska sinrre närdes också av
trolla bort smärtor,na, när man slagit fader'ns berättelser ur israeliternas
sig, och hon fic,k till och med en lär- saga och historia och fäder-neslarrdets
junge i husmodern själv. Trolldomen hävde.r. F'adern
var livligt historiskt
val emeilertid nog mera av skämtsam inftesse,rad och läste ,[¡lanã annat Maârt, fastän den, liksom mycken ânnan c1uiy. En ,bok, som han säkedigen
trolldom, hade väntad effekt. Kom själv-_.gärna studerade, var Hytténman sedan bort i torpstugorna, levde Cavallius' Wärend och wirdarn., men
mera kvar av uråldrig tro och sed. den ansåg han vara olämplig lel<tyr
Man lade eldkol och annat i barnets för sonen, som fö'ljal<tligen tjuvläste
badvatten, man sökte stävja och tre- den, utaïì att ana att just han skulle
gränsa sl<ogseld genom att skicl<a en bli Hyltén-Cavallius' äreräddare, ge
segerhuva från man till man bland namn åt och s¡'älv föres'tå Gunnãr
eldsläckningsmanskapet, en ay grlmOlof F{yltén-Cavallius' Stiftelse .för
morna sades kunna trolla och gick svensk foll<minnesforckning vid
oml<ring och skrärnde folk med sitt Lunds universitet, ge ut andrã upplahäxutseende, tills Sydorvs far hotade
gan a.v Wärend och wirdarne och arhenne med stryk. Han hade nämligen beta för utgivandet av Hyltén.Cavalingen som helst vördnad vare sig Íör lius' mem.oarer samt i stort sett
fortvit eller svart magi.
sätta och fuilfölja dennes verk på utIntrycket av gammal tid förstärkes, forskandet av svensl< folktraditiõn.
när man läser Sydows slcildring av
E,fter att ha fått någon undervissin barndoms julf irande (Julþost, 1i1S i hernmet och i en vanlig
lantr9zg) och av resorna till morfa- folkskola kom C. \Ä/. von Svdow 1888
cleln, bai'on Rappe på Tagel. Den till läroverket i Växjö, däí han ßg7
tre och en halv mil långa vägen for tog rnogenhetsexâmen. Botaniken vãr
hela familjen dels i öppna fordón, dels under skoltiden hans älsklingsämne,
i täckvagn, en tröttsam men minnes- och först sista å¡et fick han stãrre inrik färd. Den generation, som nu tresse {ör humaniora.
Vinterkursen
växer upp, saknar vanligen möjlighet rBgT-98 tjänstgjorde han som bitr.
att fatta vedermödorna och poesièn i lärare vid Lunnevads folkhögsf<ola
cletta sätt att resa. Det hör ju till det
och var under följande år, jämsidei
förgångna. över huvud taget växte med rtniversitetsstudierna, lärare vifl
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titeln "Yära folkminnen. Folksaga,
folksägen och folktro". Nä¡ han här

sätter folksagan i första rummet, beror det givetvìs pâ", att han redan nu
àr ful1t upptagen av dess studium.

bland annat
tande språkkännedom
är han väl hemmastadd- i finska, ryska, rumäniska, spanska och iriska.
Rumäniskan är ett av sagoforskarens

allra viktigaste språk. Iriskan är i
Efter doktorsavhandlingen "Två Sverige så gott som okänd, och det
spinnsagor. En studie i jämförande är många betydelsefulla upptäckter;
folksagoforskning" (rqoq) upptog Sydow gjort vid studiet av den iriska
von Sydow studiet av germansk gudaoch hjältesaga. En avhandiing med i
viss mån grundläggande betydelse är

"Tors färd till Utgård" (r9ro), vars
närmaste rent yttre resultat blev, att
Sydow samma år förordnades till docent i nordisk och jämförande folkminnesforskning vid Lunds universitet, vilken syssla han fortfarande in-

nehar. Folkminnesforskningen betraktades än så länge närmast som ett bi-

hang till litteraturhistoria. Våren
rgr3 fick Sydow emellertid särskilt

förordnande att examinera i folkminnesforskning, som efter vederbörlig
dispens får medtas i fil. kand.- och fil.
lic.-ex. Under årens lopp har ett
stort antal studenter varit hans elever, och några av dem har fullföljt
sina studier till disputationen. Två av
hans lärjungar har själva nått fram
ti11 docentur i folkminnesforskning,
nämligen Waldemar Liungman (Göteborg rg2;) och Sven Liljeblad
(Lund rg2g). Båda har hittills huvudsakligen ägnat sig åt studiet av folksagan, medan en annan av von Sydows elever, fil. dr. Ake Campbell,
alltmer övergått till undersökningar
av materiell allmogekultur.
Ett närmare sysslande med sagoforskning kräver omfattande språkkunskaper. Sagorna är spridda i tidskrif ter och samlingsverk på en
mängd olika språk, varför sagoforska¡en inte l<ommer så iångt, om han enclast känner de tre httvttdspråken från
vår'a läroverk. Sydow har med åren
skaffat sig en {örvånansvärt omfat-

(gaeliska) sagoskatten. På lrland leve1'sagan än i dag. Genom resor på

Irland och längre uppehåll där har

Sydow lärt känna dett¿' land med dess

intressanta kultur bättre än någon
annan svensk. Han har också genom
föreläsningar på många håll i Sverige
spritt ökad upplysning om detta under så många århundraden hårt prövade folk, som en gång i tiden l<ultulellt sett stått i främsta ledet i truropa. Särskilt genom studiet av gaeliska sagor har Sydow f<unnat lämna
synnerligen värdefulla bidrag till känneclomen om den germanska hjältesagan. Hans intresse för' Volsungasagan
går tillbaks till barndomen. Under ett
par årtionden har han ägnat sin uppmärksamhet framför allt åt den fornengelska dikten Beowulf, och resulta'tet av dessa undersökningar,har han
framlagt i föredrag och mindre avhandlingar. Det är emellertid inte
lätt att få en samlad överblick av Sydows Beowulfsstudier eller av hans
arbeten rörande övrig hjältediktning,
enär hans uppsatser är spr:idda i skilda publikationer inom och utom vårt

land. För

folkminnesforskningen

vore det av stoÍt vär'de, ôm

.dessa

"spridda studier" sammanfördes i ett
par samlingar. De slculle ge en klarare bild av Sydows författarskap och
fullt åsl<ådliggöra hans ledande ställ-

ning bland vå¡ tids

sagoforskare.

Även om Sydow tagit intryck av de
stora folkminnesforskarna Axel Olrik
i Köpenhamn och Moltke Moe i Oslo,
har han dock gått sin egen väg. Han
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har av gammalt l-raft en bestämcl aversion mot sl<ilda "skolor", och han har
i clen segslitna tvistefrågan om folksagorllas ursprtlng och utbreclning intagit er1 annan ställning än ancL'a
samticla vetenslcapstnän.

Folksagans egentliga nppt:ickare är,

t

I
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I
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viclare f ramhåilit,

att

Benf eys åsil<t

om sat-ornas vanclring från Indien till
Europa åir rilctig, när det g:iller- vissa

clale, att sagan l.rär'stammacle frårn clet
incloeuropeiska ulfolket, och att clen

c1e

framgått ur cletta folks guclatro. ììn
hel sl<ara senare forskare förcle l¡r'öin
absurdum. En tysk inclolog, Benfey,
sökte secian visa, att folksagan uppclerna Grirnms ziskårclning viclale

stått i Indien under

i

uncler clet att hela sagor mecl en riicl<a
av motiv inte i likartaci gestaltning
kan diktas pår två olika hårll. I-Ian har

vetenskapligt sett, bröclerna Wilhehn
och Jakob Grimm, som utgicl< ifrån,
att folksagan endast tillhörde cle incloeuropeiska folken. övriga folks sagoförra
tillgårngar var på deras ticl
- obehälften av rBoo-talet
tämligen
kanta. Bröclerna Grimm
ansirg vi-

år'hundraclena

närmast före I(r., att de olika sagorna
I

sagomotiv lil<a v¿il som enklare tlosföreställningar obel'oende av varanclla kan uppstå lite varstans på jorclen,

cliktats av buddhistiska munkar, och
att de uncler medeltiden friLn Indien
vanclrat över till Europa, Mot Glimm

och Benfey viinder sig den engelska
sliolan, främst för,eträclcl av Andterv
Lang. Denne, so¡l1 hal vidsträcl<t
känneclom om naturfolkens diktning
och ôvertro, gör gällancle, att folksagan tillhör alla {olk, och att samma
saga utan yttre pårverkan kan uppträcla självstäncligt på många st¿illen
pir jorclen. Slutligen har den finska
sl<olan, grundlagd. av professor l(aarle
I(rohn i Helsingfors, genom systematisl<a unclersökningar av enskilda sagor sökt bestämma, var val'je sådan
saga uppstått, hur den vandrat från
lancl till lancl, och hur den düruncler
omgestaltats. C. W. von Sydow har
ställt sig tämligen kritisk genternot
clessa olika riktningar och genom sìna
unclersökningar biclragit till att prìvisa
ensicligheten i tlelas inställning. Så
har han t. ex. framhårllit, att enstaka

litteliira överflyttningar, lnen att cler.r
inte kan anses solrl en allmün regel
för sagorna över huvucl. Vad Sydorv
framför allt haft att anmürka mot cle
flesta sagoforskare, är' cleras bristanl<änneclom om folkclihtniugens inre
viisen, om cie lagar, som güller för foll<ets tanke- och fantasiliv. Pii sellare
ticl har han intagit en allt l¡estämclale
stirnclpunkt i frårgan om sagaÍìs uppl<omst och utbreclning. I{ans kritil<
mot clen indiska, clen engelsl<a och clen
iinska sl<olan har alltmera förcljupats
och sl<ârpts, uncler clet han
särskilt
i stricl mot tysk sagoforskning
återgått till Grimms teori om sagornâ
såsom ur-incloeuropeiskt arv. Epol<görande är hans uppsats "Folksagoforsl<ningen" (Folkminnen och Foll<tankar, rg27), clär l-ran närmale motiverar sina synpunlcter. Hans anslutning till bröclerna Grimm är docl< ej
fullstänclig
mytteorien har givetvis
slopats, och -problemen har fått en helt
annan l,elysrring, {r;irnst genour jiirrrförelse mecl semitisk sagocliktning. I
n¡imncla uppsats liar Syclow sökt n¿irt.uare utrecla, valpår clet beror, att en
saga i skilcla läncler uppträcler i skilcla variauter, och hau finner förl<laringen ligga clåiri, att clet gemensammâ
alvet ntvecklats på olil<a siitt 1-ros olika folk. De genom olil<artad miljö

vitt skilcla varianterna
av samma folksaga ger han beuämningen ekotyper, en fr¿in botaniken
1årnacl term. Vanclriugsteorien har i
Syclon's lrarlställning triingts unclatr,

etc. uppkomna,

.-..,
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ehuru han inte förnekar tröjligheten
av att en saga uncler vissa gynnsamma betingeiser l{a11 vallclra. F. ö. kan
frarnhåillas,

att Syclow inte nöjer

sig
mecl att fastslåi clen ticligare inclelningen av sagorna i ett flertal huvucl-

grupper, ntan han visar', att cle tre
vil<tigaste gruppel'na
fablel eller

cljursagor, rlnclel'sagor,- sl<iimtsagor
uppstått uncler helt olikartacle för'hållanden och levat sitt liv påi var sitt

sätt, valav följer, att man från laIör clen ena av clessa clil<tarter
inte får göra slutsatser betr¿iffancle
clen arrclra. FIan hat' ocl<s¿i l<lart för
sig, att framticla forskning sannolilit
l<ommel att kunna g1'rippera upp
mzingclen av rrnclersagor, och att nrl
gringsc plinciper för' sagalrs registrer-ing enligt av clen finske folkloristen
Antti Aarne uppgjort system för lite
tillgocloser clet reut psyl<ologiska inslaget i foll<sagan. Pår lårng ticl har
ett sir viktigt bicL'ag till huvudfrågorna inorl sagoforskningen näppeligen
sett clagen som S¡zclows ovaunämncla
garna

nppsats.

Dhulu Sydow varit mest intresseracl av hjältedittning och folksaga,
har han riven givit tnngt vägancle inpå anclr¿ områden av traclitionsforsl<ningen. Av stort värcle ¿ir hans
studie övel cle norcliska majvisorna
"God aftorr, om I hemma ärl" (rgr7).
Iìr'åu att ticlig'are ha mela sporacliskt

1ügg-

bcrört foll<tlon och foll<seden har han
cle sista iLren ocl<sår hür upptagit centraler ploblem till behancliing. IJans
tutomorrlentliga känneclom om folkliga
tankevanor och hans intuitiva blicl<
för' allmogens grundåskådningar har
l<ommit honom att ta bestämt ¿rvstårncl
f rån 1VIannhardts f rul<tbarhetshypoteser, vilka under ett halvt sekel satt
sin prägel på unclersökningarna av
foll<lig' tro och secl, oclr som getlolrl

clen engelsl<e forskaren Frazer bragts
fr-am mot sin fulländning. Sina åsik-

ter i vitala frågor har Sydow här som
ofta iiven i anclra fall utvecl<lat i polemisl<a inlägg. Han l-rar i "Det ovanligas betydelse i tro och sed" (Foll<rninnen och Folktankar, 19z6), i "Associationens betyclelse i folklig tro och
secl" (Foll<minnen och Folktankar-,
rgz8) och slutligen i ett föreclrag vid
femte internationella leligionshistoriska kongressen i Lund r9z9 ("Die
psychologischen Grüncle cler Manavorstellung", Ä.rsbok utg. av Vetenskaps-Societeten i Lund, r9z9) framtr¿itt mecl en ny teori angående tolkningen av en mångfalci folkliga föreställningar. Att clet ovanliga väcker
clen plimitives uppmärksarnhet i hög
gracl, så att en underlig sten av viiclen göres till fetisch, är en för r-eligionshistorikern vä1käncl företeelse.
i\tlen Syclow för fr-ågan vidare och
uppställer sin "lag" om fantasiassociationen eller clen emotionella associationen, mecl vars hjälp han vinner
en lättfattlig förklaring t. ex, på den
ro11, som det första och det sista spelar i folktron. Fullständigt genornförd och i cletalj utformad kommer
Syclows associationsteori att helt omdana vår folksedsforskning. En
mängd problem.måste angripas på ett
allcleles annat sätt än hittills. Lösning^en kommer därigenom inte att r.yck:r
närmare. När man nu utifrån cle
l{annharcftska synpunkterna kunnat
orclna in de mest olikartade företeelser i ett bestämt schema, rnåste man
framdeles söka utreda detaljerna, om
clen nya arbetshypotesen skall få en
solicl grund att bygga på. ,A andra siclan kommer disl<ussion samticligt som den försvåras
att röra sig
efter enklare linjer. Julseclerna
komn-ra exempelvis genor.rr Syclorv,s asso-
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r9r9 pãL hans förslag, vuxit sig allt
starkare och fått en legitim arvtagale
i Institutet för folkminnesfolskning
vid Göteborgs högskola, och att genom dessa institutioner de västsvenska landskapen relativt noggrant undersökts. När den s. k. Folkminneskommittén hösten igzo tillsattes mecl
uppdrag att framlägga förslag om åtgärder för utforskande av svensk allmogekultur, var yon Sydow självskriven som folkminnenas representant. Kommitténs arbete kom lyvärr inte att leda till något annat resultat än ett digert betänkande. Trots
att forskare och lekmän ul alla politiska läger är fullt ense om att något

f

rån statens sida måste göras för

folkminnesinsamlingens organisation,
har detta hittills inskränkt sig till beviljande av årliga anslag av lotterimedel för undersökningarnas bedr.ivande.
C. lrl/. Sydow kan med tillfredsställelse konstatera, att han lyckats väcka

ett mångsidigt intresse för folkminnenas insamlande, att han gjort folktra-

ditionens studium populärt i vida
kretsar', och att folkminnesforsknin,
gen kommit att erkännas som en vetenskap även i vårt land. Han har
härigenom, i högre grad än man hittills insett, gjort sig förtjänt av vår
och eftervärlclens tacksamhet.
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