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D.o professur i nordisk och jämförande folkkulturforskning, vars
innehavare nu skall installeras i sitt âmbete, är i sitt slag den första
inom den svenska universitetsorganisationen, men hal en ganska lång
förhistoria. Dess försüa begynnelse var mycket anspråkslö,s. På ansökan
av clocenterna C. W. vox Svoow och T. Nonr,Iul samt staclsnotarien Nns
Axonnsson beviljacte riksdagen under åren 1913 1920 ett å,rligt anslag
på extra stat å 4.500 kronor >att företrädesvis av sökandena eller
genom deras försorg användas för ,systematisk insamling, förteckning
och und,ersökning av sverÍska folkminnenr, vatvid tle såluncla hop-
bragta samlingarna uborde bilda en meil universitetet förenad och för
forskare tillgängtig folkminnessamlingu. För förvaring av d.essa sam-

lingar upplåi,ts inom universitetshuset ett ganska anspråkslöst rum, där
även unclervisning i folkminnesforskning medclelades.

Nästa etapp i utvecklingen sammanhänger mecl universitetets 250-

årsjubileum 1918. Vid tletta tillfâIle insamlacles nämligen en tlel medel
i syfte att åstadkomma en professur i folkminnesforskning vid Lunds
universitet, vilken till minne av d.en varmhjârtade föregångsmannen på;

folklivsforskningens område, Gunxan Or,or Hvr,'rÉrq-Clvlr.r.rus, som föddes
100 år tidigare, skulle bära hans namn. Av olika anledningar kom
emellertid den sålunda startade insamlingen icke att lecla till ett så

betvdancle resultat, att râ,ntorna å de insamlad.e med.len kunde räcka
till en professur. Ett avsevârt belopp skä,nhtes doch till univelsitetet
att utgöra en fond för folkminnesforskning på villkor att stiftelsen
skulle båra Hyltén-Cavallius' namn. För att rröjliggöra större effek-
tivitet i det avsedda arbetet begärdes från universitetets sida hos stats-
makterna en höjning av ovannämncla anslag på 4.500 hronor till 9.000

kronor, vilka tillsammans meil rräntorna av fonden slçulle möjliggöra
skapandet av en fast institution, förbund.en mecl undervisningsverksam-
het vid universitetet i Lund. Seclan 1920 års riksdag beviljat det be-

gärda anslaget för sagda änd.amål, meddelades i Kungl. brev den L9

november 1920 närmare bestämmelser rörancle stiftelsens arbetsuppgifter
och organisa,tion, föt'eståndarens åligganden och stiftelsens styrelse. Den

sistnämnda skulle utses av Humanistiska sektionen i Lund och bestå
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a,v e11 inspektor samt tva ttndnt loda.möter, lHirmed var i motsats Ull 
del t,icligare provisoriet en officiell inst.ilution för folkminncsforslrning 
skapad vid vårt univer:.iLet. Som stift,eisc118 stt1tlictä!l och förem,llet 
för dc:;s in amlin�s- och forskningsarbcle ävonsom den i samhand tWr
mcd l>cclrivna 11ndervisningeJ1 angiver det Kungl. brevet, det svem1ka 
folkets och [ri.imst då allmogens liv och kultur i vi(1aste mening, dess 
lcvnadi;- och a.rl)etssätt, hus och husinrcclningar s:11nt i;uciala, förhå]J:,u
deu, socler och bruk, folktro och folkclik.Lniug m, m. 

Hi�r ät· icke plat en ML i detalj ingå på vad som under årens lopp 

Mgjorts i syfte att Lltvidga och stl\rka Hylt.6n-Oavallius-stiftelsens verk
samhet eller konsolidera dess föreståndares ställning genom atL få hans 
bofa,ttning ombildad till professur. Upprepade gånger ocb sfi.väl från 
Lunds som fn\n Uppsala universitets sida ha anstalter vidtagits för att 
utverka. a,nf,iugen en ordinarie protessur i folluninnesforskning eller en 
personlig professur åt docenten VON SYoow. I viss mi\n komplicerades 
hela spörsmalet genom den icke alldeles lätUösta fråga11 om förhållan
det mcU�m folkminnesforskningen, som framför ,illt bohan<llar lie olilrn 
sidornn. av folkets a.ndlign. kultur, och i.imneL nordisk etnologi, som lrn.1· 

doss materiella kultur till föremål. Under uct att univcrsitet:-beredningon 
år 1937 förklarade sig anse både det förra och det senare ämnet. så 
viktig111 att vart och ett :w dom bor,le erhålla en företrädare i profes1:,ors 
ställning vicl universiteten, uttalade kanslern i sitt yt,trancle över 1939 
års petita att enligt hans mening de ifrågasatta professurerna, lämp
liga t borde omfatta nordisk och jä.mföranclo foUdrnlturforslrning, all,t..-å 
ha t.ill områcle såväl elen n.ndliga. som elen materiella kulturens fält, vilka 
ju delvis alltid måsto komma n.tt täcka va.ranclra. I l'örhande1wa.Tande 

läge ansåg sig lutnslcrn dock icke kunna ifrågas�itta, att tva profes
surer i detta, ämne sku lie smnticligt inrättn,s i landet. Don närmaste 
:1tgiLrden syn.les enli�L kanslerns :l. ikL böra bli, att VON , voow, som 
under en stL l!mg följd av är företrätt folkminnosforskuingcn i L1111(1, 
orhöllo en professur. 

'akC'ns vidare utveckli11g har p;:\tt i den av kanslern förorda(le rikt

ningen. Sedan statsulskottot vid 1039 ilrs riksdag �Lnbcfa.llt. årondet till 
Kungl. Maj:ts beak:t.ande och föl'klarat sig förvänt,L Cörslag däri rocln.n
till nästa års rik dag, upptog statsutskottct innevarande år fUrslaget 
under htil1visning till »elen banbrytande verksamhet, VON Svnow nmler 
en m)'Cket lång följd av år utfört för den svenslrn folkrni1rncsrorsk
ningo1u. Detta. förslag om personlig professur blev också ll v riksdagen 
a,ntagct, varpå Kungl. :Maj :ts utnHmning följde den 20 april 1940, kort 
efteråt supplerad med nya föl'cskrif-tcr rörande Ilylten-Ca.va llius-stift.ol
sens organisation m. m. 
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Det är en ovanligt lång och hängiven vetenskaplig gär.ning av väg_
röjande art? som hårmed erhåIit sin välförtjantã ion. universitetet
bringar professor vox svlolv sitt r"rppriktiga tack för, vad han redan
uträttat för sitü ur nationell och alhnänt vetenshaplig synpunht så vilc_iiga åimne och ser såvät i hans beprövade rärarför:-ago som i rrans
stora idérikedom och mångsidighet de bästa förutsättningar för hans
fortsatta verksamhet. Det härsar honom med särsr<ild gradþ och värme
v¿llkommen i hans nya ställning.

Professor vor Syoow har om sig lämnat följancle upplysningar:
Jag, Carl Wi,lhelm aon Syd,ou, är född i Ryssby, Kronobergs län, s1lr: 1g?B;föräldrar: cl. v. föreståldu::n för Kronobergs räns ianibrukssk"ora otto Ludvigvon sydow och Göihilda Rappe; avradó mãgenhetsexamen vict växjö h. aÌrm.lärov. 8/o 1897; inskrevs som student vid, Lunãs uriv. 6/o lggg; avtaáe fil. t<anct.sllt 190r; fil. lic' 1alr: 1g0B; disp. f. fil. doktorsgr. ,0/r 1g0g; promoverades ti¡ fit.d:r 28/¡ s. å.;
e' o. amanuens vid, Lunds univ:s konstrnuseum */, lg99-6/, 1g0B; e. o.amanuens vid historiskå, museet ,s/" 1g0g; âmanuens vicl historiska museet samtmynt- och meclaljkabine|tet 1lt 1g0g-s1/u 1g11; amanuens vicl konstmuseet 1/r

1909-3vp 1910; e. o. âflran'ens vicl 
'niv.-biblioteket 

20lz rg0g; amanuens därst.16/ro 1910-18/1 1g1g; notarie i filos. fakulteten 1/r 1910_s'; rsrz; ;ããnt i nordiskoch jåimförande folhminnesforskning ,a/o 1g10; förordnad ,rl" IgIg att tilÌsviclareexaminera i folkminnesforskning; föresiåndare för Gunn¿r 6ror nyiteo_cavallius,
stiftelse för folkminnesforskning 1gz1; professors nâmn 1939; utnämndes tilr pro_fessor i norclisk och jämförancìe folkkulturforskning ,ulo lg40 vicl Lunds univ.(personlig professur) ;

tjänstgjorde som bitr. Iärare vicl östergötlancls foÌkhögskola i Lunnevaclvintern 1892-g8; vik. rârare vicl H'iÌans foikhrigskora z m¿rr. sommaren l8gg;vid 
-Grimslövs forkhögshora 1 mån. sommaren 1g00; tredje rärare vicr Brekingefolkhögskola i Ronneby sommaren 1g01 samt 1g04-06; andre lärare ctärst. 1g06_0B; bitr. lärare vid Harancrs forkhögst<ora i Katrineberg vintern ioòa-os; t,,rr_

stâr,nd¿re för Blekinge räns småskoléseminarium i Ronneby 1902-0g; t. f. före_ståndare för Aug. Abrahamsons stiftelse å Näâs sommaren 1911:är hedersleclamot av Karmar nation secran 1g2B; redamot í fo,k,rrioneskom-mitién 1920; ledamot av_ rancrsmåtsföreningarnas i Lund styrerse seclan 1g2z;företog mecl statsunderstöd stuclieresor tilt danska folkhogskolor 1903-04 octrvetenskapliga st'clieresor till ryskland sommaren 1904 och loio, titt Norge hösten1910, mecl offentligt understöd till rysktand och Danmark rorz, tili'ni"r""ä,Danmark, Norge och ryskranir 1918, lill Norge 1912 och 1g18, till Irlancr ochEnglanrl 1920, til rrrand och Norge 1é24, til Irlancr rgz1,rirrysí<Iund och Norge1928, tiÌl Irland 1984, till Tyskland 1986 och till Belgien, d.h*.ir, ,I.yskland,
rrland, skottt¿nd och Frankrike 19BT sarnt har under ¿ren tglg-zo mecr offentrigtunderstöd företagit resor til orika deÌar av randet för att s¿mla forkminnen ererorganisera f olirminnesinsamÌing 

;
är ledamot av vetenskaps-societeten i Lund sedan 1g20; lodamot av K.Humanistiska vetenskapssamfuncret i Lund sedan s. å.; hecrersiedamot av sam_funclet f. Nordiska museets främjancre 1925; ledamot av Gustav Adolfs akacremien
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seclan 1932; hedersledamot av Folklore societv (Lonrlon) sedan 1937, av America¡

folklore society sealân 1938; led¿mot av Det kgl. danske Vitlenshal¡ernes Selsì<ab

1940;
'6lev Doctor of literature honoris causa vicl The national univ. of Irelancl i

Dubtin 1937 ocli RNO 1935.

Har'¿v trycket utgivit följancle sl<rifter:
La unua prego (Lingvo internacia' 1896).

Guds hjälp är bättre än kungens. saga, (småhemmens kalentler. 3, 1907).

Våra folkminnen. Folksaga, folhsägen och folktro. Grundlinjer till föreläsningar

över cletta ämne vid sommarhurserna i Ronneby 1907. I(arlshamn 1907.

stuclier i Finnsägnen och beslägtacle byggmästarsägner (Fataburen. 1907-08)'

Hur ser sjalen ut? Ett titet hapitel ur vfir folktro (Sv. folkhögsl<olans årsbok'

1908).

Våra folhminnen (Sv. turistfören:s årsskr. 1908).

Två spinnsagor. En stuclie i jämförancle folksagoforskning. sthm 1909. (Akacl.

u"t .¡ z uppl. med änctr., tillágg och fransk resumé utg. ss. sv. lanr1srnirl. Bih.

B. 3. 1909-10.
I(loka Stina i Karshult. Några gamla anteckningar (Medcl. fr. Norra Sm¿ilancls

fornm.-fören. 2, 1910).

To¡s färcl till Utgård (Danske Studier. 1910).

om maran och varulven. sägner från Bleking och smårland (Fästskr'. t. I{. F.

Feilberg. Sthm 1911; Sv. lanclsmåLl 1911; Maal og minne' 1911)'

Utreitning rOrancle folkminnesforskning såsom examensämne i filosofisl<a fakul-

teten vid Lunds universitet. Lund' 1912.

Geografi och naturbeskrivning i Beowulfssfingen (Förhancll. vid. sr'. filolog- o.

historikermötet i Göteb. 1912).

Kludunte-Romeliclöne-Conclusive (Danshe Stuclier. 1912)'

Näåis såsom folhuniversitet (Tidsl<r. f. det sv. fotkbildn.-arb. 1, 1912).

Pottetorpa here (Grimslövs eìevförb:s årsbok. 1912)'

Råcl och anvisningar för insamlande av folkminnen (uI värends historia. våixjö

1e12).

Smålänclska folksagor (Ib.).
Våirlclsspråh och vetenskap (Mondo. 1912).

Irisches in Beowulf (Verhandl. d. 52 Versamml. cleutscher Philologen uncl Schtti-

männer in Marburg . .. 1913).

Kung Orre (I\{aal og minne. 1913).

Stalka karlar (Finn, utg. af Lukasgillet i Luncl. 1913)'

Axel Olrih. Några ortl till 5O-årsclagen (Folkrn. o. folkt' 1, 1914)'

Diakahallar och Draka,rYd (Ib.).

Folkrninnen och folkminnesforskning (Ib.).

Molthe Moe (Ib.).
Några orclsprålt från Smålancl (Ib.).

Jat"ten lIymes bägare (Ib.; även i: Danske Studier. 1915, sarnt ned r¡ndertiteln

,Mytólogisk stuclie, även 'tg. 
ss. Folkrn. o. folkt:s slcriftser. [1].1914).

Folhminnena och aleras insamling. Råcl ocli anvisningar (Folkm. o. folkt. 1' 1914;

även utg. ss. samÌna skriftser. 2, tglí).
Grenclel i ang{osaxiska ortnarnn (Namn ocli bygcl. 2, I9I4; âr'en i: Nord' ortn¿nl'

I{yllningsshr. tiltägnacl A. Noreen ... Ihps. 1914)'
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Gåtor fr:in Skytts håracl i Skirne saml¿ile av Olof Christoffersson, ordnatle och
förseclda merl inleclnin¡ç. Luncl 191õ (Folkm. fr. Skytts liäratl. 3; Ur Foìk-
minnesfören:s i Luncl sarnl. 1: 3).

Några jullekar från Hånger sochen i Smålanc1 (Folkin. o. folkt. 2, 1915).
>Nötrim" frirn Srnålancl (Ib.).
Orn g:itor och gåtsystematik (Ib.).
Sl ora l-latldes oclr lilla Hatldes (Ib.).
Våra folkminnen och betyclelsen av cleras insamling (Reclog. f. Skarabolgs láns

folkhögskota. 1915-16; även i: SkånsÌra folhminnen. Årsbok. 1926).

l,'olkliga festseiler. Några anmärhningar (Folkrn. o. folkt. 3, 1916).
Õnskemål och synpunkter rörand.e insamling av folhminnen (Ib.).
Tranan och vårrfruclagen (Ib.; med unclertiteÌn "En studie över nirgra hittills

obeaktade svensl<a folksederr, 1, i: Fo1km. o. folkt:s skriftser. 3, 1916).

Ein Märchen von Perrault uncl clessen Urform (Schrveizer Archiv f. Volkskuncle.
20, 1916).

Axel Olrih (Folkm. o. foll<t. 4, l9l7).
En gammal visa om julen (Ib.).
Hembygdsfolsl<ning (Ib.).
Axel Olril< 1864-1917 (Arliiv f. norclisl< filologi. 33, 191?).
Dopparecla'n (Da'n före cla'n. Jultidn. för Limhamn o. Malmö. 1917).
Draken som sl<attevaÌrtare (Danmarks foll<eminder. 17: Fra clansl< folkminclesaml.

4: Festskr. til E. Tang Kristensen. Khvn 1917).

God afton on I hemma är! En stuclie över de norcliska majvisorna. Mecl f¿csimiler
och musiknoter'. lfalmö 1917.

Pri folhloro. Yurizita tracluko cla P. Ahlberg. Sihm 1917. (Por exerco e plezuro. 7).
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. Nflgra ord mecl anleclning av lO0-årsminnet (Folkm.

o. folkt. 5, 1918).

Hur bör insamlingen av våra foll<minnen organiseras? Ett förslag och en vàtcljan.
(Ib.; i särtr. under titeln Samla folkminnen! Malmö 1918).

Sigurcls stricl mecl Får'ne. En stuclie rörancle hjåi,ltesagans förhfrllancle till folk-
clihtningen. Luncl 1918. (LUÄ N.F. Avd. 1. Bd 14. Nr 16).

Våra folkminnen. lln populär framställning. Ib. 1919.

Folkminnesforshning såsom vetenskap och universitetsdisciplin. Genm¿ile . . , (Rig.
2,1919).

Jättarna i rnytologi och folktro (Folkm. o. folkt. 6, 1919).
Nãigra begravningsbruk (Ib.).
I{embygclslitteratur. Några klav och synpunkter (Ib. 7,1920).
Mytologiens játtar. Ett svar till professor Eilv. Lehmann (Ib.).
Irisht inflytantle på nordish gucla- och hjäItesaga (Vet.-soc:s i Lunil irrsbok. 1920).
Iì'oll<minnesforskning och fi1o1ogi. Ett svar till professor Finnur Jónsson (Fo1Ì<m.

o. folkt. B, 1921).
H. F. FeilberC' (Ib.).
IIera onr folkminnen och filologi (Ib.).
Guclinnan l¡röja i folktraditionen (Fören. för sv. hulturhist. Böcker. 2: Etnol.

stucl. iillägn. N. lì. Hammarsteclt . . . Sthm 1921).
Några orcl om folkminnenas l<ulturbetyclelse (Fr:in Ljusnarsbergen. Linclesb. 1921).
Wärencl och 'wirciarne, af G. O. Hyltén-Cavallius. 2:a uppl. utgifven. Del 1-2.

Sthm 1921-22.
Schiane, av Facler Peter O'Leary, ör'ersatt frirn gaeliskan. Ib. 1921.
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Bäckahästen (Vet.-soc:s i Lund årsbok. 1922).

Folkminnesforskning och filologi (Folhm. o. folkt. 9, 1922).

Majsjungningen och,Pigevisanu (Ib.).
Om folkminneskulser. Några reflexioner med, anleclning av Tomelillakursen (Ib.).

Beowulfskaltletr och nordisk tradition (Vet.-soc:s i Lund" årsbok. 1923).

Folkclräkter och foÌktraclition (Folkm. o. folht. 10, 1923).

Liknelser och sagor (Folhhögskolans julbok. 1923; även i Tid.skr. f. sv. folhhög-

slrolan. 4, t923).
l{aj- och midsommarfirning i Blekinge (Blekinge-bygc1er. 1' 1923).

Beowulf och Bjarke (skrifier utg. av sv. litt.-sättsk. i Finl. 170; stud.. i nord..

filol. 14, 1923).
>Bära skugga,, en egendomlig begravningssecl (Folkm. o. folkt. II,1924).
Hur rnytforshningen tolkat Beowulfdikten (Ib.)'
Naturväsen. En översikt till ledning för samlare (Ib')'
Folkminnen. Folkminnenas betyclelse inorn hembygdsforskningen (Luleir, stifts

folkskolemöte i Umeå .. . 1922. Ber' . . . Umeå 1924).

Folkminnesforskning (Yäxjö stifts 20:e folkskolläraremöte i växjö . .. 1923.

Redog. .. . Våi,xjö 1924).

Ortnamnsundorsökningarnas organisationsfrirga. Anmärhningar vicl >Betänkancle

meil förslag till ett systematiskt utforskancle av clen svenska allmogekulturen
avgivet av ciärtill utseclcla sakkunnigen (Namn och bygd. 12, 1924). fTills'
m. II. Geijer.l

Sårskilt yttrande (Bet. m. förslag t. ett systematiskt utforskande av den sv. all-
mogekulturen ... 1. Sthm 1924: SOU 1924: 26). [Tiils. m. H. Geijer.l

Scyld Scefing (Namn och bygd. 72, 1924).

Antti Aaarne (Folkm. o. folkt. 12, 1925).

Spöktro och vätietro (Ib.).
Det ovanligas betyclelse i tro och sed (Ib. 13' 1926).

Älvorna - cle dödas andar? Sva.r [till G. Alilberg och till A. Norctén] (Ib. 13'

iøzø. tt, tøzz¡.
Folksagan såsom indoeuropeisk traclition (Arkiv f. nord. filologi. 42, 1926)'

Föreställningar om födelse i folksagan (Vet.-soc:s i Luncl årsbok. 1926).

Majtråd och lyckoträcl (Folklorist. stud. o. saml. 2: Folhminnesstudier tillägn. H.

Celancler. Göteb. 1926).

Några folksagor från Torna häract (Skånska folkm. Àrsbok' 1926).

Bröllop och midsommar. Folkminnen från Hånger och Ljungby (Värnamo hem-

bygclsfören:s årsskr. 1927).

Folksagoforskningen (Folkm. o. folkt' 14, tg27).

Hjältesagans framvlj,xt mecl särskilcl hänsyn till Sigurdsdiktningen (Arkiv f. norcl.

filologi. 43,1927).
Volkskundliche Arbeit in Schweden (Nord. Volhskundeforschung, hrsg. v. J. Meier'.

te27).
Associationens betyitelse i folklig tro och secl' Föredrag ' . ' [jämte] Svar [pÍl

kritikl (Fotkm. o. folkt. 15, 1928).

Brynhildsepisoclen i tysk tradition (Arkiv f. nortl. filologi. 44, 1928)-

Diktning i folkets tro och sed (Finn. 1928)"

Norska folkminnen (Folkm. o. folkt. 15, 1928).

Die psychologischen Gründe d.er Mana-Vorstellung (Vet.-soc:s i Lund årsbok.

1929. Även något förkortacl, i: Actes du Se Congrès intern' cl'hist' des reli-
gions à Luncl . .. 7929. Lund 1930).
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Majgren, rnajiräd och majstång (Buclkavlen. B, 1g2g).
Min barndoms jular (Jut-post.-1929).
Minnen från min barncromstid på Tránh'rt (1BzB-1Bgb). Hågrromster o. Ìivsintr'ck.

10,1929).Iillakursen (Ib.).
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- Gucr hjâþr Några forkriga förestäilningar o'r n;,s'ing (skånska foikrn.Arsbok.1929).

Den fornegyptiska sagan om cle tv¿i bröderna. Ett utkast till dess historia ocli
^ .utveckÌing (Vet._soc:s i Luncl årsbok. 1g30).
occide'tal eller esperanto. Några orcr i värrdsspråksfrågan (A.iel. 10, 1gB0).om falsl<t och äkta i forhtraditiotreu rn. m. svar piL rerrtor ceranders genrnäre(Folhm. o. foll<t. 12, 1990. Även i: skånsrra folrim. Ärsbotr 1gB0).
Vär'ldspråksfrågan (Nykterhetsfolkets kalencler. 1gB0).
Esque Latino sinc flexione es åpt quåm ringue i'teí'¿tioriar? (cos.rogrotta. 10,1e31).

Inleclning (Nord. hultur.. 9 B, 19g1).
Lucia und Christkinillein (Zeitschr. f. Volhsk. N. F. Z? 1991).
Någlr 

_91" hembygclsrörelse och b¡,gdeforskning i Sverige frortid og Nltiil. 9,
193t ).

Om folkets sägner (Norcl. hultur. g ß, 1gB1).
Om follrsagolrra (tb.).
Svensk¿ folksasor i Sverige och Finlancl (Ib.).
Sveriges och Finlancls svensl<a foll<sägner (Ib.).
Quelc paroles concernent Latino sine.-frexiine (cosmogrotta. 10, 1gB1).IMilhelm Mannhardt und sein Briefwechsel .it Gu,riur' Ofof 

'n"vft¿n-Cavallius
(Vet.-soc:s i Lund årsbok. 1981).

Discussion pri un inte,rnation¿r terminorogie folkroristic (cosrnogrotta. 11, 1982).Märchenforschung und philorogÌe. vortrãg auf dem ?. 
'orcl. 

Þh'or.-Kongr. inLund . . . rg,z, nebsf einem Bericht ti¡ei ¿ie gleichzeitig ung.nuti.ou Märchen_forscherkonferenz (Vet._soc:s i Lund årsboli. lgZZ).
Något om träden i folkets tro och sed (Sv. kulturbilde-í. 6? 19g2).
Om t¡aditionsspridning (Scandia. 5, Isà2; på finska i: Historiallinen aikakaus_kirja. l9B2).
,,Sagornas international> (Lunilagårcl. 18, 1gB2).
Trollbröllopet i säterstugån (Frylsäncle fãrr o. nu. B, 19gB).
Geograph¡' and folk-taÌe ecotypes (Béaloideas. g, 1gB4).
Kategorien der P¡osa-vorhsilichtung (vorkskundr. Gaben J. Meier cìargerr.. Berr.& Lpz. 1984).
Nibelungendiktningen och sågnen om uan bheoir roctrlannach,, (Luncrer ge'nanist.Forsch. 1. Stucli¿ Germ. tillägn. E. A. Kock. Luncl 198ìtNils Lithberg (Vet.-soc:s i Luncl arsnot. 'tOaa;.

The Mannhardtian theories about the rast shát and the fertility fro.r a rnocrerncritical point of view (FolkJore. 45. 1984).
Die jetzige stellung der Mrirchenfo"schuog. Ziere und. Mitter mit besoncrerer Hin_
_ li.ht auf organisierte Zusammena¡beii (Saga o. sed. 19Bb).Ett bidrag till riternas psykorogi (Festskrifi tinägn. A. Herrrií. Luncl 19Bb).Från tro till sägen (Vår hernbygd. 19gb).
Germansk tractition. Föredrag (Saga o. secl. 1985).
Julboci<en (Djurskyclder. 4\ tgZS).
Sagoforskarkongressen i Luncl (Folkrn. o. foli<t. ZZ, lgÌb).
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statsnnivelsitet borde finnas en lälostol, vars innehavare ilu'iktat sin
folskning på stucliet av svenska språket och särskilt det nu levande
spr'åket 

- rihssplilhet såväl som clialekterna. Redan hänsynen till
modersmålsnndervisningen i skolorna och cle rlärmed förhnippade plo-
blemen gjorde det önsl<vär't, att vi i landet ägde tillgång till folskale,
vilka voro såilskilt skicl<acle ¿tt såttta in dessa frågor i der.as veten-
shapliga sammanhang. ,{tgarder borcle därför vidtagas i syfte att till-
godose detta önskemåI.

Beredningen ansåge, att vid vartdera univelsitetet den ena av cle
båda här ifrågavarande lårostolarna borde benâmnas pr.oTessur. i
norcli,slru sprczlt. Denna professurs ¿imnesområde bolde omfatta samt-
liga nordiska språk med sär'sl<ilt beaktande av deras inbördes sam-
manhang. Den andra lärostolen borcle erhålla benåmningen professur
i suenska sprd.ket. Det borde uttr'¡rslç]1g.r fastslås, att tyngdpunkten
inom denna l.lrostols ämnesområcle utgjordes ar¿ rìysvenskan och sål'-
skilú av det levande språhet.

För Lunds universitets vidkommande borde alltså ril<sdagens mecl-
givande inhämtas tiÌl att benämningen å den ena a,v de två lärostolarna
i nordiska språk :,lndrades till professul i svensrca språket. Ifråga om
de bå,da IJppsalaprofessurerna elfordrades däremot ingen åindring i
univelsitetets stat.

Inom de al<ademisl<a instanser:, som hade att yttra sig om universitets-
beredningens förslag, gjorde sig på denna puni<t nzigot olika meningar
gällancle. rrumanistiska sektionen i uppsala tillstyr.kte beledningens
förslag, men underströk tiltiira, att fordran pår, vetenskaprig produktion
även på fornsvenskt område borcle upprätthårÌas för erhållande an,
kompetens till professur i svenska språket. Lundasektionen avstyrkte
cläremot all föränclring rörande benämningen på de båda iirofesslrrernai nordiska s¡rrËlk vid universitetet, detta bÌ. a. emedan det vole sjäiv-
klart, att en innehavare ar, en dylih professur i sverige borde hava
ådagalagt kompetens i svenska språket.

universitetskanslern tillstyrkte för sin clel att beredningens förstag
genomförcles, varvid han doch förutsatte att, pål sâtt humanistiska sek-
tionen i uppsala förordat, krav pål vetenskaplig produktion även p;i
fornsvensht område upprätthölies f ör erhËrllande av kom¡retens till
professur i svenska språkei. Depaltementschefen slutligen uttalade i
proposition tilÌ 1938 års riksclag, att han funne universitetsbered-
ningens av kanslern tillstyrkta förslag, varigenom den ena rìnmela
lediga Lunda.plofesslrren i nordiska språk skulle erhåla benämningen
professur i svenska språhet, väl motivel'a.t, givetvis nndel nj¡ss angivna
förutsåttning rölande meritering i fornsvenska. Dår slutligen de sah-

ü

!
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kunnige och andra, som had.e att yftra sig orn befordringsårendet, iclie

voro fullt ense om den exakta innebörden i departementschefens ut-

talande (vilhet här endast helt kort refelerats), fastlog kanslern ytter-

ligare i sitt yttrande rörande tillsättningen aY professlllen, att t¡rngfl-

punkten inom lärostolens område shulle utgöras av nysYenskan och

såirskilt av det levand.e språket. För kompetens tiII professuren borde

dock upprätthållas krav på vetenskaplig produktion á"Yen på forn-

svenslcl omr'åde.
Tiil den sålunda omreglerad.e, genom professor Euu, olsoNs för-

tidiga bortgång lediga plofessulen hade ett stort antal söhande anmält'

sig. Deras rika, delvis mycket värdefulla och till ytterst olika områ,den

förlagda Yetenskapliga produhtion gaY ett starkt intryck av d.en in-

tensitet och d,en vida oiientering, som f. n. präglar arbetet på den

nordiska och svensha filologiens områtle. Enskildheterna i clet delvis

ganska svåra befordringsârendet skola icke här rekapituleras. Tre av

de fyra sakhunnige placerade den n¿ist yngste av de sökande, docenten

K. G. LJuuecnnn, på första förslagsrummet, och flertalei inom huma-

nistiska sektionen anslöt sig tilt samma mening. Med. stor övervikt

blev d.ocenten L,luxccnÐN äYen av det Större ahademiska konsistoriet

för'eslagen till erhållande av plofessulen och blev efter förorrl av

kanslern också av Kungl. Maj:t utnämnd den 21 juni 1940'

Den förebragta, utredningen har klart ådagalagt pr-ofessor L.ruue-

cRENS stoïa initiativrikedom, mångsidighet och forskarenergi. Han har

presterat arbeten av hög kvalitet, och hans utvecklingskurva synes

avgjort vara i stigande. universitetet bringal honom sin uppriktiga
Iyckönskan till flen synnerligen viktiga lärostol, som han vid, ovanligt

unga år erhållit, och tillönskar honom framgång och glätlje i hans

blivancle verksamhet.

Professor L;uxccnnN har om sig lâmnat följande upplysningar:

Jag, Karl Gustøa Llunggren, son till lektorn fiì. dr Carl August Ljunggren

och Ester Anctersson, är fötld i Hatmstatl clen 6 december 1906;

avlade stuclentexamen vicl Halmstads högre allmänna läroverk den 31 maj

1924, inskrevs som student vicl Luncls universitet den 15 september samma år,

avlarle filosofisk åi,mbetsexamen tlen 31 oktober 1927' efterprövning till samma

ex&men den 15 september 1928, filosofie licentiatexamen clen 15 september 1930,

clisputeracle för filosofisk cloktorsgracl den 2 april 1932 och utnämndes till filo-

sofie cloktor den 31 maj samma år;
förorilnades titl docent i norcliska språk vid Lunds universitet clen 10 maj

1932;
mectclelacle som docentstipend.iat akaclemisk undervisning h' t. 1934-v. t. 1940

och var vid lvå tillf,tllen fakultetsopponent;
utnämncles den 21 juni 1940 a,tt fr. o. m. clen 1 juli samma år vara professor

i svensl<a språhet vicl Luncls universitetl
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var anställd vid svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund rlp !9Bl-
sols 1934;

genomgick provår vicl Luncls högre allmänna läroverh 1934 samt har bestritt
kortare vikariat vid detta låroverk och Lunds privata elementarskola;

är sealan 1937 medlem av Vetenskaps-Societeten i Luncl och sedan lgBB dess
sekreterare;

¿ir sedan 1938 sekreterare i sydsvenska ortnamnssällskapet och ledare av
dess undersökning av Skå,nes ortnamn;

vistades såsom innehavare av ett Riksstatens resestipenclium två månacler
under år 1939 på, Islancl för språkstuclier;

var Hallands nations prokurator 19g0-1981, Lunds studentkårs kassör 1gB4

-1938 och studentkårens tuberkulosbyrås kassör lg3b_-lg3g;

Har av trycket utgivit fötjande skrifter:
Hallands runninnesmärken (vår bygd. Halrands hembygdsförb. årsskr. 15, 19g0).
Hallancls runstenar (Arkiv f. nord. filol. 4?, 1gB1).
Stuclier över förhåll¿ndet mellan verbalpartikel och verb i fornsvenskan. Luncl

1932. (Grad.-avh.)
En öländsk runsten och de fornnoldiska namnen pä m,ódr (Arkiv f. norcl. fitol.

49, 1933).
Lis Jacobsen, Svenskevældets Fald. [Rec,] (Ibid.)
Namnen i clet gamla Halmstacls topografi (Föreningen Gamla Halmstads års-

bok. 10, 1933).
En skånsk runsten - ett skånskt ortnamn (Namn o. bygd. 221 lgg4). fTitls. m.

L Lindquist.l
Lis Jacobsen, Nye Runeforskninger. [Rec.] (Arkiv f. norcl. filol. 50, 1gB4).
Lis Jacobsen, Eggjumstenen. [Rec.] (Ibid.)
Hans Brix, systernatiske Beregninger i de clanske Runeinclskrifter. [Rec.] (Ibid.)
>Allmänning> såsom topografisk benämning i Norilens meclelticla stäcler (Luncler

germanist. Forschungen. 1: siudia Germanica tiltägn. E. a. Kock. Lund 1gB4).
Till Halmstads borgerskaps älilre historia (Föreningen Gamla Halmstads årsbok.

11. 1934).
,Ge på kahan.> En gammal västgötsk bröllopssecl och dess ursp.rng (vet.-soc.

i Lund. ,a.rsbok. 1984).
Halmstacls byfogcleräkenskaper l6L0_.42 (Föreningen Gamla Halmstacls årsbok.

12, 1935).
Till utvecklingen å,v os, öse i ortnamn (Nomina Germanica. Hyllningsskr,. till

B. I. IÌesselman. Uppsala 1985. Även i Namn o. bygil. 24, ig}6).
Några olikheter mellan olavus petris och pecler Galles ipråkbruk i ,swar påå

tolf spörsmål> (Bidrag till nordisk filologi tillägn. E. olson. Lund 1986).
Till cle försäkrande adverbens betyclelseutveckling i svenskan (Nysv. stuclier.

16, 1936).
Två förteckningar från 1500-talet över Halmstads borgerskap (Föreningen Gamla

Halmstads årsbok. 19, 1986).
stuclier över verbalsamm¿nsättningen i 1b0O-talets svenska. Lund 1gBT. (Lunds

univ. årsskr. N. F. Avd. 1. Bd 82. Nr 6.)
tiklre Hallandsshildrare och Hallandsshilclringar (vår b¡rgd. Hallanits hembygds-

förb. årsskr.. 227 7937).
Några anmärhningar till tolkningarnå av setrekamuens inskrifter (Arkiv f. nord.

filol. 53, 1937).
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Antechningar till Shírnismál och Rígspula (Ibid. 53-54, 1937-39)'

Köping, I(öpinge och l(aupangr (Namn o. bygd. 25, 1937)'

I(raftuttryck av typen rge något hunclanr, >ge något hatten> o. tl. (Nysv. stuclier'

1?, 1937).

Undersöhningar över norcliska ortnamns behandling i rnedellågtyshan och medel-

lågtyska drag i gamla nordiska ortnamn. Lund. 1937. (Luncìs univ. årsskr.

N. F. Avcl. 1. Bil 33. Nr 7. 1937')

Halmstacls åi,ldsta sigilt och mecleÌticla tolkningar av namnet Hahnstacl (Före-

ningen Gamla Halmstads årsbok. 74, 7937).

1607 års skråordning för Halmstacls skräilclare (Ibid')'
Emil Olson (Vet.-Soc. i Luncl. Årsbok. 1937).

Getinge-stenens runinskrifter (vå,r bygd. Hatlands hembygdsförb. årssÌ<r. 23' 1938).

I(ronãbergs läns runinshrifter granska¿e och tolkacle av Ragnar I(inand'er [Rec']
(Arl<iv f. norcl. filol' 54, 1938-39).

B. Bjerre, Norcliska konjunktionsbildningar med temporal innebörtl. [Rec.] (Ibid.).

Acljektivering av substantiv i svenshan. undersökningar i svensk ordbild'nings-

och betyãelselära. Lund 1g39. (Lunds univ. årsskr. N. F. Avd. 1. Bd 35. Nr 3.)

Något om halländsk folhmålsforsl<ning (I(atrinebergs elevförb. 1939).

Eti l<apitel ur språkets liv. När substantiv bti adjektiv. (Norcl' tidskr' (Lett.)

N. S. 15, 1939).

svenska clialektorclböcl<er. En översiht (vet.-soc. i Lund. ,Ã"rsbok. 1938).

Bennikan (Sydsv. ortnamnssållsk. årsshr. 1937--39)'

-fill namnet I(lagstorp (Ibid.).

Prästrelationernå, från Skåne av tt"r 7624. Utg. av John Tunelil. lRec'l (Ibi'l')'

Ture Johannisson, verbal och postverbal partikelhomposition i cle germanska

språken. [Rec.l (Arkiv f. norcl. filot. 55, 1939-40)'
V" congrès iniernaiional cle linguistes BruxeÌles 1939. Dokumente zur Interpunk-

tion europäischer Sprachen. [Rec.] (ibial.).

Artiklar i Lunds Dagblacl, Lunclagårcl, Sydsv. clagblaclet, Ilallanil, Ilallanclsposten'

Norcliska personnamnsorclböcker. En översikt mecl anleclning av uDanmarks gamle

Pcrsonnavneo (Scandia 1940).

R ecligerat:
svenska Akailemiens ordbok, partierna inacceptabel - incitera, inclemnifikation

-indisk, 
inclo-, iorclning--iröra, isabell-iösa, jaga- jaguar, jahvism-

jakobsit, jakt- jalbär, kafé-kakuminal, kapra--kaputt'
Halland. En bok om hemb¡.gclen utgiven av llallands nation i Lüncl. Luncl 1938.

[Tills. med O. Christner och B. I\Iöller.]

Sydwenska ortnamnssällshapets årsskrift 193?-1939. Lund 1939'

Vetenskaps-societeten i Lund' -Â.rsbok 1939.

Under tr)¡cÌ(ning:
Behancllingen o., nu-n m. m. i våra äldre reformationssl<rifter. Ett bidrag tilì

bestämmanclet av författar- eller översättarshap (Arkiv f. nord. filol').

Uppgifterna om Halmstads kyrka och I{ahnstails skola i Luncls stifts lanclebok

av 1569 (Föreningen Gamla Halnstacts årsboh 1940)'

Änclringarña i Ahnqvists ,I)et går an' (vet. soc. i Lund. .Å.rsbok. 1940).

Professot L,runccriux tillträd.er sitt âmbete löl'tlagen clen 30 novembel'

med en föreläsning över' ,,SltrrZkforskn'inç¡ och sprtil'+aòrd>'
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Den förste innehavaren arz professuren i slâvisha språk vid T,unds

universitet var SIGURD Acnull, som utnämnd.es år 1921 efter att redan

tidigare (sedan 1908) ha yerkat som l¿¡,rare och eíaminator i ämnet.

Acnnlr, var en rikt utrustad natur. högt begåvad såväI i vetenskapligt
som i litterärt avseende, idérik och vittfamnande, varmhj:irtad och fasci-

rìerande, och hans ovä4tat tidiga boltgång å,r 1937 betydtle såväl föt'

universitetet som för hans vänner en m)¡cket stor förlust. Som sökande

till den genom hans frånfälle lediga lärostolen anmäId"e sig d"åvarande

docenten vid LTppsala universitet G. GuNx¡.nsson och förste bibliotekarien
vid Stockholms stad.sbibliotek fil. dr K. P. Knurssou. Sakkunnigutred-
ningen gav vid handen, att båda voro ,flamstående forskare med god

kompetens att handhava den ifrågavarande professurenn. Något före-

träcle tillerkändes docenten GuNuanssoN, som den 18 november 1938 ut-
nämncles till professor i ämnet.

Efter en tämligen kort tids verksamhet i Lund mottog emellerticl
professor Gumm¡.nssor¡ kallelse till motsvarande ämbete vicl lJppsala uni-
versitet och utnämndes till dess innehavare den 30 december 1939. Till
den sålunda ånyo lediga professuren härstädes anmälde sig endast biblio-
tekarien dr KNurssou som sökande. Sedan inom Humanistiska sektionen
förslag v¿i,chts om dr Kxurssows kallande till professuren, hemställde

Större akademiska konsistoliet i en till kanslern stäIlcl skrivelse om

utverkande av Kungl. Maj:ts tillstånd till att orrannälnnda, sa,kkunnig-
utredning måtte få läggas till grund för förevarande beforclringsärende
och att sålunda frågan om d.r KNurssoxs kallelse måtte få avgörâs utan
förnyad prövning av sakkunnige. Denna hemställan blev den 10 maj
1940 av Kungl. Maj:t bifallen. Sedan kallelsefrågan därefter i veder-
börlig ordning behandlats, utnämncles bibliotekarien KnurssoN den 21

juni 1940 till innehavare av professulen.
Professor Knurssol har både som student, docent och biblioteksman

tillhört det universitet, till vilket han nu återbördas som främste måls-
man för ett ämne, vars stora betydelse torde komma att framstå alli
klalare i framtiden. Han har också gjort sig känd för en ovanlig gracl

av energi och plikttrohet, stor begåvning för språkvetenskaplig forsk-
ning och levande intresse för sin unclervisning. Universitetet bringar
honom dårför en valm och uppriktig väikomsthälsning och önskat'
honom all framgång i hans betydelsefulla vârv.

Professol l(xurssoN hal om sig låimnat följande uppl¡rs¡i11g¿¡'

iag, Kntú Peter Knutsson, är föclcl i Dalb¡', llalmöhus län ilen 5 mars 1897;

förälclrar snicharmåistaren Nils Knutsson och hans hustru Sigricl Maria Ohlquist:
avlacle stnclentexauren vicl Lurrcls högle allmänna lüroverk clen 26 maj 1916;

inskrevs sour stuclent r.icl Luncls uni'r'ersitet sarnna år och avlatle clärstädes filo-
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sofie lcancliclatexamen ilcn 15 december' 1920; avlacle filosofie Ìicentiatexarnen clen

15 september 19231 clisputeracle för filosofie doktorsgracl clen 28 maj 1926;

innehacle förorclnandc sorn clocent i slavisl<a språì< vitl Lunds universitet
uncler ticlen tsl6 7926-3111: 1929;

fullgjorde provtjåinstgöring vid Luncls universitetsbiblioteh nncler ticlen 1/s-
B0l11 1922 och förorclnades till e. o. amannens clåirstädes d.en 1 clecember samma år,

samt till amanuens den 15 september 1923 octr tjänstgjorde som halvticls¿mânuens

uncler tiden clen 1/r 1926-311:.z 7929;
tjänstgjortte som t. f. anìanucns virl Hurnanistisl<a selttionens scrninaliebiblio-

teh i Luncl vårterminen 1.924 och som årÌânnens tlärstäcles fr. o. rn. höstterminen

1924 t. o. m. höstterminen 1926;

utnämncles till förste bibliotekarie vicl Stockitolms staclsbibliotek ilen 14

rlecember 1929 och innehacle denna befattning uncler ticlen den 1 januari 1930 titl
den 30 juni 1940;

föreläste 1932, 1936, 1938 och 1940 vicl cle av I(ungl. Sholör'erstyrelsen anorcl-

nacle hlrserna för utbilclning av bibliotekspersonal vicl cle större folkbiblioteken;
har företagit följande utril<esresor för språkstuclier: till Tjecì<oslovakien 1921

och 1927; till det r¡'ska hlostret i Petseri' Estlancl 1'937 och 1938;

utnämndes den 21 juni 1940 tiil professor i slaviska språk vicl Lunds universitet.

Ilar av trycket utgivit föÌjande shrifter:
Bibliografi över de uncler 1923 från tr5'cket utg'' huvuclsakligen svenska skrifter,

som röra moclersmålsnnclervisningen (Àrsskr. f. i\[oclersmå1slärarnas f ören.

1924. Göicb.1924).
über ilie sogenannte zwcite Palatalisierung in clen slavischen Sprachcn. Luncl &

Lpz. 7926. (LUÃ. N. F. Avd. 1. I3tl 21. Nr 9.)

Zur slavischen Lehnwörterkunde (Zeitschr. f. slav. Philol. Bd 4 (1927). s. 383-390).
Die germanischen Lehnwör.ter im slavischcn vom Typus buky. Luncl &, Lpz. 1929.

(LUÃ. N. F. Avcl. 1. Bcl 24. Nr 9.)

Zur Etymologie von slav. vitqá2r,. (I(. Human. Vetenskapssamf:s i Lunrl ¿irsber'

1929-30, ?. s. 1-19).
principerna fö; foil(bibliotel<ens bokinhöp (Det treclje norcliske bibliotekmøte i

Oslo 24.-26. august 1933. Foreclrag og orctskifte. Oslo 19$. -q. 97-105)'
Abg. azz,. (Zeitschr. f. slav. Philol. Bcl 12 (1935). S. 94--102).

O neskol'hich clrevne-russkich pergamentnych otryr4<ach evangel'skich ðtenij v
Svecii (Slavia. Roðn. 15 (1937/38). S. 53-72).

Zlr Frage tiber die ältesten gerrnanischen Lehnwörter im Slavischen (Zeitschr.

f. slav. Philot. Bd 15 (1938). S. 121-140)'
Der Tempel in Alkona ('Zeitschr. f. slav. Philol. Bd 16 (1939). s. 141-151).

Översättningar:
Õapek, I(., R.U.R. Rossums universal robots. Drama. sthrn [1934]. (Racliotjänsts

teaterbibliotek. 3.)

Berbetova, Nina, Tjajkovskij' Sthm 1936.

Professor I(NurssoN tilltråder sitt ¿imbete onsdagen den 4 december

meal en för'eläsning över "Oblonxoas dlöîn och Len¿ns>>
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Till dessa akademisha högtidligheiel få,i jag vör'dsamt inbjuda

Statsrådet och Chefen fcir K. Ecklesiasiikdepartementet. Professorn
och Kornmenclören, Fil. D:r Gösra Blecn;

Kanslern för likets universitet, f. N{inisiern för utrikes Éirendena
Jur. D:r Ösrnro UnoÉw;

f. Kanslern för rikets universitet, Riddaren och Kommendören åv
K. IVIaj:ts Orden m. rrì., Jur. Jubeld:r ErtNSI Tnvccnn;

Universitetets Prokansler, Biskopen över Lunds stift, Kornmendören
med stora korset ¿ìv K. Nordstjärneorden rn. m., Teol. D:r Eov¡"nn
Mlenus Rornn;

Landshövdingen över Malmöhus län, Fil. D:r Anrnun N¡,runrnr,
lnouson;

t. f. Landshövdingen över Malmöhus län, I(rigsrådei och l(ornrnen-
dören, Jur. Kand. E. V. Svnnun;

Presidenten i K. Hovrätten över Skåne och Blekinge, Riddaren av
K. Nordstjärneorden, Jur. D:r K¿nr, Jon¡"r.r DelTrnr, Scur,xrnn;

t. f. Borgmästaren i Lund, Rådrnannen Gusrlr Sawoanr,;
Lunds stadsfullmâkiiges Ordförand.e, Expeditören Pnn Llnssorv;
Universitetets samtliga förre och nuvarande lärare och tjânstemän,

stadens styrelse och fulhnäktige, stadens prästerskap, rektorer och
lä,rare vid Högre allmá,nna läroverket i Lund, vid Lunds privå,ta
elementarskola och vid X'olkskoleserninariet i Lund, Lunds studentkår
och alla övriga idkare, gynnare och vänner av vetenskap.

Samling sker kl. 11,a0 f. rn. i akaderniska konsistoriets sessionsrum,
och processionen avgår d¿irifrån precis kl. 12 midd. till Universitetets
aula.

För damer äro platser reserverade på, aulans galleri; tilltråide från
kl. 11,a0 f. m.

Lund i november 1940.
Eonør Läfsted,t.




