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IN MEMORIAM 

OTTO RYDBECK 

25/8 1872—13/9 1954 

Är 1904 blev Otto Bydbeck föreståndare för ett museum med stolta tra
ditioner och med samlingar, som var intressanta — men otillräckliga och 
trångbodda. Från denna utgångspunkt gjorde han Lunds universitets histo
riska museum till en ledande vetenskaplig institution med europeisk bety
delse. Där verkade han från 1919 till 1937 också som professor i förhistorisk 
och medeltidsarkeologi; och dit gick rötterna för den forskning, som först 
döden avbröt. 

Den unge lundensarens tidigaste utbildning pä 1890-talet hade pekat mot 
helt andra verksamhetsområden. Från medicinska studier och konstnärlig 
verksamhet förde han emellertid med sig erfarenheter, som på många sätt 
skulle komma att bli av betydelse för hans livsgärning såsom museiman, 
konsthistoriker och arkeolog. Intresset för antropologien släppte han aldrig; 
och det förblev alltid nägot av en konstnär över hans livliga personlighet 
med dess vida register alltifrån skärpa i debatten till varm vänlighet. 
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Till en början var det också konsten, som band det mesta av veten
skapsmannens uppmärksamhet. Från de skånska landskyrkornas medeltida 
kalkmålningar vände han sig till deras skulptur från skilda epoker och till 
deras byggnadshistoria, och hela sitt liv skulle han verka hängivet för deras 
vård. Men i centrum för detta vetenskapliga program ställdes med nödvän
dighet katedralen 1 Lund, utgångspunkten för tillkomsten av de hundratals 
romanska sockenkyrkorna. Detta monument. Lunds domkyrka, och museet 
invid det var och förblev mittpunkten i Hydbecks verk. Från salarna, där 
han lät medeltidskonsten framstå på ett sätt, som blev mönster för den 
museala världen, såg han domkyrkans absid, och hans arbetsbord var så 
placerat, att han kunde ha den för ögonen. Genom sin skapelse domkyrko-
musect knöt han kyrkan och museet än närmare samman. 

Det var bland stenåldersfynden i museet, som han gjorde de iakttagelser, 
som skulle sätta honom i stånd att i det rätta ögonblicket göra banbrytande 
inlägg i den diskussion, som medfört en total förändring av synen på meso
litisk och neolitisk bebyggelse i Norden. Trettio år har snart gått sedan dess, 
men flera av grundfrågorna är ännu aktuella i de pregnanta formuleringar, 
som Otto Bydbeck gav dem då. 

Det, som band samman de till synes vitt skilda arbetsfälten, var ögat. 
Han hade en blick, som klart, lugnt och metodiskt hämtade fram upplys
ningar ur föremålen. På denna förmåga till iakttagelse, direkt ur materialet, 
vilade hans forskning och museiverksamhet, och i hans undervisning sattes 
kravet på iakttagelse i centrum. För lärjungen, som tacksamt följde pro
fessorns genomgång av föremålen i ett fynd, kunde den te sig mästerlig; 
och lian har icke senare lärt eller sett något, som ger anledning att ändra 
ordvalet. 

Xnnu under sitt sista levnadsår kunde Otto Bydbeck ge ut ett nytt arbete 
— kring domkyrkans problem. Ännu ganska få dagar före sin död kunde 
han — åttiotvåårig — vara med i kretsen av fornforskare, som samlades för 
att få del av nya fynd och iakttagelser, vid svenska arkeologiska samfundets 
årsmöte i Lund. Det var ett karakteristiskt fullföljande in i det sista av en 
levnad och forskargärning med karaktär och profil, som etsat sig in i minnet. 

Carl-Axel Moberg 

SUMMARY 

Otto Rydbeck. In Memoriam. An appreciation of the life and work of the 
late Professor Otto Bydbeck bas been written by Carl-Axel Moberg. As 
museologist and arcbaeologist Bydbeck made outstanding contributions. He 
reorganized the Museum of National Antiquities of the University of Lund. 
His researches, which were based on skilful observation, embraced two main 
branches of study, Medieval art and Stone Age settlement. 
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