
Olof Sundin
Rydbeck, Otto
Fornvännen 1929(24), s. 55
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1929_055
Ingår i: samla.raa.se



Smärre meddelanden. 

Olof Sund in f. 

Den 26 december 1928 avled i Södertälje direktören för Statens uppfost
ringsanstalt å Hall, Olof Sundin, i en ålder av 42 år. Innan han tillträdde 
sin krävande post vid Hall hade Sundin under en följd av år ägnat sig åt 
arkeologiska studier. Han tjänstgjorde sålunda under tio års tid, 1913—22, 
som amanuens vid Lunds universitets historiska museum. Sin befallning 
som museiman skötte han mod plikttrohet och nit, och åtskilliga rapporter i 
Anlikv.-topografiska arkivet vittna om hans verksamhet även lör den cen
trala fornminnesvårdens räkning. Särskilt järnåldern tilldrog sig hans in
tresse, och inom detta område faller bl. a. licentiatavhandlingen, "Om för
historiska guld- och silverfynd i Lunds univ:s hist. museum", intagen i 
"Från Lunds univ:s hist. museum 1918". 

Även sedan Sundin tillträtt sin chefsbefattning vid Hall, visade han 
genom grävningar och undersökningar vid upprepade tillfällen, att han icke 
övergivit sin gamla kärlek till fornforskningen. Från en dylik undersök
ning i Halland härrör f. ö. dot dyrbara glasfat från järnåldern, som nu 
förvaras i Statens Historiska Museum under inv.-n:r 17,970. 

Vid sidan av sin vetenskapliga verksamhet visade Olof Sundin ett ovan
ligt stort intresse för sociala angelägenheter. I Lund var han först kurator 
och sedan hedersledamot av Göteborgs nation. Under tre skilda perioder, 
1911, 1915 och 1919, representerade han studentkåren såsom dess ordförande. 
Dessutom fungerade han under flera år som sekreterare i föreningen Norden." 
sydsvenska krets. 

Sundin var till sin läggning starkt humanistiskt betonad och en lycklig 
tillfällighetsskald. Den för honom kännetecknande, optimistiska livssynen 
framträdde kraftigt redan under Lunchtiden. Genom sitt kärleksfulla om
händertagande av de unga pensionärerna på Hall har han sedermera där
städes skapat sig ett ljust och varaktigt minne. Han var en verkligt god 
och rättsinnig människa, om vilken man med skäl kun säga, att han ägde 
endast vänner. 

O. R. 


