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OLOF SÖRLING 
IN MEMORIAM. 

Av 

B I R G E R N E R M A N . 

)en 13 juli avled Kungl. Vitterhets Historie och Anti
kvitets Akademiens förre tecknare Olof Sörling. 

Carl Olof Efraim Sörling föddes i Stockholm den 
1 september 1852 och var således vid sin död nära 

75 år gammal. Föräldrarna voro mönsterskrivaren vid Kungl. 
Svea Livgarde och kanslisten i Överintendentsämbetet Carl Olof 
Erik Sörling och Sofia Amalia Angberg. 

Då den unge Sörling visade utpräglade konstnärliga anlag, 
sattes han i Konstakademiens skola, som han genomgick under 
åren 1869—75. År 1873 företog han en studieresa till Tyskland 
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och Österrike. Fem år senare skaffade han sig vid Akademien 
kompetens som teckningslärare vid elementarläroverken. 

Därmed började för Sörling en tid av rik verksamhet som 
teckningslärare i Stockholm. Under åren 1878, 1879 tjänstgjorde 
han tidvis som vikarierande teckningslärare vid Klara Skola och 
Stockholms Gymnasium. Följande år anställdes han som vikari
erande teckningslärare vid Södermalms Högre Allmänna Läroverk, 
där han blev tillförordnad 1881. År 1882 utnämndes han till 
ordinarie teckningslärare vid samma läroverk, och han innehade 
denna post i icke mindre än 35 år, ända tills han år 1917 av
gick med pension. Men även vid andra skolor togs hans skicklig
het som lärare i teckning i anspråk. Under icke mindre än 17 
år, från 1881 till 1898, var han teckningslärare vid Södermalms 
Högre Allmänna Läroverk för flickor. Han verkade därjämte från 
år 1882 under åtskilliga år som överlärare i teckning vid Tekniska 
Skolan i Stockholm. Slutligen har han också tjäntgjort som 
teckningslärare vid Stockholms Borgarskola. 

För en vanlig människa borde en arbetsprestation sådan 
som den angivna vara en livsgärning, tillräcklig nog. Men för 
Sörling var den endast en del av hans gärning. Och det var 
icke som teckningslärare, han skulle vinna sin egentliga beröm
melse. Vid sidan av sitt krävande arbete som lärare utförde han 
i den arkeologiska vetenskapens tjänst som tecknare en insats, 
som givit hans namn internationell ryktbarhet. 

Det var en tillfällighet, som förde Sörling i kontakt med 
arkeologien. Han har själv berättat, att han som ung elev vid 
Konstakademien en dag i början på 70-talet — det var förmod
ligen 1871 — på Norrbro stötte ihop med Hans Hildebrand. 
Denne frågade honom, om han inte ville för ett arbete, som 
Hildebrand just skulle publicera, utföra några teckningar. Sörling 
svarade ja, och därmed var uppslaget givet till ett mera än 50-
årigt arbete i Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens 
tjänst. Till att börja med var hans arbete för Akademien mera 
sporadiskt. Frän och med år 1874 blev det mera regelbundet, 
och år 1890 utnämndes Sörling till Akademiens tecknare. 
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Trots att Sörling tecknade med mycket stor snabbhet, är 
det ändå nästan otroligt, vad han hann uträtta i Vitterhets Aka
demiens tjänst. Antalet teckningar, som han utförde för Akade
mien, steg under årens lopp till omkring sjuttio tusen. Det är 
klart, att detta endast var möjligt med en verklig järnflit. Men 
så saknades han också sällan någon dag på Statens Historiska 
Museum, och även de allra flesta eftermiddagar och kvällar i 
hemmet satt han vid sina teckningar. Mycket träffande var det 
ordspråk, som en av Sörlings kamrater vid museet vid ett festligt 
tillfälle präglade om honom: "I dag känner jag mig lite lat, sa' 
Olof Sörling, när han tog sig ledigt på julaftonen." 

Akademien visade Sörling sin erkänsla för hans arbete 
genom att år 1894 kalla honom till korresponderande ledamot. 
Då han varit i Akademiens tjänst i 50 år, tilldelade Vitterhets 
Akademien honom den 5 juli 1921 sin antikvariska prismedalj i 
guld. — Bland andra utmärkelser, som kommo Sörling till del, 
bör nämnas, att han år 1916 erhöll medaljen 111 is quorum meru-
ere labores. 

Sörlings teckningsgärning inföll under den tid, då de svenska 
arkeologerna gjorde sin för den internationella fornforskningen 
grundläggande insats, och det var med Olof Sörlings teckningar, 
som de stora klassiska verken av Oscar Montelius, Hans Hilde
brand, Bernhard Salin och Oscar Almgren gingo ut över världen. 

Även i en rad berömda arbeten av etnologisk art, sådana 
av Adolf Erik Nordenskiöld, Arthur Hazelius, Claes Lundin och 
August Strindberg, medarbetade Sörling med teckningar. 

Dåtidens avbildningar utgjordes till stor del av träsnitt, och 
i den förnämliga och svåra konsten att teckna pä trä vann 
Sörling mästerskap. Det kan utan överdrift sägas, att ingenstädes 
i världen bland tecknare i arkeologiens tjänst funnits hans över
man. Mångfaldiga äro de recensioner i utländska facktidskriflcr, 
där Sörlings teckningar fått de mest superlativa erkännanden. 

Det som särskilt utmärkte Sörling som tecknare under hans 
krafts dagar var dels en sällsynt precision in i de finaste detaljer, 
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dels och framför allt en enastående säker känsla för linjen. Denna 
osvikliga linjekänsla kom Sörling väl till pass i hans arbete, ty 
det gamla germanska konsthantverket kännetecknas framför allt 
av en utomordentlig linjeföring. Vill man se vad Sörling kunde 
åstadkomma som återgivare av den germanska konsten, bör man 
kanske helst studera hans teckningar till Salins "Die altger-
manische Thierornamentik". Den säkerhet och den elegans, var
med Sörling återgav det ofta förvirrande rika och minutiöst ut
förda linjespelet inom den germanska ornamentiken, kunna 
knappast överträffas. 

För flera decennier sedan påbörjade Sörling tillsammans 
med sina jämnåriga, sedermera professor Gabriel Gustafson och 
rektor Fredrik Nordin, ett stort arbete över Gotlands märkliga 
bildstenar från järnåldern, varvid Sörling hade teckningarna på 
sin lott. Under många resor till Gotland avtecknade Sörling det 
rika materialet, och ett stort planschverk av hans hand föreligger 
sedan flera år tryckfärdig!. Ogynnsamma omständigheter ha gjort, 
att texten ännu icke hunnit fullbordas — år 1915 gick Gustafson 
bort, 1920 följde Nordin, och Vitterhets Akademien har ännu 
icke kunnat bereda möjlighet för textens fullbordande av annan 
hand. Nu har den siste av de tre ungdomsvännerna och med
arbetarna i det stora verket gått hädan. Det bör ha känts bittert 
för den gamle Sörling att tänka sig, att han aldrig skulle få se 
detta utomordentligt vackra verk, på vilket han nedlagt så mycken 
kärleksfull möda, utkommet av trycket. 

Personligen var Olof Sörling en ganska originell man. Han 
gick sin bana lugnt fram, obekymrad om andras tycken och 
meningar, och när han vandrade sin vanda väg mellan National
museum och hemmet uppe på Söder med käppen på ryggen 
och blicken stadigt i backen, gjorde han förvisso icke något 
alldagligt intryck. De flesta föreföll han otillgänglig, men vann 
man hans bevågenhet, kunde han visa stor älskvärdhet. Han 
kunde då sitta och berätta historier från de gamla tiderna nere 
på museet, och då kom den humor, som han i rikt mått be
satt, till sin rätt. — Att hans personlighet även inom konstnärs-
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kretsar var högt värderad framgår därav, att han under ett par 
årtionden var klubbmästare i Konstnärsklubben. 

Med Olof Sörling går den siste av de män bort, som fram
trädde i den arkeologiska vetenskapens tjänst på 1860- och 70-
talen, den tid, då grunden lades för den jämförande fornforsk-
ningen som vetenskap. Han ensam representerade traditionen 
ända från den förste Hildebrands, Bror Emils, dagar. Den gene
ration, som följde närmast, har till största del antingen redan 
gått bort eller av olyckliga omständigheter tidigt satts ur spelet, 
och så verkar för närvarande inom svensk arkeologi i stort 
endast en generation av ännu relativt unga krafter; 

Vi, de äldre bland de yngre, som haft förmånen att stå i 
direkt personlig kontakt med de gamle, böja i vördnad och tack
samhet våra huvuden vid Olof Sörlings bår. 


