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BROR EMIL HILDEBRAND 
HANS LIV OCH GÄRNING 

Föredrag i Svenska Fornminnesföreningen 
den 4 oktober 19341 

AV 

BENGT H I L D E B R A N D 

H
ögt över Stockholm och Skansen lyfter den bruna Hälle
stadstapeln sin spira mot skyn — en av de talrika sym
bolerna för det urgamla sambandet och samarbetet mel
lan Sveriges huvudstad och dess vidsträckta landsbygd. 

Från den trakt, där denna klockstapel ursprungligen tronat, från 
Hällestad socken och bergslag, nordväst om Finspång i norra Öster
götland, stammar Bror Emil Hildebrands släkt. 

Namnet, från början ett dopnamn, förekommer i Hällestad första 
gången 1436.2 Skattebonden Hillebrand i Skånstorp3 under 1600-ta-
lets förra hälft blev genom sin dotters, Brita Hillebrandsdotters 
( t 1698) gifte 1660 med skomakaren och hemmansägaren Bengt 
Bengtsson (f 1698) släkten Hildebrands mödernestamfar. Deras ätt
lingar och fränder levde som bönder och bergsmän i trakten, till dess 
flera under 1700-talets förra del flyttade till Norrköpingsbygden.4 

Bland dem var Bengts och Britas sonson, mjölnaren Olof Hillebrand 
(1714—1779), Bror Emil Hildebrands farfar. Han arrenderade Skär-
blacka kvarn, naturskönt belägen nära Motala älvs utlopp i Glan. 
Då Bror Emil gjorde en pilgrimsfärd dit år 1867, funnos kvarnen 
och huset, där farfadern bott och dött, ännu kvar.5 

Ett steg uppåt på den sociala banan hade Olof Hillebrand tagit 
1759 genom gifte med en prästdotter.6 För sonen i första giftet Hilde
brand Hildebrandsson (1744—1811), Bror Emils far, blev detta steg 
ej lyckligt. Som äldre skildrade han »en viss fatal tidpunct i min 
lefvnad, det vill säga, då jag feck stjufmor och min egen far blef för
vänd till stjuffar». Det hände då, skriver han, »att mig vistes mera 
ömhet och godhet i ett främmande hus än hos mine egne föräldrar».7 

Noterna hava av typografiska skäl placerats i sammanhängande följd ef
ter texten. 

17 — Fornvännen J93t. 
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Under svåra bekymmer drog sig Hildebrand Hildebrandsson fram 
som student i 1760- och 70-talens Uppsala. Då »var mitt tillstånd ett 
håll så uselt», berättar han, »att jag i skummet geck till en hö-
kare-bod och kjöpte mig några lo smör, ty jag blygdes för min 
brist».8 Men han slog sig fram, valde som så många av sina äldre 
allmogefränder bergsvägen, blev, som det hette på tidens språk, Bergs-
Mechanicus 1779 samt Bruks-Directeur 1782 för familjen Grills 
järnbruk Flerohopp, beläget i en vacker trakt fyra mil från Kal
mar.9 Han arbetade sig upp till välstånd. Strax före hans död bjödo 
Grillarna honom att köpa Flerohopp. Det blev hans änka, som ut
förde köpet. På Flerohopp hade deras son Bror Emil kommit till 
världen den 22 febr. 1806 och det blev hans barndoms hem. 

Vid bergsmekanikerns död var Bror Emil endast fem år och den 
yngste av fem bröder.10 Men han beundrade alltid minnet av denne 
fader, som han bl. a. lärde känna, liksom vi, genom den gamles ännu 
bevarade brev till sin äldste son. Dessa brev spegla en utpräglad, 
skarpskuren personlighet och karaktär. Hildebrand Hildebrandsson, 
som själv tagit sig fram, hade skaffat sig god bildning och var icke 
utan känsla av värdighet. »När jag var poike», skrev han en gång 
typiskt nog, »var jag för ingen så förfärad som för en präst; men 
just det folket har sedan ofta fått låf visa mig acktning».11 Det lig
ger en stark fransysk tidstouche över dessa brev, men samtidigt en 
allvarlig, from, klok och världserfaren prägel. Bergsmekanikern hade 
ett rörligt intellekt: han politiserade i sin avlägsna bygd om den 
»vidtfamne Buonaparte», läste noga avisorna och Litteraturtidningen 
samt beundrade Lehnbergs »lyckliga och skjöna eld», men fann ro
maner vara »hjertats fatala förderf». Han studerade även historia, 
bl. a. böcker om Fredrik den store och Robespierre. Hans bibliotek 
rörde dock mest bergsvetenskap och matematik; franska böcker sak
nades ej heller. Ett huvuddrag var hans rika musikaliska intresse, 
som Bror Emil ärvde.12 För övrigt höll Bergsmekanikem på männi
skovärdet och var människovän i Rousseaus stil — det var säkert 
icke utan skäl, som hans sistfödde döptes till Bror Emile och hans 
eget sigill fick devisen »L'rionneur et Tifumanité».13 Det ömma hjär
tats låga för heder och dygd lyser på uppriktigt sätt bland brevens 
ständiga råd oeh goda maximer. 

Faderns brev ge de första, sparsamma notiserna om den lille Emil 
eller Emile, som han alltid kallades på Flerohopp. »Emile ramlar, 
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Bergs-Mechanicus Hildebrand Hildebrandsson, f. 1744, t 1811, Bruks-Direc-
teur för Flerohopps järnbruk, Bror Emil Hildebrands fader. 

Eller oljemålning, tillhörig t. d. lantbruksingenjören B. E. Hildebrand, Vänersborg. 

pratar, sjunger», heter det 1808 om tvååringen. Och vid tre år kände 
gossen redan delvis A-b-c-d.14 Breven giva också levande hans barn
doms miljö. De tunga fororna komma och fara med kol och järn, 
masugnen glöder och stångjärnshamrarna dåna. Prosten ger kalas i 
prostgården, rödsoten härjar i grannsocknen och den trogne drängen 
Petter far med skjutsen till Kalmar. Fördunklade komma ryktena om 
krigsolyckorna i Pommern och Finland, om revolutionen och kunga
avsättningen i Stockholm, om Fersenska mordet. Men ibland ge bre
ven också ren och skär naturidyll, som i orden: »Caprifolii bosken 
meddelar nu sin skjöna luckt, jesmin blomman öppnas och törnrosen 
myser i sin utsvälda knopp.»15 Och som central gestalt i detta lant
liga lilla rike stå brevens och Bror Emils »Söta Mor». 

Bergsmekanikern hade 1786 äktat Lovisa Mörck, härstammande 
från borgarsläkter i Kalmar och Vimmerby.16 Prästerliga anor hade 
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Bror Emil inga. Lovisa var sexton år vid bröllopet och maken tjugo
fem år äldre. När hon kom först till Flerohopp, åkte hon skridsko 
med brukspojkarna och bergsmekanikern förmanade: »Kom ihåg att 
du är fru och husmor nu.» Lovisa gick in och grät.17 

Hon köpte som sagt bruket 1811, blev Brukspatronessan på Flero
hopp eller senare kort och gott, som folket sade, »gamla frun på 
Bruket». Hon blev ett orakel i orten — fullständiga legender gingo 
om hennes förmåga att bota sjuka. Folkvisor kunde hon, men helst 
sjöng hon den frihetstida Sinclairsvisan.18 Det var en viljekraftig 
dam. Då hon åt svårsmälta saker, sade brukspatronessan: »Man 
skall lära magen veta hut!» Med den regimen blev hon nära 
nittio år. 

Den lille Emile fick av modern sin första undervisning. Samtidigt 
förvärvade han i smedjorna praktiska kunskaper, vilka, som han 
själv påpekat, blevo en hjälp för den senare museimannen. Hans 
första lektyr var onekligen blandad: Holbergs komedier och den upp
sallensiska Phosphoros.19 Redan som gosse avskrev han inskrifter 
på kyrkklockor och gravstenar.20 

Blott fjortonårig blev han student 1820 vid det sydsvenska läro
sätet. Bror Emil Hildebrandsson, som han då ännu hette, ändrade 
jämte sin moder och tre av sina bröder släktnamnet till Hildebrand.21 

Det stod kring 1820-talets Lund, »den akademiska bondbyn», en 
sällsam glans, som utgick från Esaias Tegnérs strålande namn. Dik
terna flögo på ryktets vingar, lästes med klappande hjärtan och av-
skrevos landet runt. Även i Bror Emil Hildebrands enkla student
kula med stänkfärg på blotta murarna och vit hafssand på golvet22 

ha Tegnérs dikter ivrigt studerats. Ty han blev icke blott nära vän 
i familjen Tegnér och gäst i det låga huset vid Gråbrödersgatan, utan 
därtill är hans ungdomshistorias röda tråd hans kärlek till skaldens 
yngre dotter, Göthilda Tegnér.23 Hon blev en annans maka. Men 
Bror Emil glömde henne aldrig. 

Till Hildebrands hjärtevänner hörde skaldens son Christoffer 
Tegnér,24 senare fader till Elof och Esaias d. y. Man kan taga för 
givet, att det gått glatt till, då det heter i Hildebrands studentalma
nacka för den siste mars 1825: »Firade Chr. Tegnérs födelsedag på 
ett dundrande kalas hos Biskop Tegnérs.» 

I maj 1826 lämnade Tegnérs på allvar Lund för att draga till 
Växjö och Tufvan. Midsommaraftonen samma år var lagerfesten, då 
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Flerohopp: de äldre byggnaderna vid bruksån. På stränderna höga alar 
och hängbjörkar. 

Etter blyertsteckning av Mathilda Hildebrand, lödd Ekecrantz, tillhörig redaktionssekre
teraren Bengt Hildebrand, Stockholm. 

Hildebrand, tjugoårig, av den elegante Carl Adolf Agardhs hand mot
tog magisterkransen under Lundadömens åldriga valv. Vid middagen 
dracks sista skålen »för de olycklige grekerne» och Bror Emil skrev 
tre riksdaler på subskriptionslistan för dem.28 Kaffe i Botaniska 
trädgården, dans till kl. 3 på morgonen och soluppgång över Hel
gonabacken inledde de »eviga kalaserna».26 

Sin myndighetsdag, den 22 febr. 1827, tillbragte den unge magistern 
hos Tegnérs på Tufvan. »Jag kom hit i tisdags afton, just i stjern-
upgången», skrev han till Christoffer Tegnér.27 »Ingen såg mig, då 
jag kom, utan jag stod helt tyst och pelsade af mig i förstun, då 
Sara28 kom med guitarren i hand ut och skulle se, hvem der var. 
Då jag kom in, fann jag alla de älskade sig lika.» Vid födelsedags
middagen utbragte Esaias Tegnér välgångsskålen för Bror Emil Hil
debrands framtid och döttrarna, Disa och Göthilda, hade bundit ho-



262 B E N G T H I L D E B R A N D 

• 

*"- ffli» 

* tv fÄ' 

Flerohopp: den yngre manbyggnaden, i vilken B. E. Hildebrands moder, 
brukspatronessan Lovisa Hildebrand, född Mörck, f. 1769, f 1859, bodde se

dan år 1824. Det stora trädet på gårdsplanen planterat av B. E. Hilde
brand som ung. 

Etter lotograli. 

nom en krans, varmed han kröntes.29 Men den 25 febr. kl. 10 f. m. 
stod hästen för dörren i klingande slädföre.30 I avskedets stund gav 
Göthilda Bror Emil sina skinnfodrade handskar, vilka, ehuru alltför 
små, »underbart värmde mig, icke blott under den kalla, vintriga fär
den, utan äfven länge därefter», såsom Hildebrand senare skrev.31 

I Stockholm tog Hildebrand in på källaren Stjernan vid österlång
gatan.32 Huvudstaden var för den unge lundensaren »den befolkade 
öknen». Han prövade även på Uppsala, men längtade tillbaka till 
Lundagård, Paradislyckan och Helgonabacken.33 Under dessa år av 
vacklan tänkte han än på bergsvetenskapen — hans faders yrke — 
än och oftast på prästbanan och lektorat i Kalmar — brukspatrones-
sans och Flerohoppskretsens trygga ideal för hans framtid.34 Men 
åren gingo. 

Han tog kondition hos friherre Nils Gyllenstierna på Krapperup 
1828—29, vilket blev av stor betydelse för hans utveckling. Han fick 
tillträde till nya kretsar, fick också se mera av Sverige under lång
resa uppåt landet.35 I breven till vännen Christoffer inströr Hilde
brand flitigt antikvariska och historiska notiser om det han ser un-
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Lilla Torg i Lund på 1820-talet, med Lundagård och domkyrkan, i vilken 
B. E. Hildebrand promoverades till filosofie magister midsommar

aftonen 1826. 
Elter akvarell av G. W. Palm, tillhörig folkskolinspektör dr och fru Gierow, Hälsingborg. 

der färden. I Uppsala besökte han myntkabinettet. Kanske var det 
just den gången, som Johan Henric Schröder, »lilla Schröder», var 
hans ciceron, men visade det »ungefärligen så, som man plägar visa 
fruntimmer dylika samlingar», skriver Hildebrand senare spetsigt.36 

I mars 1829 satt Hildebrand och skrev till Christoffer Tegnér om 
sin framtid. Han ville först fortsätta vid akademien i Lund, kanske 
kunde han sedan bli lektor i Kalmar. Dock, om »Guvemörspredi-
kantsbeställningen på S:t Barthélemy... bjöds mig», heter det, 
»skulle jag ej ett ögonblick tveka att emottaga d e n . . . Så flyga mina 
önskningar rundt kring verlden utan att ha något bestämdt mål, 
hvarvid de kunna fästa sig».37 

Två ting återförde honom till den nyktra och kalla verkligheten. 
Göthilda Tegnér räckte en annan sin hand. Och från Lund skrev 
professor Ebbe Bring och önskade, att Hildebrand skulle avstå från 
en honom utlovad docentur. 

Det var en upprörd 23-årig magister, som den 29 juli 1829 satt i 
Gyllenstiernornas gamla borg vid Kullen, »öfverraskningen är 
förbi», skrev han till Christoffer, »nu är jag redan van att tänka 
mig tingen i sitt nya sk ick . . . Lifvet synes mig nu sådant det verk-
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ligen är, tomt och ödsligt som mitt eget hjerta.» Vad Bring beträffar 
fick Hildebrand professorn att stå vid sitt löfte. Hotet mot hans fram
tid var således från d e n sidan avvärjt och han inrättade sig därefter. 

Hösten 1829 utarbetade Hildebrand sitt docentspecimen om de 
anglosachsiska mynten i Lunds myntkabinett. »Från kl. 4 om morg
narna till kl. 10 eller 11 om aftnarna är jag i kläderna», skrev han 
till brukspatronessan på Flerohopp.38 Christoffer Tegnér hade häl
sat honom från Göthilda. Bror Emil svarade: jag har nu »fästat mitt 
sinne vid ett mindre retande föremål, fru Numismatica».39 Hon »har 
i sanning vid första påseende ett något magert utseende, men när 
man blott kommer henne litet närmare på lifvet, tror jag, att man 
skall finna henne ej helt och hållet af blotta ben och skin. Jag går 
just nu i friare-griller, ehuru jag ej ännu kunnat fundera ut, hur 
jag skall komma fram med mitt åliggande. Prof. Bring, som för 
närvarande är hennes förmyndare här på stället, har sökt skaffa 
mig närmare tillträde, derigenom att han lemnade mig i går nyck-
larne till hennes innersta cabinett, på det jag må kunna få tillfälle 
känna henne på pulsen. Det förargar mig, att Du kallar henne för 
fru, ty jag vill ha henne till mamsell eller fröken, fastän hon under
stundom synes litet gammalmodig och försliten, så att man vore 
färdig att tvifla, om hon verkl. är mö ännu»!40 

Avhandlingen kom i december 1829.41 Den är av viss vikt ej blott 
såsom förstlingen i Bror Emils rad av anglosachsiska myntverk. 
Den gav även värdefulla synpunkter på en av dåtidens vetenskapliga 
stridsfrågor, nämligen om de äldre nordiska mynten.42 Den ger vi
dare, med anledning av ett förskingrat myntfynd vid Ystad, en av 
patos buren förklaring till fromma för bättre fornminnesvård.43 

Man frågar sig, varifrån Hildebrand fick impulsen till sitt ämne 
och sin senare, rika och fruktbärande lifsutveckling. 

Numismatiken har för fornforskningens framväxt betytt mer än 
man vanligen tror.44 Det fanns ett slag av fornsaker, på en gång 
arkeologiska och historiska föremål,45 över vilka det faktiskt icke 
gick för sig att över hela linjen spekulera h u r lösryckt och fantas
tiskt som helst: det var mynten. På detta fält märkes särskilt väl 
skillnaden mellan litterär tradition och empirisk iakttagelse.46 Så re
dan i den klassiska forskningen, där den lärde jesuiten Joseph 
Eckhel i Wien, numismatikens Linné, bröt väg.47 Även av forn
forskningen om antiken kom en fläkt till Sverige — Fredenheim ta-
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Riksantikvarien och riksarkivarien Johan Gustaf Liljegren, f. 1791, t 1837, 
B. E. Hildebrands företrädare och förste förman i Stockholm som chef för 
fornsakssamlingen (»Antikvitetsarkivet»), Myntkabinettet och Riksarkivet. 

Efter oljemålning, tillhörig Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 

lade t. ex. i Vitterhetsakademien 1795 om grävningarna på det romer
ska Forum.48 Upplysningstidens rent historiska källkritik var också 
av vikt.49 Samtidigt förebådade 1700-talets nordiska litteraturriktning 
den fornnordiskt färgade romantiken och göticismen vid 1800-talets 
början. Då hade redan Sjöborg i Lund samt Nyerup och Munter i 
Köpenhamn dragit i härnad för nordisk fornforskning.50 Slutligen 
begynte man sakta, mycket sakta, att söka stöd även hos natur
vetenskaperna.51 

Trots vissa förtjänster voro både Sjöborg och hans motståndare, 
riksantikvarien Hallenberg, klena arkeologer. Man torde om den se-
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nare på detta fält mestadels få tillämpa skriftens ord, att mycken 
lärdora gjorde honom rasande.52 Ljusningen inom 1810-talets svenska 
fornforskning gavs av Götiska förbundets tidskrift Iduna och av 
Magnus Bruzelii även utanför Iduna publicerade skrifter.53 

. Då uppträdde i Danmark Oldsagskommissionens sekreterare och 
Oldsagsmuseets egentlige nydanare Christian Jiirgensen Thomsen.54 

Han ville samnordisk fornforskning och satte sitt hopp till den be
gåvade Sven Hylander i Lund. Men Hylander bortrycktes redan 
1825. Thomsen sökte då mera närma sig smålänningen och lunden
saren Johan Gustaf Liljegren, som 1826 blev riksantikvarie. Men 
utbytet och samarbetet blev relativt magert.55 

I Lund visade emellertid professor Anders Otto Lindfors, som haft 
direkta förbindelser med Oldsagskommissionen och personligen kände 
Thomsen,55 stundom universitetets historiska museums lilla samling 
av fornsaker och medaljer för studenterna. Han hade då en trogen gäst 
i den unge Hildebrand.56 Vi veta av en tillfällighet, att denne också 
ägde Iduna.57 Mest verkade väl Hylanders exempel. Hildebrand hade 
varit dennes respondent vid en disputation 1822. Och bland Hylan
ders papper i museet påträffade han myntanteckningar av Thomsen. 

I sin avhandling erkände Hildebrand sin tacksamhetsskuld till 
Hylander och Thomsen. På Henrik Reuterdahls tillskyndan sände 
han boken till Thomsen.58 Snart därefter skrev denne till Liljegren 
i Stockholm: »Det var nok muelig, at der af denne Mand kunde frem-
komme os en duelig Kjender af Middelalderens Mynter.»59 Thomsen 
inbjöd Hildebrand till besök och denne, som våren 1830 blev docent 
i numismatik, mottog tacksamt inbjudningen. Köpenhamnsbesöket 
blev vändpunkten i hans liv.60 

Det danska Videnskabernes Selskab utgav i våras en ansenlig 
tryckt förteckning över brev från danskar i utländska bibliotek.61 

Den största i denna volym anförda samling av brev från någon dansk 
man till en utländsk är den, som utgöres av Christian Thomsens 
nära 500 brev till Bror Emil Hildebrand. I dessa och Hildebrands 
svarsbrev ha vi ett högst betydande litterärt minnesmärke över 35 års 
vänskap.62 

Thomsen sökte vänligt och varsamt avhjälpa den nye, yngre vän
nens fel och brister — en viss strävhet i sättet, en viss häftighet i 
lynnet. Han blev Hildebrands både biktfader och lärare, planerade 
hans framtid, hänvisade honom till de djupa lådorna i det kungliga 
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Landshövdingen Hans Järta, f. 1774, t 1847, t. f. chef för Riksarkivet 1837 
—1844, B. E. Hildebrands faderlige vän och beskyddare samt chef i arbetet 

för Riksarkivets nyorganisoring. 
Efter medaljong av Sergel 1813, som tillhört B. E. Hildebrand och nu tillhör fil. kand. 

Karl-Gustaf Hildebrand, Stockholm. 

stockholmska myntkabinettet. »Dem skal De bringe i Orden», hette 
det. Samtidigt förtröttades Thomsen ej att i breven till Liljegren 
framhålla behovet av hjälp och påpeka, att i Hildebrand hade man 
rätte mannen. 

Thomsen var från början och ännu länge storköpman men med 
glödande vetenskapligt intresse. Som arkeolog föraktade han »den 
laerde Snak» och ivrade för sunt förnuft, för empiriska, kritiska och 
försiktiga metoder. Han var föga litterärt produktiv. Men hans 
insats för det arkeologiska treperiodssystemets genomförande — alltså 
indelningen i sten-, brons- och järnålder — utgör ett av de mycket 
få exemplen på, att nordisk humanistisk vetenskap avgörande på
verkat den internationella forskningen.63 Redan i Thomsens musei-
plan så tidigt som sommaren 1818 är den museala tredelningen för 
handen, ehuru s y s t e m e t f u l l t utbildades först efter år av nog
grann, fortsatt prövning.64 

Hösten 1830 genomförde Hildebrand Thomsens treperiodssystem i 
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Lundamuseets samling.65 Efter hans exempel öppnade Hildebrand 
också museet för allmänheten. »En och annan», skrev han till 
Thomsen, har »med välbehag betraktat våra minnen från forntiden. 
Hvad som mest plågar mig är besöket at sådana fruntimmer, som icke 
finna någon ting märkvärdigare än några kinesiska skor och drott
ning Christinas tofflor.»66 

I brev lade Thomsen honom fornsakerna på hjärtat. Hildebrand 
stod nu klämd mellan frändernas önskan, att han borde söka lektorat 
i Kalmar, samt sin egen allt säkrare kallelse. Den inre lågan lät 
sig icke dämpa. Men att den hölls levande under alla bekymmer — 
det var i högsta grad också Christian Thomsens förtjänst. 

Till Liljegren i Stockholm for Hildebrand sommaren 1831.67 Den 
personliga bekantskapen förskräckte honom: han fann Liljegren 
fallen för skrävleri.68 Det stockholmska museet var vid denna tid 
ännu ett litet kuriositetskabinett, där fornnordiska guld- och silver
saker lågo under glas i sällskap med en serafimerkedja och en pipa 
med små bjällror, som varit leksak åt Gustaf IV Adolf.69 Under 
samarbete i det rika men oordnade Myntkabinettet vann Hildebrand 
Liljegrens förtroende. Någon anställning blev dock nu ej av. Under 
sjöresan hem till Kalmar närde Bror Emil sin sorgsna själ med 
Goethes »Werther».70 

Hildebrand hade emellertid fått en gynnare också i den mäktige 
Hartmansdorff.71 Sommaren 1832 kallades Bror Emil till Liljegren 
och i november beviljade Kungl. Maj:t honom ett senare förnyat 
arvode för tre år att arbeta med K. Myntkabinettets ordnande. Från 
januari 1833 var Hildebrand stockholmsbo.72 

Stjärnan i det dåtida lärda Stockholm var Jöns Jacob Berzelius,73 

vars vida intressen omfattade även arkeologi. Till hans berömda 
måndagssoiréer inbjöds Hildebrand snart. På nära håll såg han även 
den gamle Stierneld — både i huvudstaden och på det historiskt in
tressanta Gripsholm74 — vidare den hederlige stofilen Jacob Adler
beth, Götiska förbundets främste vapendragare,78 den grånade excel
lensen Mathias Rosenblad,76 Geijer, Fryxell och J. H. Schröder77 

samt Leonard Fredrik Rääf, den götiske Ydredrotten.78 

Myntkabinettet och antikvitetssamlingen voro inhysta i två små och 
två något större rum i K. slottets kommendantsflygel. Lokalens torf
tighet symboliseras av dess vattenkaraff, en f. d. porterbutelj.79 I slot
tet låg även Riksarkivet, där Liljegren likaledes var chef och där 
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Conlerenceraad Christian Jiirgensen Thomsen, f. 1788, t 1865, Oldsagskom-
missionens sekreterare, Oldsagsmuseets nydanare, det arkeologiska tre-

periodssystemets egentlige grundläggare, den danska fornforskningens 
»grand old man», B. E. Hildebrands lärare och intime vän. 

Hildebrand blev kanslist.80 Liljegren var mest sysselsatt med sina 
run- och urkundsarbeten. Rent idylliska förhållanden rådde i Riks
arkivet, där kopisten, skalden Ingelman, stundom använde tiden att 
författa sockerbagarvers a 2 skilling banko pr styck. Vid stora be
ställningar bistod även Hildebrand.81 Främst arbetade Hildebrand 
i Myntkabinettet, men blev snart Liljegrens allt i alla. Som stilist 
var Liljegren ohjälplig. Det dröjde därför ej länge, innan Hilde
brand fick skriva Akademiens protokoller, även de flesta utlåtanden, 
samt hjälpa till med Svenskt Diplomatarium.82 Att åren 1833—1837 
blevo hans »Pröfningsperiod» berodde emellertid mycket på Lilje
grens brister och lynne.83 I juli 1835 hade Orsted i Köpenhamn en 
kväll haft som gäster Thomsen och Berzelius. På hemvägen sam
talade de om Hildebrand. Berzelius sade, skrev Thomsen till Hilde-
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brand, »at han agtede Dem allermest og holdt af Dem, fordi De 
skiulte dennes [Liljegrens] svage Sider og kom godt ud af det med 
ham, hvorved noget udrettedes, andet forberedtes, i det mindste kom 
De til at kjende Sagerne, med Tiden ville skee meget godt».84 På 
många sätt vållade Liljegren i själva verket Hildebrand stora be
kymmer. Bror Emil glömde ej heller, att hans anställning icke var 
fast. Otryggheten ökades av kolerans fasansfulla härjningar i det 
dåtida Stockholm.85 

»Ak, min Ven, hvor stormer det inden i Dem», skrev Thomsen till 
Hildebrand 1835.80 Med finhet och takt, mänskokunskap och klok
het, uppmuntran och kraft uppehöll Thomsen vännens mod. Samtidigt 
vann denne allt starkare stöd i Hans Järta, som också blev honom 
en faderlig vän och mer än någon annan i Stockholm tog sig an hans 
person och framtid.87 

Liljegrens hälsa var våren 1837 sedan länge alldeles undergrävd. 
Hans sinne fördystrades än mer av, att hovkansleren vägrat honom 
begärd permission.88 Då kom katastrofen. »Käre vän! Gud vare oss 
alla nådig», skrev Hildebrand till Thomsen i juni. Liljegren hade 
sökt slutet på sina lidanden i Djurgårdsbrunnsvikens vågor.89 

Trettioett år gammal blev Bror Emil Hildebrand riksantikvarie, 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens sekreterare och 
Garde des médailles. Vid underrättelsen härom skrev Thomsen: 
»Min kjere, min elskede Ven! For meget! for meget! udraabte jeg, 
da jeg havde faest Deres Brev.» Och han talade om de väntande stora 
uppgifterna: samlingarnas ordnande, deras öppnande för allmänheten 
samt vetenskaplig verksamhet. »Vantro Thomas!», skrev han, »kan 
De huske, hvormange Gange jeg har ligesom i et Perspectiv villet 
vise Dem, at De kunne komme til at staae paa den Pläds, hvorpaa 
De nu s taaer , . . . De hörte paa dette som paa en Musik, men saa op-
kom Tvivlen . . .» . Och han slutade bl. a. vänligt-ironiskt med orden: 
»Husker De Lectoratet ved Gymnasiet i Calmar?»90 

I 42 år förblev Bror Emil Hildebrand Sveriges riksantikvarie — en 
till sin längd säkerligen ganska enastående chefsgärning i svensk 
ämbetsmannahistoria. Sättet på vilket framtidens dörr slagits upp, 
förskräckte honom först.91 Men ungdomskraften tog ut sin rätt och 
han jublade över det mål han nått, utgångspunkten för en intensiv 
arbetsgärning. 

Hildebrands väg till avskedet 1879 kan indelas av de stora musei-
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Kamraarjunkare Leonard Fredrik Rääf, f. 1786, f 1872, till Bulsjö och Fors
näs i Ydre, verksam medlem av Götiska Förbundet, B. E. Hildebrands trogne 

medhjälpare i arbetet på Svenskt Diplomatarium. 

flyttningarna 1846—1847 samt 1865. Han blev Statens historiska 
museums egentlige grundare och uppbyggare och detta är hans 
främsta lifsverk. Vad det betydde kan man bäst övertyga sig om i 
den lokal, där denna Fornminnesföreningens högtidssammankomst 
hålles. 

Med Järtas betydelsefulla stöd skaffade Hildebrand snart Vitter
hetsakademien och museet en ordentlig inkomststat.92 Den ena pri
vatsamlingen efter den andra inköptes sedan. Redan medan Liljegren 
levde, hade Hildebrand infört treperiodssystemet i Stockholmssam
lingen. Av såväl hans tidigare skrifter som brev till Sven Nilsson 
ser man likvisst, att han i början tydligen var oviss, om fynden 
skulle h e l t verifiera den förhistoriska kronologien även för Sve
riges del.93 Det var bl. a. just därför, som han icke kunde få in nog 
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av jämförelsematerial till det svenska centralmuseet, väl förstående, 
att ingen verklig fornforskning är möjlig utan stödet av ordnad mu-
seivård och vidsträckta samlingar. 

Hans skrifter äro många.94 Han hade en ovanligt solid begåvning, 
med klokt och klart omdöme, stor reda och noggrannhet samt oer
hörd arbetskraft. Som författare höll han sig mera till framläggande 
av ett rikt vetenskapligt material än till vidlyftigare bearbetning där
av. Man kan icke begära allt av e n mans och en vägrödjares kraf
ter.95 Och många faktorer framlysa i breven som de hinder han hade 
att övervinna: bristen på pengar, den köld i arbetslokalerna, var-
över han aldrig upphör att klaga,96 en starkt framträdande depression 
inför vintermörkret,97 slutligen en under årtionden återkommande 
ögonsjukdom, som kunde hålla honom veckovis eller längre i 
mörk arrest.98 

Få hade han till hjälp, i början och länge icke en enda. I Mynt
kabinettet arbetade en tid P. J. V. Pettersson, vars huvudyrke lik
visst var sysslan som premiärdansör vid K. teatern.99 1846—47 kunde 
Hildebrand äntligen flytta samlingarna till 8 ljusa salar i huset 
Skeppsbron nr 2.100 Först där kunde han genomföra principen om 
museets öppnande för allmänheten. Dit hade han 1846 som t. f. riks
arkivarie lett även Riksarkivets överflyttning.101 Järta hade dessutom 
under flera år som Riksarkivets chef nyorganiserat detta verk genom 
samarbete med Hildebrand.102 Allt starkare fick Hildebrand känna 
förvaltningsarbetets bördor. »Det ändlösa höstskrifveriet pågår», 
klagade han en gång längre fram för prof. Tornberg i Lund,103 

»utlåtande öfver alla ansökningar, svar på riksdags revisorernas 
dumma anmärkningar, underdånigt gnäll om rekommendation hos 
riksdagen till fortsatta anslag». En extra arbetsbörda fick han små
ningom i Stockholms skoldirektion. Han blev pionjär för bättre 
skolhygien, för ljusare skolsalar.104 För den lärda skolans, de klas
siska studiernas bibehållande var han en oböjlig förkämpe.105 

I sina A n t e c k n i n g a r u r K o n g l . W i t t e r h e t s , H i s t o 
r i e o c h A n t i q v i t e t s A k a d e m i e n s D a g b o k . . . f ö r 
å r 18 4 3 framlade Hildebrand 1844 första gången sin klara över
sikt av järnålderns myntfynd, delade i fyra, kronologiskt skilda klas
ser: romerska silvermynt, romerska och bysantinska guldmynt, ku
fiska mynt samt anglosachsisk-tyska mynt.106 Vi ha här en ut
gångspunkt för den järnålderskronologi, som Montelius senare arkeo-
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B. E. Hildebrand. På bordet medeltida pergamentsbrev med 
vidhängande sigill. 

Efter fotografi. 

logiskt utbyggde. Själv behandlade Hildebrand i ett monumentalt 
arbete 1846 de anglosachsiska mynten, viktigt även genom inledande 
översikter och fyndbeskrivningar.107 Samtidigt var det på Hilde
brands uppmaning som orientalisten Tornberg beskrev museets ku
fiska mynt i en liknande monografi.108 

Tidigt upptog Hildebrand arbetet på fortsättningen av Svenskt 
Diplomatarium, »vår historias sannaste grund» för att tala med gamle 
Rääf. Tre band eller sex stora halvband medhann Hildebrand 1842 
—65.109 Studiefärder till Danmark och en till Estland 1857 gåvo rikt 
och viktigt stoff. I Reval hade han svårt få tillgång till vad han 

Fornvännen 1934. 
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ville. Lydande råd av dem, som kände den ryska regimens anda, 
plockade den anspråkslöse Hildebrand då på sig sina ordnar och 
såg med stilla löje den snabbt lyckliga effekten.110 Jämte det krä
vande precisionsarbete, som diplomatariet är och vilket han med sed
vanlig omsorg utförde, har Hildebrand efterlämnat volymer av oum
bärliga samlingar för dess fortsättande.111 I avskrifterna där möter 
man ofta hans egen kraftiga och klara handstil. 

I samband med diplomatariet står Hildebrands enda politisk-histo-
riska studie, om urkunderna från Nöteborgsfreden 1323.112 Hans 
studie bildar utgångspunkten för den moderna forskningen härom, 
även om vissa av hans resultat reviderats. Ett komplement till diplo
matariet skapade Hildebrand i sitt ståtliga medeltida sigillverk, vars 
även konsthistoriskt höga värde han med rätta hävdade.113 

Ar 1841 hade Hildebrand äktat Mathilda Ekecrantz, dotter av en 
kamrer i Riksbanken.114 1842—1856 ökades familjen i huset Horns
gatan 26, snett emot Maria kyrka, med fem söner, av vilka Hans 
Hildebrand var den äldste, samt en dotter.115 Som en relik från Adolf 
Fredriks dagar gick den gamla brukspatronessan på Flerohopp ur 
tiden 1859, året för Karl XV :s tronbestigning. Djupt gripen satt 
Hildebrand en majkväll för sista gången i barndomshemmet och 
skildrade för Thomsen sitt avsked från bygden116 — för Bror Emil 
Kanaans land. 

På 1850-talet började arbetet för ny förordning om fornminnesvår
den. 1 gängse litteratur talas om frågans uppkomst som riksdags
motion av F. F. Carlson 1857. Hildebrands brev till Thomsen visa, 
hur det verkligen förhöll sig. »Genom en af mina vänner bland riks
dagsmännen», skrev han, »har jag fått en motion väckt om nödvän
diga åtgärder för våra fornlemningars skydd.» Initiativet 1857 var 
således Hildebrands eget. Denne hade i själva verket, såsom fram
går av brev till L. Fr. Rääf, redan år 1853 hos justitiestatsministern 
framhållit behovet av ny förordning om fornminnenas skydd samt 
t. o. m. något tidigare bragt frågan på tal i Vitterhetsakademien.117 

Förordningen blev färdig först 1867 och betecknade viktiga fram
steg.118 Samtidigt gav den snart anledning till strid. 

Ute i landet hade intresset för fornminnena vuxit sig starkt. Det 
omfattade även folkminnesforskning. Hildebrand stod långt ifrån 
främmande för denna. Till Järta har han en gång skrivit om vikten 
att rädda sägnerna från folkets läppar, innan »den nya bildningen . . . 
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Professor Carl Johan Tornberg i Lund, f. 1807, t 1877, berömd orientalist, 
grundläggande inom svensk forskning rörande den arabiska numismatiken, 

B. E. Hildebrands medarbetare och trofaste vän. 

hvitmenat de gamla, naturliga dragen».119 Olyckan var, att många 
av den nya rörelsens koryféer voro föga vetenskapligt utdanade, så
som Richard Dybeck, A. E. Holmberg och särskilt Mandelgren, som 
även av sin vän Hyltén-Cavallius skildras som trotsig och obildad. 
Mandelgrens förtjänst var hans livliga nit. Men hans pamflett mot 
Bror Emil och Hans Hildebrand 1876 är orimlig i sin hätskhet och 
stundom komisk.120 Båda riktningarna hade otvivelaktigt de bästa 
avsikter. Men Bror Emil Hildebrand med sin skarpa, vetenskapligt 
skolade kritik och sin starka rättskänsla hade svårt att finna sig i 
motståndarnas slarv och fantasteri samt ofta ohemula angrepp.121 

»Det är märkligt», skrev han till sonen Hans 1861, »att jag skall få 
skulden för ödeläggelsen af Vårfruberga klosterruin, då jag var den 
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förste som tog närmare kännedom deraf, utgräfde ett af de märk
ligaste partierna och hos Konungens Befallningshafvande begärde 
räfst med vederbörande. Hvad tiden förtärt på tegelmurarne, sedan 
de blefvo blottade från gruslagren kan jag icke hjelpa. Jag tror vis
serligen, att kungsgårdsarrendatorn i någon mån hjelpt tiden att 
undanskaffa åtskilligt tegel m. m., men hvem kan derom öfverbevisa 
honom?»122 Man får f. ö. aldrig glömma fornminnesvårdens be
roende av kommunikationerna — stambanan Stockholm—Malmö blev 
färdig först 1864. Vad det svenska centralmuseet beträffar, så var det 
Hildebrands skötebarn, blod av hans hjärteblod, hans under årtion
dens mödor av nästan intet skapade lifsverk. Provins- och särmu-
seernas samt enskildas samlarintressen kommo för honom i andra 
rummet — detta föranledde ett visst motsatsförhållande även till så
dana män som Hazelius och Djurklou.123 Striden kom bl. a. att gälla 
frågan om hembudsskyldighet till staten även för bronsföremål, 
varpå Hildebrand bestämt höll. Men oppositionen genomdrev sin 
mening 1873.124 Vår tid ser saken mer i historiskt perspektiv. För 
den moderna forskargenerationen gäller frågan fyndens vetenskap
liga värde, oberoende av fornsakernas material.125 

På initiativ av August Sohlman hade Svenska Fornminnesför
eningen bildats 1869. Sohlman angav direkt, att den ej var riktad 
mot Vitterhetsakademien.126 Föreningen blev emellertid till en bör
jan faktiskt en härd för opposition. Med Hildebrands goda minne 
bevakade Oscar Montelius tidigt däri fackkretsarnas intressen och 
blev 1874 föreningens sekreterare.127 Att oppositionen dämpats med 
åren torde tämligen tydligt framgå av namnet på den förening, som 
håller minnesfest här i afton. 

I museilokalerna vid Skeppsbron hade Hildebrand snart fått fullt. 
Efter långa år stod äntligen Nationalmuseum färdigt att mottaga 
samlingarna och akademien, för vilka nu 33 rum reserverats. Hilde
brand hade en plan av bottenvåningen på kalkerväv, satt hemma och 
provmöblerade med små klossar, visande skåp och montrer.128 Den 
7 september 1865, första dagen i nya museet, skrev han till sin svä
gerska Ebba Hildebrandsson, född af Wirsén: nu »börjar således en 
ny afdelning i mitt lif — sista actens första scen» och »nu, mer än 
någonsin, måste här arbetas». Med bekymmer såg han på uppgiften 
att ordna museet för årtionden framåt: »Gör man en dumhet, så blir 
man belackad; gör man något som blir ändamålsenligt, så tänker 
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Professor Sven Nilsson i Lund, t. 1787, f 1883, framstående zoolog, bety
dande stenåldersforskare, mindre lyckad bronsåldersforskare, B. E. Hilde
brands ordinarie opponent och likväl, på sitt sätt, förblivande åldrige vän. 

Efter fotografi 1864. 

ingen menniska på, hvad möda det kostat.»129 Allt övervakade han.130 

»Hans gör mig god hjelp», skrev han till svägerskan, »men icke kan 
han lyfta bördan från mig.»131 Egenhändigt placerade Bror Emil 
Hildebrand stenyxor och bronsknivar, guldsmycken, järnsvärd och 
kyrkosaker.132 Även hans krafter togo ibland slut under de oer
hörda påfrestningarna.133 Vad året 1865 angår, hade det även eljest 
gripit in i hans liv. I maj låg Christian Thomsen för döden. Bror 
Emil tog tåget för att nå Köpenhamn, men kom två dagar för sent. 
Han följde sin oförgätlige vän till graven.134 

Ett viktigt forskningsorgan skapade Hildebrand 1864 med An-
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tiqvarisk Tidskrift, därmed realiserande en idé redan från sin Lunda
tid på 1830-talet.135 Han publicerade bl. a. där och i Akademiens må
nadsblad studier över t. ex. sina grävningar i Gamla Uppsala högar 
och undersökningar av gånggrifter i Västergötland, där han, för att 
begagna hans eget uttryck, även senare »mullvaderat».136 1869 kom 
Hildebrands viktigaste arkeologiska bidrag.137 Han påvisade, att 
hällristningarna härrörde från bronsåldern, bl. a. därför att de på 
dem avbildade svärden ha samma karakteristiska form som brons-
svärden. Eljest vållade svensk bronsåldersforskning Hildebrand 
stora bekymmer i den gamle Sven Nilssons gestalt. Dessa två kraft-
naturer, av vilka Nilsson var den agressive, trivdes ej rätt väl under 
samma tak.138 »H. Exc. Prof. Nilsson», skrev Hildebrand till Tornberg 
i maj 1863, »grasserar här värre än hin onde.»139 Hildebrand såg 
på Nilssons arkeologiska produktion som vår tid gör, d. v. s. ansåg 
— om jag får uttrycka mig utan nyanser — att Nilssons bok om 
stenåldern var god, den om bronsåldern dålig. Han ogillade från 
början Nilssons teorier om bronskulturens feniciska ursprung, vid 
vilka denne fasthöll envist som Goethe vid sin färglära. »Jag har 
icke något emot, att man uppgräfver Phoenicier på våra kuster», 
hade Hildebrand lekfullt skrivit till Thomsen 1862, »men jag önskar 
mera bindande bevis än dem Nilsson framlagt.»140 

Tidigt verkade Hildebrand musealt för förvärv också av medel
tida föremål,141 även om sonen Hans här kom att utföra mera. Flera 
undersökningar om medeltidskyrkor publicerade Bror Emil även.142 

Sin numismatiska produktion kompletterade han med medaljarbe
ten om minnespenningar över både enskilda och kungliga personer,143 

tillsammans bildande — i överförd bemärkelse — en »histoire mé-
tallique». Han hade — som sina föregångare Carl Reinhold Berch 
och Carl Birger Rutström — mycket sinne för emblematikens och 
inskriftslärans delikata blomsterodling. Man ser särskilt i breven 
till Bernhard von Beskow, med vilken han ofta satt i medaljkommitté, 
vilken omsorg Hildebrand nedlade på arbetet med symboler och in
skrifter på medaljerna.144 Han visade här sin stora klassiska bild
ning samt ett fint och kultiverat omdöme. Skarpt reagerade han mot 
klumpiga förslag. Någon hade på en medalj över järnvägsbyggaren 
Nils Ericson velat ha kring den kvinnliga geniens huvud en krans 
av lokomotivhjnl —• »en något tung prydnad», anmärkte Hildebrand 
torrt.145 
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B. E. Hildebrand på 1860-talet. 
Efter fotografi. 

Hans andra upplaga av boken om anglosachsiska mynt kom så 
sent som 1881.146 Den är, såsom British Museums myntkabinett ny
ligen försäkrat mig, »still a standard work».147 Säkerligen hade han 
önskat att skriva även en hel svensk mynthistoria, men tiden räckte 
ej till. Svårigheterna på den svenska medeltida myntforskningens 
fält — den stora luckan efter Anund Jakob samt brakteaternas kin
kiga kronologi — bidrog väl även till detta negativa resultat. Men 
Hildebrand hade bl. a. glädjen 1875 i akademiens månadsblad kunna 
beskriva ett stort och viktigt fynd av Johan Sverkerssons mynt.148 

Småningom hade Hans Hildebrand och Oscar Montelius fästs vid 
museet, en nödvändig hjälpåtgärd.149 Genom tillkomsten av den 
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Överstekammarjunkaren och författaren friherre Bernhard von Beskow, 
f. 1796, t 1896, Svenska Akademiens sekreterare, B. E. Hildebrands be-

fordrare och hans samarbetare i fråga om inskrifter och emblem 
på talrika medaljer. 

Etter oljemålning, tillhörig Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 

förre — »min son med det 'verldsbekanta skägget'», som Bror Emil 
skämtsamt kallar honom150 — förvandlades faktorn Hildebrand till 
kombinationen Hildebränderna. Att detta skulle vålla anklagelser, 
insåg Bror Emil tidigt och hade också i början hållit Hans något 
tillbaka.151 Att detta icke gick i längden, förstår man bäst, då man 
läser Hans Hildebrands ungdomsbrev till fadern. De imponera ge
nom förvånande mognad, vidsträckta intressen, uppslagsrik och 
skarp begåvning — otvivelaktigt av genialare art än faderns.152 Vid 
internationella arkeologiska kongressen i Stockholm 1874 möta i 
handlingarna både M. Hildebrand pére och M. Hildebrand fils. Då 
slogs museet upp för europeisk publik.153 

I nyårsaftonkonseljen 1879 var riksantikvarieskifte. Bror Emil av
gick och Hans Hildebrand efterträdde. I akademiens officiella proto
koll skymtar endast sonen som kandidat,154 då frågan kom upp, men 
på sina håll hade faktiskt Djurklous namn nämnts.155 Innan saken 
var avgjord, begärde Bror Emil audiens hos Oscar II. På kungens 
fråga, vad han önskade, svarade Hildebrand, att han hade en under-
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Medalj, slagen av Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien över Bror 
Emil Hildebrand 1877, då han i 40 år varit riksantikvarie. Graverad av 
Lea Ahlborn. Frånsidan med mottot över B. E. Hildebrands livsgärning. 

dånig bön att framställa. Kungen mörknade, troende att han ville 
lägga sig ut för sonen. Men då Hildebrand i stället bad att för veten
skapliga arbeten få efter avskedet använda ett ledigt bord i museet, 
sken kungen upp, tog honom i famn och sade: »Visst får du det, för
låt mig, jag trodde det var något helt annat du ville.»156 

Bror Emil Hildebrands livsverk i Statens Historiska Museum kan 
icke mätas i siffror. Men en vink om, vad han utfört ger oss statisti
ken. Han mottog 1837 omkr. 200 fornsaker av sten, 60 av brons. Vid 
hans avgång voro de respektive omkr. 20 000 och 1 600.157 Sant talar 
inskriften på Vitterhetsakademiens minnespenning över Hildebrand: 
han framdrog i ljuset åldriga sekel och återgav dem åt de sina — 
SECULA VETUSTA IN LUCEM VOCAVIT ET REDDIDIT SUIS. 
Detta är hans eviga äreminne hos Sveriges folk.158 

Ar 1866 hade Hildebrand blivit en av de aderton.159 Beskow moti
verade invalet med bl. a. hans genom diplomatariearbetet djupa kun
skaper om medeltidssvenskan.160 För Svenska Akademien blev Hilde
brand av större betydelse än han kunnat ana. Greve Henning Ha-
milton var från 1874 akademiens t. f. sekreterare. Nära förbundna 



2 8 2 B E N G T H I L D E B R A N D 

med honom i arbetet voro Hildebrand och litteraturhistorikern pro
fessor Gustaf Ljunggren i Lund. Våren 1881 kom den tragiska upp
täckten av Hamiltons namnförfalskningar. Man förstår Hildebrands 
känslor i det brev till Ljunggren, som börjar: »Käre Vän! De sorg
liga underrättelserna om den man vi så högt värderat.. ,».161 Hilde
brand såg med djupt medlidande på den fallne. Släktingarna för
mådde denne att skriva en fullmakt för Hildebrand att å hans vägnar 
lämna avsägelse från ledamotskapen i akademier och lärda samfund. 
Hamilton insatte dock villkoret: »om han finner omständigheterna 
dertill föranleda».162 Till Ljunggren skrev Hildebrand då: »Det är 
pinsamt att vara utsedd till domare och bödel på en gång.»163 Sömnlösa 
timmar kostade det honom, innan han nödgades göra bruk av full
makten.164 

Akademiens tidigare kandidat till sekretariatet synes ha varit 
Snoilsky,165 men denne hade som bekant 1879 flytt ur riket. Då det 
icke kunde ställas på annat sätt,166 blev Hildebrand 1881—1883 
Svenska Akademiens tjänstförrättande sekreterare. Ehuru han hade 
en utpräglad litterär smak, förhöll han sig såsom icke fackman i 
prisfrågor mestadels klokt avvaktande, men skötte eljest sin syssla 
med mycken nit. Salta anmärkningar saknas ej i breven. Till sin poli
tiska åskådning var Hildebrand urkonservativ167 — hans ordinarie 
tidningskost bestod av Post- och Inrikes Tidningar samt Väkta
ren.168 Också blev han starkt beklämd efter läsningen av det sam-
hällsomstörtande rabulistbladet »Rätta Pingst-grisen».169 Då han 
studerat August Strindbergs »Det nya riket», fick han huvudvärk.170 

Till Ljunggren skrev han lakoniskt: »Författaren måste vara eller 
snart blifva galen.» 

Sin näst sista födelsedag i livet, den 22 febr. 1883, mottog Hilde
brand ett brev från en mer än 70-årig dam, friherrinnan Rappe. 
Hennes flicknamn var Göthilda Tegnér. Hon tackade för sända 
Posttidningar om Svenska Akademiens Tegnérfest i december. Men 
i den gamle riksantikvariens själ döko andra bilder upp. Han såg 
för sig den dag på Tufvan för 56 år sedan, då hon bekransat den 
21-årige ynglingen och Sveas och Frithiofs skald utbragt välgångs
skålen för hans framtid. I brev till Gustaf Ljunggren gav Hilde
brand minnena form.171 På födelsedagens eftermiddag nedlade Bror 
Emil Hildebrand, 77-årig, sekretariatet i Svenska Akademien, efter
följd av Carl David af Wirsén.172 
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B. E. Hildebrand som äldre (efter 1874). 
Efter fotografi. 

Sina sista år bodde Hildebrand i huset Skeppargatan 4.173 Låta vi 
ljuset falla tillbaka in i hans enkla hem, så lyser det främst på de 
höga bokskåpen av polerad björk. Hans Järtas stora medaljong höll 
sällskap med bysten av Christian Thomsen. Från väggen tittade 
bergsmekanikerns porträtt med gustavianska lockar. Och bruks-
patronessans gamla byrå minde om rokokons försvunna dagar.174 

Av Hildebrands person har hans ende kvarlevande son175 givit 
oss en bild. Bror Emil tyckte om högläsning i hemmet. Sådan »aka
demi» hölls länge regelbundet om söndagsaftnarna. För barnen läste 
han ofta ur Grimms sagor, översättande direkt ur en tysk upplaga. 
Han var stor naturvän. Sedan brukspatronessan dött 1859, hade fa-
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miljen sommarnöje vid Västra Ekedal på Värmdön, vid Baggensfjär-
den. Där gjorde han gärna promenader och roddturer. Livet i hem
met var ytterst enkelt, med bestämd matsedel pr dag. Det väckte sen
sation, då man en vår hos kammarherre Ribbings fått sparris. Hil
debrands speciella vänner, som voro hemma någon gång, voro ärke
biskop Reuterdahl, prosten Eurén från Söderbärke och professor 
Tornberg från Lund, även biskop E. G. Bring samt prosten Sand
berg från Madesjö (den församling, där Flerohopp ligger). Av de 
yngre kom bl. a. brorsonen Hugo Hildebrandsson. Livet i hemmet 
var stillsamt. Aldrig var Bror Emil Hildebrand »ute», sällan borta. 
Uppe vid sjutiden på morgonen tog han alltid promenad före morgon
kaffet. Förmiddagen ägnades åt museet. Till middagen kl. 4 tog han 
en liten sup kumminbrännvin. Han rökte »Gefle Vapen» i långpipa 
vid middagskaffet. Sedan gick han in till sig och arbetade till 
kvällsmaten kl. 9. Efter denna åter en pipa, sen lästes aftonbön. 
Han var alltid vänlig och snäll, alltid behärskad. Stundom, då han 
hade huvudvärk (gick då med en sidenduk om huvudet), var han 
litet sur. Han tyckte om att gå fram och åter på golvet och ville då 
gärna, att någon av barnen gick bredvid. Till växten var han tämli
gen kort, varken fet eller mager, gick något framåtlutad och mycket 
fort. Ädel huvudform, rödlätt hy och klara, blå ögon, goda, livliga 
men samtidigt skarpa.176 Lea Ahlborns medaljporträtt är ett mycket 
gott sådant och likt. Han var gammalmodigt klädd med spännhals
duk och stövlar med skaft, varför byxorna sutto konstigt. Under 
sista årtiondet torde han ha anlitat modern skräddare. I tidigare år 
bar han blå slängkappa med många kragar, senare ordentlig över
rock.177 Pälsverk brukade han aldrig. »Vi höllo alla mycket av 
honom», slutar Hildebrands son sin skildring av fadern. 

Då Hildebrand lämnade sekretariatet i Svenska Akademien, var 
han redan märkt av sjukdom. Han sökte bot, som ofta förr, i baden 
vid Västkusten. Sitt rum i Strömstad 1882 har han skildrat med 
stillsam humor. Det hade bilder av Oscar II och Nordenskiöld, av 
landskap, kor, kalvar och yttersta domen samt porslinshundar med 
förgyllda öron.178 

I juni 1884 lade han in de sista mynten och sade: »Nu har jag 
afslutat det arbete, för hvilket jag år 1832 kallades till Stockholm.»179 

Från Strömstad kom han sjukare hem. »Mot döden är ingen ört 
vuxen», hade han en gång skrivit till Thomsen.180 Den 30 augusti. 
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Ärkebiskop Henrik Reuterdahl, f. 1795, f 1870, en av B. E. Hildebrands 
äldsta och närmaste vänner, som ofta gästade honom i hans Stockholmshem. 
De samarbetade i fråga om Reuterdahls svenska kyrkohistoria och Reuter

dahl gav impuls till B. E. Hildebrands medeltida sigillverk. 
Efter litografi. 

i år för ett halvt sekel sedan, gick den trogne och trötte arbetaren 
till vila. 

Hans gamle vän Henrik Reuterdahl har skrivit i sina memoarer: 
Bror Emil Hildebrand, »den redligaste, ädlaste, mest trofasta själ, 
som på jorden kan finnas. Under de många tiotal af år, som jag 
med honom varit bekant, har jag ännu icke funnit någon ringa eller 
stor handling från honom utgå, som icke förtjent odelad aktning och 
kärlek».181 Carl David af Wirsén, som också kände honom väl, ta
lade i Svenska Akademien några minnesord: »Han var genom hela 
sitt sinnelag egnad att ingifva förtroende; den helgjutna karakterens 
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redbarhet egde bronzens fasthet, och man kunde ända in i det minsta 
lita på hans ord och löften. Hjertat var guldrent och bevarade, äfven 
när han ansåg sträfheten påkallad, en nästan barnslig godhet. Han 
vek ej en tum från sin öfvertygelse, men var i samlefnaden förbind
lig och angenäm. Den trygghet, man erfor hvar helst man såg ho-
om, ledde sitt ursprung från hans egen kärnfulla fasthet, som 
aldrig kunde låna sig åt den fördomsfrihet i fråga om medel och ut
vägar, hvilken tillhör alltför smidiga lynnen. Seg i tycken, åskåd
ningssätt och beslut, mildrades hans Catoniska natur dock af en 
välvilja, som var naturlig oeh som, då han blef äldre, antog en 
hedersamt patriarkalisk pregel, samt af en tro, som närdes af de 
himmelska sanningarna. Till lefnadsåren den äldste af akademiens 
ledamöter, var han ännu vid hög ålder arbetsför och rörlig, ända 
tills han efter en kort sjukdom hädankallades.»182 

När en människa är borta, då — säger Per Hallström i en av sina 
finaste noveller183 — växer legenden om den döde fram, »den saga, 
som kanske är sannare än verkligheten, emedan allt smått är borta 
ur den, det eko av en människas bästa röst, som klingar efter var 
och en, där saknaden finns kvar att forma det». 

Vännernas legend om Bror Emil Hildebrand är ännu för efter
världen värmande och vacker. 

NOTER 
1 Vid minnesfesten (i Statens Historiska Museums medeltidsavdelning) 

hölls föredraget i något kortare skick än det ovan publicerats, varjämte här 
noter tillagts. 

Den viktigaste litt. om B. E. Hildebrand är följande: C. T. O d h n e r s 
inträdestal i Sv. Akad. (tr. i akad:s Handhar ifrån år 1796, del 62, 1886, 
s. 1-3—77; jfr även akad:s dir:s A. N. S u n d b e r g s karakteristik ibid., 
s. 78—81; Elof T e g n é r , Anteckningar om Lunds Universitets Histo
riska Museum (i M. Weibulls Samlingar t. Skånes hist. etc, IV, 1871), 
s. 25 f.; H. H i l d e b r a n d , De förhistoriska folken i Europa, h. 2 (1874), 
s. 146—150; dens. , nekrolog över B. E. H. i VHAA:s Månadsblad 1884, 
a. 97—134; dens., K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens 
hundraårsfest den 2 april 1886 (i akad:s Handhar, del 31: 2, 1886), s. 26—35; 
G. L j u n g g r e n , Svenska Akademiens historia, del 2 (1886), s. 282—290; 
O. M o n t e l i u s ' minnesteckning i Lefnadsteckningar öfver Kungl. Svenska 
Vetenskapsakademiens . . . ledamöter, bd 5, h. 1 (1915), s. 139—187; 
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S. B e r g h , Svenska riksarkivet 1618—1837 (1916) och 1837—1846 (1927); 
d e n s . , Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandi
naviens historia (1917); Betänkande med förslag till Lag angående kultur
minnesvård I (1922), s. 19—49; L. W e i b u l l , Det arkeologiska treperiod-
systemet (i Hist. Tidskr. för Skåneland, bd 5, h. 6—8, tr. 1923), s. 255 f.; 
V. G ö d e l , I Kungl. Slottets biblioteksflygel (1927), s. 107—120; d e n s . , 
Riksantikvarieämbetet (1930; VHAA:s Handl., del 41: 1), s. 231—251; 
H. S c h u c k , Riksantikvarieämbetet genom 300 år (i Fornvännen 1931), 
s. 20—22; O. R y d b e c k , Den svenska fornforskningens utveckling (i Ars-
bok för hembygdsvård 1932), s. 73 f. Härtill komma art. i biografiska och 
andra lexika; om annan speciallitt. se noterna nedan. 

I fråga om biographica ang. B. E. Hildebrand har den äldre litt. (fram
för allt O. Montelius) i huvudsak följt hans självbiografi (om denna se 
källförteckningen, avd. M); Hans Hildebrand har delvis utnyttjat brevväx
lingen med Thomsen (källfört. A: 4). För att få fram nytt stoff har jag 
därför byggt nedanstående studie huvudsakligen på brevmaterialet. En över
sikt av detta och andra handskriftskällor följer nedan, s. 310—314. 

' Namnet Hildebrand synes i Skandinavien tidigast förekomma i Dan
mark, år 1201 (Kr. E r s l e v , Testamenter fra Danmarks Middelalder, 
1901, s. 4). De första bärarna av namnet i Sverige, 1328, 1340 och 1357 
(Dipl. Svec. IV, s. 54 o. 704; Sv. Riks-Archivets Perg.-bret I, s. 94, nr 297; 
jfr A. S c h u c k i Skänninge stads hist., 1929, s. 67), synas alla ha varit 
tyska borgare. Om sådana med namnet H. i Sverige eller i beröring med 
Sverige se även W. K o p p e, Liibeck-Stockholmer Handclsgeschichte im 14. 
Jahrhundert (1933), passim, samt d e n s . , Liibeck und Lödöse im 14. Jahr
hundert (1934; Göteborgs K. Vet- o. Vitt.- Samhälles Handl., 5:e följden, 
ser. A, bd 4, n:o 1). Av utländsk börd voro säkerligen även Vadstenamunken 
Johannes Hildebrandi, död 1454 (om denne se C. S i 1 f v e r s t o 1 p e, Kloster
folket i Vadstena, 1898—99, s. 123 ff.; Y. B r i l i o t h , Svensk kyrka, kunga
döme och påvemakt 1363—1414, tr. 1925; F r i t z A s k i Acta Ophtalmo-
logica, vol. 10, 1931, s. 9—15, jfr Personhist. Tidskr. 1931, s. 272), samt 
Stockholmsrådmannen Henrik Hillebrand, som namnes från 1485 och dog 
omkr. 1530 (se Stockholms stads tänkeböcker, passim, samt Stockholms 
rådhus och råd, II, 1915, s. 126, nr 257). I Vadstena omtalas 1418 en bor
gare Hillebrand Tomasson (Sv. Dipl. III, s. 380), i Kalmar 1541, 1546 en 
rådman »Hellebråndh» (G. B e r g , Bidrag t. den inre statsförvaltningens 
hist., 1893, s. 96). 

Första gången namnet synes framträda som rent svenskt är 1393 i Törsta, 
Nykyrka s:n i det sörmländska Jönåker (Sv. Riks-Archivets Perg.-bref II, 
s. 255, nr 2673) — grannhärad till Bråbo i Östergötland. I det i texten 
ovan åsyftade brevet av 5/5 1436, utfärdat på Slättamo ting i Bråbo (orig. 
på perg., Riksark.), omtalas »Hillebrand i Jeernatorpe». Då brevet rör Häl
lestad, är detta Järntorp utan tvivel det, som återfinnes i Hällestad t. ex. 
1551 och 1560 (Östergötlands landskapshandhar 1551, nr 11, fol. 25 r., och 
1560, nr 18, fol. 5 r., Kammararkivet). Det är identiskt med nuv. Gerttorp 
(i jordeböckerna 1650: Järtorp, 1682: Järstorp, 1720: Giärtorp; benäget på-
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pekande av arkivrådet Joh. Ax. Almquist). I Hällestad namnes en annan H. 
(Hillebrand i Bogetorp) i två brev 1494 (A. N o r d e n , Norrköpings medel
tid, 1918, s. 231, nr 227; V. Ö r n b e r g i Sv. ättartal, del 13, 1905, s. 47 f.), 
en tredje (H. i Boka) 1560, 1590 och 1600 (nämnda i landskapshandl. 1560, 
nr 18, fol. 9 v.; 1590, nr 8, fol. 38, och 1600, nr 1, fol. 22 v.), en fjärde 
(H. i Gulttorp) 1615—51 ( ö r n b e r g , a. a., s. 48), en femte (H. i »Käke») 
1622 (nämnda landskapshandl. 1622, nr 5, fol. 27 v.); om den sjätte, Hille
brand i Skånstorp, se nedan. Det torde — med tanke på äldre tiders starkt 
utpräglade dopnamnsseder — ej vara för djärvt att antaga något släkt
sammanhang mellan dessa bärare i samma socken av ett så egenartat och 
på den tiden i Sverige eljest så sparsamt förekommande namn, men sam
manhanget låter sig med de få bevarade källorna icke utredas. 

'Hillebrand i Skånstorp namnes 1620—50 ( ö r n b e r g , a. a., s. 48). 
Han ägde 1637 2 hästar, 2 oxar, 6 kor, 1 stut, 3 kvigor, 2 risbitare (bock), 
7 getter, 4 unggetter, 5 får, 3 ungfår, 1 svin och 2 ungsvin (Hällestad 
bergslags boskapslängd 8/1 1637, i Östergötlands mantals- och boskaps-
längder 1637, fol. 294 v., Kammarark.). Bland de väldiga frälseköp från 
kronan, som Louis De Geer företog bl. a. 1647 i norra Östergötland lill 
Finspångs bruks ujiphjälpande, ingick även räntan av två skattebergshem-
raan i Skånstorp, av vilket det ena var Hillebrands, se E. W. D a h l g r e n, 
Louis De Geers brev och affärshandlingar 1614—1652 (1934; Hist. Handl., 
del 29), s. 609. Hemmanen bevarade dock sin frihet och räntorna blevo 
t. o. m. åter indragna till kronan på grund av reduktionsdeputorades brev 
13/1 1688 (benägen uppgitt av arkivrådet Joh. Ax. Almquist). — Byn 
Skånstorji namnes redan i brev 28/6 1382 ( N o r d e n , a. a., s. 58, nr 38; 
proveniensuppgiften där oriktig; brevet finnes ej i Linköpings stifts- o. 
landsbibi.; jfr B. E. Hildebrands Samhar till Sv. Dipl., del 4, Riksark.). 

* Släkten är utredd av ö r n b e rg , a. a., del 13: Bengt-släglen från Skåns
torp, s. 33—47, med bil. s. 47—58. I huvudgrenen hette sex generationer i 
följd Bengt. I Hällestad påträffas en Bengt i Skånstorp bland frälseland-
bor 1551, den ende Bengt, som då namnes i socknen; han omtalas även 
1552 (österg. landsk.-handl. 1551, nr 11, fol. 33, och 1552, nr 18, fol. 28 r.). 

6 B. E. H. t. fru Ebba Hildebrandsson 3/7 1867 och t. A. Eurén 12/7 1867 
(jfr även H. till Eurén 24/10 1875). 

• Från detta bröllop 18/4 1759 finnas de första tryck, som röra släkten, 
näral. tvenne i Norrköping tr. hyllningsdikter, den ena in 4:o (ett ex. i K. 
Bibi., ett hos red.-sekr. B. Hildebrand, Stockholm), den andra in folio (ett 
ex. i K. Bibi.). En bok med »Institutiones Aritmotice» (hos f. d. lantbruks
ingenjör B. E. Hildebrand, Vänersborg) visar på två ställen Olof Hille
brands namnteckning. 

7 II. Hildebrandsson d. ä. t. H. Hildebrandsson d. y. 1/6 1807. — Dåv. 
gymnasisten H. H i l l d e b r a n d s s o n är förf. till »Herde-Tanckar Yttrade 
i Negden» vid kronobefallningsmannen Eric Sundelius' och jungfru Anna 
Maria Hjelms bröllop 25/4 1764 (tr. i Linköping, 4:o, ett ex. i K. Bibi.), 
som torde vara släktens första tryckta skrift. Om bergsmekanikern H. 
H-dsson jfr K. G. O d e n , östgötars minne (1902), s. 251, nr 3238, o. J. A. 
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A l m q u i s t , Bergskollegium (1909), s. 219 (uiipgifterna i dessa, att han 
som äldre kallade sig Hildebrand i släktnamn, äro oriktiga). 

8 II. H-dsson d. ä. t. H. H-dsson d. y. 25/3 1810. 
8 Flerohopp, i Madesjö s:n, är uppkallat efter grundläggarna 1725: lands

hövdingarna frih. ti. W. Fleetwood o. G. F. Rothlieb samt borgmästaren 
C. D. Hoppenstedt. Det köptes 1782 av dir. vid Ostindiska kompaniet J. 
Abr. Grill (Hist.-geogr. o. statist, lex. öfver Sverige, bd 2, 1860, s. 334 t ) . 
Om Flerohopp se även Svenskt Konversations-Lexikon, del 1 (1845), s. 513, 
samt Med hammare och fackla, V, 1933—34 (1934), s. 136. 

10 Bröderna voro: Hildebrand Hildebrandsson (1791—1858), kapten vid 
Värmlands reg:te, stabsadjutant hos Oscar I, musikskriftställare (far t. 
ineteorologen prot Hugo Hildebrandsson); Isac Hildebrand (1793—1838), 
brukspatron på Flerohopp (morfar t. pastor primarius Fredr. Fehr o. lek
tor Isak Fehr); Thcodor (Thure) Emanuel Hildebrand (1799—1881), handl. 
i Borgholm, äg. av Solberga o. Skedemosse på Öland (morfar t. biskop G. 
Aulcn); lantbruk. Albin Hildebrand (1803—48), död ogift på Skedemosse; 
samt B. E. II. 

11 H. H-dsson d. ä. t. II. H-dsson d. y. 10/11 1808. 
12 Än mer fanns detta hos II. Hildebrandsson d. y. (jfr ovan not 10). 
13 Sigillstamp av stål, tillh. fru Emmy Hildebrandsson, Stockholm. 
14 II. H-dsson d. ä. t. H. H-dsson d. y. 26/2 1808, 10/2 1809. 
" Dens. t. dens. 5/7 1810. 
16 Lovisa Mörck (1769—1859), dotter av kronofogden o. tituläre hovkara-

reraren Isac Mörck (1712—89) o. Christina Brun (1744—1801). I. M., som 
ägde Gunnabo i Kristvalla s:n, var son a v forlifik.-kassören Bengt M. i Kal
mar (t 1719; se L. W: s o n M u n t b c, Fortifikationens hist., I I I : 2, 1911, o. 
VI: 2, 1919, s. 606) och Margaretha öhr. Christina Brun var dotter av 
handl. Brun i Vimmerby och Helena Norbeck (syster till prosten E. Nor-
beck); den senare var dotter av säniskmakareii i Vimmerby Lars Nilsson 
och Anna Andersdotter Kastman. — Om Lovisa Mörck se bl. a. II. H i l d e 
b r a n d i VHAA:s Månadsblad 1884, s. 97 t., och H u g o H i l d e b r a n d s 
s o n , Hos »Gamla frun på Bruket, (i Hågkomster och Livsintryck, del II, 
1922, s. 31—39; häri även uppgifter om bergsmekanikern). 

17 H u g o H i l d e b r a n d s s o n , a. a., s. 31 f. 
18 D o n s., a. a., s. 33 f. 
19 Han läste även C a m p e s Berättelser för barn och S t u r m s Betrak

telser för hvar dag i året (B. E. H:s otr. självbiogr., s. 11 f.). 
20 B. E. BL i W r a n g e 1, Gamla studentminnen, s. 173. 
" Namnskrivningon i familjen vacklar 1811—20. Från 1820 behöll blott 

B. E. H:s äldste bror namnet Hildebrandsson (denna gren utgången på 
inanssidan 1926). 

" B. E. H. i W r a n g e l , Gamla studentminnen, s. 150. 
23 Hans kärleks historia kan särskilt följas i breven till Chr. Tegnér. 

För Thomsen biktar H. sig (utan att nämna Göthildas namn) i brev 6/6 
1831. Han säger där bl. a.: »och likväl har ingen period i min lefnad varit 
och skall aldrig blifva så skön, så glädjefull som denna så kallade dår-

19 — Fornvännen 193*. 
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skåps tid». — För skildringen av B. E. H:s liv 1820—37 har jag delvis 
använt mitt otryckta föredrag d. 6 maj 1932 i Kungl. Samfundet för utgi
vande av handskrifter rörande Skandinaviens historia om »Christian Thom
sens lärda förbindelser i Sverige 1816—1837, särskilt med J. G. Liljogren 
och B. E. Hildebrand», en studie, som jag sedan ytterligare betydligt ut
vidgat och hoppas längre fram få offentliggöra. 

24 Om Chr. Tegnér se t. ex. E l o f T e g n é r , Från farfarsfars och far
fars tid (1900), o. E m m a B e n d z , Söder om landsvägen (1916), s. 73—79; 
portr. i T. H o l m b e r g , Människor och kulturbilder från 1800-talet (1928), 
s. 361. Om don Tegnérska tidens Lund se E. W r a n g e 1, Tegnér i Lund 
(2 bd, 1932). 

25 B. E. H. t. Chr. Tegnér 7/7 1826; Lunds Weckoblad 28/6 o. 5/7 1826. 
26 B. E. H. t. Chr. Tegnér 7/7 1826. 
27 B. E. H. t. Chr. Tegnér 22-23 febr. 1827. 
28 Sara Hertz, biskopens systerdotter. 
29 Se även skildringen av B. E. H. i W r a n g e 1, Gamla studentminnen, 

s. 167. 
30 Dagbok 1827 (se källtörteckn. P: 2), s. 2. Jfr även Esaias Tegnér t. 

F. M. Franzén 24/2 1827 (i T e g n é r s Saml. Skrifter, ed. W r a n g e l -
B ö ö k, del 6, 1923, s. 402). 

31 B. E. H. i W r a n g e l , Gamla studentminnen, s. 167 f. — Göthilda 
hade skrivit sitt namn på handskarna (II. t. Chr. Tegnér 11/3 1829). 

32 Dagbok 1827, s. 22. 
33 B. E. H. t. Chr. Tegnér 30/3 1827. 
34 Jfr B. E. II. i W r a n g e l , Gamla studentminnen, s. 167, 169. Breven 

till Thomsen spegla livligt hans vacklan (bl. a. i fråga om lektoratet i Kal
mar); jfr t. ex. H. t. Th. 14/10 1830. Hildebrands interfolierade katekes med 
ägaranteckningen »Lund d. 15 Oct. 1827» och talrika annotationer tillhör 
nu fru Anna Hildebrand, född Bergenstråhle, Stockholm. 

35 Om konditionen hos Gyllenstiernas — varom breven till Chr. Tegnér 
o. till brukspatronessan Lovisa Hildebrand ge bästa upplysningarna — se 
även B. E. H. i W r a n g e l , Gamla studentminnen, s. 170 ff. 

36 B. E. H. t. Thomsen 25/3 1830. 
37 II. t. Tegnér 11/3 1829. 
38 26/10 1829. 
39 H. t. Tegnér 11/9 1829. 
40 II. t. Tegnér 24/9 1829. 
41 Numismata Anglo-Saxonica Musei Academise Lundensis ordinata & 

descripta, 48 s. -f- 1 pl., 8:o. 
42 II. bemötte Hallenbergs kritik ang. Olof Skötkonungs mynts autentici

tet som svenska mynt (och ej engelska). Till samma resultat som Hilde
brand hado J. II. S c h r ö d e r kommit i sina Anmärkningar öfver Sveriges 
äldsta Mynt, hållet som inträdestal i VHAA okt. 1827, men tr. först 1830 
i akad:s Handhar, del 13, s. 279—318 (se där om Olof Skötkonungs och 
Anunds mynt s. 289—294). Thomsens inflytande är skönjbart i både Schrö-
ders och Hildebrands framställning. H i l d e b r a n d återkom till ämnet i 
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sina Upplysningar till Sveriges Mynthistoria, 1—5 (1831—32), s. 13 ff. 
Denna avhandling är ofullbordad men innehåller en värdefull och klargö
rande översikt av äldre svensk numismatik. 

43 I originalet (Numismata etc, pag. 2, not 2) låter klagosucken så här: 
»... & jam his diebus copiam numoruin veterum propo Ystadium detectam 
audivimus, quam vero, odiose dictu, Israelita poregrinans secum deportavit»! 

44 För givande diskussioner, upplysningar och anvisningar på numisma-
tikens område står jag i tacksamhetsskuld till antikvarien B. Thordeman 
och amanuensen N. L. Rasmusson, Stockholm, samt docenten S. Bolin, 
Lund. I nedan berörda arkeologiska frågor har jag på vissa punkter fått 
förmånen rådföra mig med antikvarien T. J. Arne. 

45 Jfr S. B o l i n , Fynden av romerska mynt i det fria Germanien (1926), 
s. 312. 

46 Redan C. R. B e r c h ger ett typiskt uttryck härför. I sitt Tal om sven
ska myntets ålder (i Vetenskapsakad. 1753, tr. s. å.) säger han på tal om 
svenska myntningens början litet ironiskt (s. 19): »Jag ser våra Antiqua-
rier stiga up med böcker i händerna»! Brytningen mellan den äldre forsk
ningens nationalism och en nyare, vetenskaplig objektivitet speglas också 
klart i numismatiken. Langebek skriver 1765 till N. R. Brocman: »Noget 
vred blev ieg, da ieg förnam, at Min Herre vil giore Myntvsesenet seldre i 
Sverige end i Danmark: Men er det Sandhed, som Tiden vil Isere, saa lador 
ieg det gierne blivo Sandhed» (Breve fra Jacob Langebek, udg. ved H. F r. 
R o r d a m , 1895, s. 398). 

47 Om Eckhels principiella betydelse se M. P:n N i l s s o n , De arkeolo
giska upptäckterna i den klassiska Södern och den forna Orienten (1933), 
s. 23 1. Till Eckhels biografi: F r i e d r i c h K e n n e r , Joseph Hilarius 
von Eckhel. Ein Vortrag . . 1871 (Wien 1871, 26 s.; jag har amanuensen 
Rasmusson att tacka för denna litt.-anvisn.). 

48 Fredenheims inträdestal över detta ämne är tr. i akad:s Handhar, del 8 
(1808), s. 376—386. 

49 Se särskilt E l l e n J o r g e n s e n s fina framställning i Historieforsk
ning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar 1800 (1931); om arkeolo
gien bl. a. s. 193. 

60 Om Nyerup och Munter se V i c t o r H e r m a n s e n , Oprettelsen af 
»Den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring» i 1807 (i Aarböger 
for nord. Oldkyndighed 1931, tr. 1933, s. 265—320). 

61 Ett av de första tecknen härpå är J. A d l o r b e t h s referat på en 
sida av Berzelii kemiska analys av ett ämne, funnet i en ättehög, intaget 
i Iduna, h. 3, s. 91. 

52 G. G i h 1 s uppsats om Jonas Hallenberg som fornforskare (i Rig 1923, 
s. 111—126) synes mig icke vara nog kritiskt hållen. 

53 Om Magnus Bruzelii insats se särskilt L. W e i b u l l , Det arkeolo
giska treperiodsystemet (i Hist. Tidskr. för Skåneland, bd 5, h. 6—8, tr. 
1923), s. 251 f. 

64 Senaste litt. om Thomsen: M. M a c k e p r a n g , Fra Nationalmuseets 
Barndom (i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1929, s. 1—14; d e n s . , Old-
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sagskommissionen i Köbenhavn og Oldsagssamlingen i Kiel (i Festskritt til 
H. P. Hanssen 1932, s. 94—102; H a n s S e g e r , Die Anfänge des Drei-
perioden-Systems (i Schumacher-Festschrift, Mainz 1930); V. H e r m a n 
s e n s studier i Aarböger for nord. Oldkyndighed: om den ena se not 50 
ovan, den andra är: C. J. Thomsens förste Museumsordning. Et bidrag til 
Tredelingens Historie (föredrag i Oldskriftselskabet 17/3 1931, tr. i Aar
beger 1934, Halvbd 1, s. 99—122); J. J. A. W o r s a a e, En Oldgranskers 
Erinderinger (1934), udg. ved V. Hermansen (häri bl. a. B. E. H. t. W. om 
Thomsen, s. 241 ff.). 

55 Framställningen grundar sig på studiet av vidlyftigt brevmaterial, även 
i Köpenhamn. Om Lindfors se E. W r a n g e l i: Anders Otto Lindfors . . . , 
utg. av T. L i n d f o r s (1934), s. 147—229. 

66 Visningen av tornsakerna skedde de sista timmarna varje termin. B. E. 
II. i W r a n g e 1, Gamla studentminnen, s. 157. 

57 G. W i r d e, Ur Sofia Charlotta Sjöborgs minnen (i årsboken Blekinge-
bygder 1925), s. 121 (benägen litt.-anvisn. av prof. Carl M. Furst. 

68 B. E. II. t. Thomsen 19/12 1829; jfr II. H i l d e b r a n d i Mbl. 1884, 
s. 98, 101. 

69 Thomsen t. Liljegren i odat. brev, fydl. fr. jan. 1830. 
60 Källor för Köpenhamnsbesöket äro, utom B, E. H:s otr. självbiogr., 

broven till Chr. Tegnér o. Lovisa Hildebrand samt almanacks- och dagboks
anteckningar (se även källförteckningen nedan A: 9). 

81 Registrant över Breve fra og til Danske i udenlandske Biblioteker ved 
L a u r i t z N i e l s e n (1934; XVI + 290 s.). Thomsens omkring sextio brev 
till Liljegren, av vilka blott få funnos i VHAA, då den danska kommissio
nen undersökte handskriftssamlingen där, äro icke medtagna i Registran-
ten. Th:s brev till Hildebrand äro omkr. 470. 

*• l i a n s H i l d e b r a n d har klart framhållit den ofta förbisedda bety
delse Thomsen hade som brevskrivare: »Wenn es möglich wäre, die Briefe 
T b o m s e n"s, die nach allén Ländern gingen, zu sammeln und sie zu ver-
ötfentlichen, so wiirde ihm ein literarisches Denkmal errichtet, das seine 
grossartige Bedeutung in die richtige Beleuchtung bringen wiirde» (Aus den 
Verhandlungcn .der Berliner anthropologischen Gesellschaft... 26. Juni 
1886, i Zeitschrift fur Ethnologie, bd 18, 1886, s. 363). 

63 För denna värdefulla synpunkt står jag i tacksamhetsskuld till prof. 
L. Weibull, Lund, med vilken jag haft förmånen ha ett för mig givande 
samtal om Thomsen. 

64 Thomsens första museiplan finnes i brev av 16/7 1818 till J. H. Schrö
der (Uppsala univ.-bibl.), såsom jag genom min vän mag. art. V. H e r 
m a n s e n (i Aarbeger 1934, s. 120) tidigare meddelat (jfr min art. om C. J. 
Thomson i Nord. Familjeboks 3:e uppl., bd 19, sp. 230, arket tr. 3/8 1933). 
I nov. 1824 ser man systemet teoretiskt klarare utformat hos Thomsen, 
såsom framgår av prof. H. S e g e r s i Breslau avgörande undersökning (not 
54 ovan), ref. av H e r m a n s e n i Aarbeger 1934, s. 101 ff. Viktigt bidrag till 
frägan om den museala tredelningen är H e r m a n s e n s hela uppsats, men 
särskilt s. 119 f. — Jag kan icke här ingå på frågan om treperiodssyste-
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mets förutsättningar, som, särskilt i vad gäller Sverige, erbjuder vissa över
raskningar, då man närmare studerar den äldre litteraturen och handskritts-
samlingarna. Jag skall återkomma till frågan i min under utarbetning va
rande studie om Chr. Thomsens lärda förbindelser i Sverige. 

65 B. E. II. i W r a n g e 1, Gamla studentminnen, s. 177 f. 
68 B. E. H. t. Thomsen 1/12 1830. Do kinesiska skorna härstammade från 

Kilian Stobsei Naturaliekammare, se min studie Om Kilian Stobceus och 
hans samlingar (i K. Humanist. Vet.-samfundets i Lund årsber. 1933—34, 
VII: Meddelanden från Lunds universitets hist. museum, s. 1—24), s. 
16, 21. 

67 B. E. H. åstadkom sommaren 1831 på originellt vis en Göthilda Hilde
brand, trots att han ej lyckats vinna Göthilda Tegnérs hand. Han förmådde 
nämligen sin bror Th. E. Hildebrand att döpa sin äldsta dotter (t. 29/7 1831) 
till Göthilda. Med denna brorsdotter — sedermera prostinnan Thelander — 
stod han på särskilt vänskajdig fot. Om hans brev till henne se källför
teckningen Q: 1 (jfr även Q: 2). 

68 B. E. BL t. Thomsen 25/7 1831. 
•» H. t. Th. 25/7 1831. 
70 H. t. Chr. Tegnér 23/8 1831. 
71 H. H i l d e b r a n d i Mbl. 1884, s. 110 t. (efter självbiografien). 
72 Bästa tryckta framställningen av »Pröfningsperioden» 1833—37 är II. 

H i l d e b r a n d s i Mbl. 1884, s. 111—119. — Över K. Myntkabinettet har 
B. E. H. givit en (anonym) historik i P. R. F e r 1 i n, Stockholms stad, 
del 2, 1858, s. 1106 ff. 

73 Om Berzelius se B. E. II:s otr. självbiogr., s. 158—60, o. H. G. Sö
d e r h a m n s stora monogr. i 3 bd 1929—31. Av Berzelii korrespondens, 
som S ö d e r b a u m även utgivit, är för B. E. Ih s biogr. viktig den del, 
som innehåller Sven Nilssons brev till Berzelius (Jac. Berzelius brev, XVI, 
1932). 

74 Frih. A. L. Stierneld är personligen en från vetenskaplig synpunkt 
misstänkt figur; jfr E. H j ä r n e , Från Vasatiden till Frihetstiden (1929), 
s. 234, not 68, N. A b n 1 u n d i Hist. Tidskr. 1934, s. 269 f., o. S. E. B r i n g, 
Bibliogr. handbok t. Sveriges hist. (1934), s. 488. — Om Stierneld so B. E. 
H:s otr. självbiogr., s. 152—158. Hildebrand var på besök hos S. på Grips
holm ett par veckor under somrarna 1833 och 1834. »Under våren 1835», 
skriver II. (Självbiogr., s. 158), »uppsatte jag och tryckte en beskrifning 
öfver Stjernelds samling af konstsaker och historiska märkvärdigheter — 
ett arbete, som mer än en gång ådrog mig den gamles harm, då jag måste 
opponera mig mot hans förbistrade redaktions förslag.» 

75 Om Adlerbeth B. E. BL i otr. självbiogr., s. 160. Essayer av F. B ö ö k 
om A. i Svensk vardag (1922), s. 84—90, och Fem porträtt (1929), s. 
73—102 (även i Sv. Akad:s Handl., del 38, 1927, tr. 1928, s. 19—52). 

76 Hildebrand har författat den anonyma biografien över M. Rosenblad i 
Vetenskapsakademiens Handhar 1847, s. 113—131. 

77 Om Schröder se t. ex. S. E. B r i n g i Uppsala universitets biblioteks 
minnesskrift (1921), s. 436 ff., och O. W a l d e i Svend Dahls biblioteks-
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handbok, bd 2 (1931), s. 173—177. Schröder som numismatiker misstroddes 
av Thomsen och B. E. H. — likväl kan man ej neka, att S:s Anmärkningar 
ötver Sveriges äldsta mynt (se ovan not 42) har stora förtjänster. Som chef 
för myntkabinettet i Uppsala synes han ibland ha varit ogin. Han hade 
sålunda aldrig givit C. J. Tornberg tillträde dit, innan S. till sin förvå
ning fick höra i VHAA, att Tornberg där användes för ordnande av de 
kufiska mynten. B. E. H. till Tornberg 11/2 1840, jfr även dens. t. dens. 8/1 
1841. Hildebrand raljerade gärna i breven vid omtalande av Schröder: 
»Schröder har tillbragt en lycklig månad här, rik på ceremonier, tal och 
processioner. Han vill gerna hafva sin hand in i Kongl. Myntkabinettet, 
men jag har afböjt alla försök i den vägen» (H. t. Tornberg 28/1 1840). 
Även Liljegren var misstänksam mot Schröder (L. till B. E. H. 4/7 1836, 
VHAA). 

78 Om Rääf se F. B ö ö k, Essayer och kritiker 1917—1918 (1919), s. 79 
—114; M a l i n M a t t s s o n , I Ydre på 1800-talet (1932). Beträffande A. 
A h n f e l t s monogr. om L. Fr. Rääf 1879 jfr uttalanden av sonen L. R. 
Rääf i brev 1/10 1879 t. B. E. II. (VHAA). 

79 Om lokalerna se V. G ö d e l , I Kungl. Slottets bibliotekstlygel (1927), 
s. 107 ff. och där citerade skildringar ur B. E. H:s självbiogr. 

80 Om riksarkivet se S. B e r g h s i not 1 ovan anf. arbeten. 
81 B. E. H:s otr. självbiogr., s. 132 f. 
82 Om Diplomatariets igångsättande se redogörelsen i förordet till bd 1 

(1829) av Diplomatarium Suecanum; även B. E. H:s otr. självbiogr., s. 173 
ff. Liljegren, som ju i all sin verksamhet behövde starkt biträde av andra, 
hade vid diplomatariearbetet i början hjälp av L. Fr. Rääf, sedan av den 
mindre kunnige samt slarvige N. J. Ekdahl. Intressant brev från Liljegren 
5/1 1827 (Upps. univ.-bibl.) till Rääf med tack för utlovat biträde och dis
kussion av principerna för diplomatariet; meningsbrytningarna om planen 
för detta voro tydligen rätt starka — Schröder t. ex. ville utskilja de påv-
liga urkunderna. Om Hildebrands medarbetarskap i Liljegrens diplomata
rium se B. E. H:s självbiogr., s. 181: »På den sista delen han utgaf at 
Diplomatarium nedlade jag mera arbete än han sjelf.» Hildebrand började 
medarbeta med något av de senare åren på 1200-talet samt avskrev original-
brev och övriga dokument frän och med början av 1300-talet. Liljegren och 
han läste tills, de två första korrekturen, det tredje besörjde II. vanl. ensam, 
ofta under ny jämförelse med originalhandlingen. Den inledande diplomöver
skriften måste H. ofta omarbeta i korrekturet. B. E. H:s otr. självbiogr., 
s. 126 f. Om H:s återujiptagande av diplomatariearbetet se II. t. Thomsen 
30/5 1841: »en hederssak för mig och mitt fädernesland». B. E. H:s brev till 
L. Fr. Rääf 1835—72 äro en viktig, löpande kommentar till dijuomatariear-
betets historia. H. t. Rääf 12/11 1866: »Pergamentsbret, böcker och blom
mor hafva äfven för mig varit kära glädjeämnen.» Om VHAA:s pergaments-
brevsamling dens. t. dens. 10/3 1867. Jfr vidare not 109 nedan. Om Diphts 
förhist. o. hist. se även E. H i l d e b r a n d i Hist. Tidskr. 1886, s. 345—356, 
o. senast S. E. B r i n g s anf. handb., s. 145 ff. 

83 Jag kan av utrymmesskäl ej här närmare ingå på Liljegrens person-
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lighet — icke heller på hans bästa sidor: hans oerhörda flit, varma forskar-
intresse m. m. — utan får nöja mig med att anföra Berzelii objektiva om
döme (se texten ovan); jfr också Geijers uttalande 1837, se nedan not 89. 
Till Liljegrens karakteristik även Thomsen t. B. E. H. 18/6 1837 o. 28/3 
1838. 

84 Thomsen t. B. E. H. 19/7 1835. 
85 Om koleraepidemien se t. ex. H. G. S ö d e r b a u m, Jac. Berzelius, bd 3 

(1931), s. 162 ff., och för Hildebrands del hans brev till Thomsen samt hans 
dagbok 1834 (se källfört. P: 2). Han skriver 29/10 1834: »Mordengeln har 
ändtligen slutat sin rund. Midnattens måne lyser ej mer på de tunga, full-
packade likvagnarna, blott på do fälldas grafvar; den stundliga ångosten 
hämmar ej längre smärtans stilla tårar öfver de hädangångne.» 

86 Thomsen t. B. E. H. 8/3 1835. 
87 Självbiografiens skildring av H:s första möte med Järta och begyn

nande umgänge i hans hem återgår i O. M o n t e l i u s minnesteckning över 
II., s. 161 f. Om Järtas betydelse för B. E. H:s framkomst 1837 se BL t. 
Järta 23/6 s. å. (jfr källfört. D: 1). Om B. E. H. o. Järta jfr L y d i a 
W a h l s t r ö m , Svenskar från förra seklet, I (1915), s. 161, 172 ff. Till Jär
tas biogr.: E. F a h l b e c k , Hans Järta och Fredrik Bogislaus von Schwe-
rin (i Personhist. Tidskr. 1929); C a r l S a n t e s s o n , Hans Järtas och 
B. v. Beskows brevväxling, I—III (i Sv. Akad:s Handl. ifr. år 1886, del 
39—41, 1928—30, tr. 1929—31); jfr även R u h e n G: son B e r g , Små-
plock ur Bernhard von Beskows dagbok (i Festskrift t. Verner Söderberg 
1932), s. 157. 

88 B. E. H:s otr. självbiogr., s. 184. Denna hovkanslerens, frih. D. von 
Schulzenheims ovänlighet var, enligt vad Liljegrens maka ansåg, en verk
sam orsak till hans förtvivlade beslut (H:s självbiogr., ib.). 

89 Om Liljegrens död se B. E. II. till Thomsen 3—4—6 juni 1837 samt till 
Leon. Fredr. Rääf 7 juli 1837; B. E. H:s otryckta självbiografi, s. 184—190. 
Omdöme om Liljegren av E. G. Geijer i brev till Järta 11/6 1837; »Sorgliga 
underrättelser om Liljegren! Egentligen är det hans lilla äregirighet, som 
knäckt honom. Han var född till tjenare och hade ambitionerat att blifva 
chef. Han dog på att på en gång vara chef och vaktmästare; ty han kunde 
ci släppa någonderas göromäl» ( G e i j e r , Saml. skritt., VIII, 1875, s. 671). 
Obduktionen av L. visade stark inro desorganisation. 

90 Thomsen t. B. E. H. 13/7 1837. 
91 H. t. Th. 6/6 1837. 
82 G ö d e l , Riksantikvarieämbetet, s. 233 ff. 
93 B. E. H i l d e b r a n d , Anteckningar ur Kongl. Witterhets, Historie och 

Antiqvitets Akademiens Dagbok.. . 1843 (1844), s. 13, och d e n s . , Anglo
sachsiska mynt i svenska Kongl. Myntkabinettet (1846), s. II (obs. noten); 
B. E. H. t. Sv. Nilsson 19/4 1844. Hildebrand ifrågasatte vid diskussionen 
om förhållandet mellan brons- och järnsaker, huruvida skillnaden var kro
nologisk eller geografisk, en olikhet i tid eller i utbredningsområde. Lik
nande frågeställningar ha ej sällan återkommit i arkeologiens historia. 
— Fornforskningens nya teorier tilltalade ej alla. Den gamle exc. greve 
Rosenblad var, sedan Nilssons »Ur-invånare» börjat utkomma, ängslig, att 
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Nilsson gjorde oss alla till eskimåer. Men då Hildebrand lugnat honom 
med, att stenredskapen tillhört en av våra förfäder undanträngd folkstam, 
»gav H. Exc. sig tillfreds och förklarade, 'att det var braf»! B. E. H. t. 
Nilsson 18/5 1838. — Thomsen besökte Hildebrand i Stockholm sommaren 
1838; se härom t. ex. B. E. H. t. L. Fr. Rääf 3/8 1838. 

94 Jag kan icke här tillnärmelsevis beröra H:s hela författar- och ut-
givningsverksamhet. Bibliografier över hans arbeten finnas i Biogr. Lex., 
bd 6 (1840), s. 142 t., och Sv. Biogr. Lex., ny följd, bd 5 (1863—64), s. 
299 f.; i M. W e i b u l l o. E l o f T e g n é r , Lunds universitets hist., del 2 
(1868), s. 389 1., samt i hans otr. självbiografi. Oavsett att de tryckta biblio
grafierna äro från ganska tidigt stadium, så tillfredsställer ingendera (ej 
heller B. E. H:s egen) moderna fordringar vare sig i fråga om fullständig
het eller noggrannhet. I okt. 1934 ha i VHAA hittats några B. E. Ihs an
teckningar, som giva värdefulla upjilysningnr om bl. a. hans medarbetar-
skap i pressen. Förf. förbereder en modernare bibliografi för II. 

96 Jfr även II. H i l d e b r a n d i Mbl. 1884, s. 130 f. 
96 Se t. ex. B. E. BL t. fru Ebba Hildebrandsson 7/9 1865, 5/10 s. å., 21/1 

1867 (VHAA:s »sammankomst hölls i öfverrock och galoscher»). 
97 II. t. Thomsen 22/2 1856, t. fru Ebba Hildebrandsson 24/12 1861, t. 

Tornberg 29/1 1869, t. G. Ljunggren 11/12 1872. 
98 BL t. L. Fr. Rääf 31/3 1843, t. Thomsen 28/12 1852, t. Gumeelius 2/1 

1863; Hans H-d t. Thomsen 14/10 1863 (bland faderns brev t. Th.); B. E. H. 
t. Thomsen 7/2 1864, t. Eurén 11/12 1873 o. 11/12 1874, t. Tornberg 31/1 
1874, t. Ljunggren 1/3 1880. 

99 II. t. Tornberg 4/5 1852; t. Thomsen 16—17 juni 1851, 18/5 1852, 24/5 
1853 (mycket beröra), 20/12 1853 (P. har ramlat under dans i »Preciösa», 
men nu åter i arbete; för de anf. breven t. Thomsen se källfört. J ) . Petters
son dog 12 juli 1854 i kolera (II. t. Thomsen 4/8 1854). B. E. H. hade hop
pats få Pettersson till sin efterträdare som Garde des médailles. »Jag ön
skar och hoppas, att min trefaldiga befattning mä aldrig mera förenas i en 
person. (BL t. L. Fr. Rääf 16/11 1852). 

100 Inflyttningen i museet vid Skepjisbron upjiges i litteraturen än till 
1846, än till 1847. VHAA:s räkenskaper visa, att den försiggått i olika 
etapper: 1846 31/12 »Lundin till gratification åt 12 båtsmän, som användts 
till flyttningen af Akademiens Bibliothek och Stensamlingen...»; 1847 11/1 
»Svensson tör transport af 2 Myntskåp»; 1847 24/4 »Lundin till gratifica
tion åt 12 man båtsmän.. . vid Myntkabinettets flyttning»; 1847 30/5 »Lun
din till gratificationer åt manskapet vid Samlingarnes flyttning...». Slut-
flyttningen var en av de sista dagarna i april 1847, se B. E. II. t. Thomsen 
4/5 1847 och självbiogr., s. 225. (Anders Lundin, Hildebrands trogne vakt
mästare, dog julen 1871 efter 30 års tjänstgöring hos akad.; B. E. II. t. 
Rääf 16/1 1872). Jfr även B. E. II. t. L. Fr. Rääf 4/5 1847: »Alla böcker, 
sten och bronz samt jernsaker och en del af myntskåjien flyttades redan 
sistlcden höst. Återstoden gick nu med en korporal och 12 man kommen
derade båtsmän, på en dag. Men jag släpade så, aft jag gick sönder föt
terna.» 
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101 B e r g h , Svenska riksarkivet 1837—1846, s. 115. 
102 B e r g h, a. a., passim. 
103 II. t. Tornberg 24/11 1870. 
104 II. satt bl. a. 1855—71 i Kongl. Direktionen öfver Stockholms stads 

undervisningsverk. Om H:s verksamhet i skolfrågor se t. ex. II. t. Thom
sen 24/4 1857 o. 29/1 1858, t. Eurén 12/2 1869. Jfr även källfört. L: 1 samt 
B. E. H:s tal öv. skolmannen L. M. Enberg i Sv. Akad:s Handl., del 41, 
1866 (tr. 1867), s. 111—146. 

105 Se t. ex. H. t. Eurén 20/6 1873. 
108 B. E. II., a. a., s. 14—19. Hildebrand utvecklar mera ingående detta 

i Anglosachsiska mynt (1846), s. VI—XX. 
107 Anglosachsiska mynt i svenska Kongl. Myntkabinettet, funna i Sve

riges jord (1846), (12) + CXXV + 332 s. + 10 pl. o. en karta, 4:o. 
108 B. E. II. t. Thomsen 2/10 1838. Se vidare brevväxlingen med T o r Il-

b e r g; dennes arbete: Numi Cufici Regii Numojihylacii Holraiensis (1848), 
4:o. Breven visa ett ingående samarbete i flera frågor mellan H. och Torn
berg, ehuru BL visserligen icke var orientalist. Skämtsamt skriver II. t. 
Tornberg 14/3 1856: »Det är skada, att mina pojkar äro yngre än dina 
flickor; annars skulle många förbindelser mellan den österländska och den 
vesterländska numismatiken kunnat uppstå.» 

109 Till Rääf stod II. i mycket gott förhållande och besökte honom 1870 
på Forsnäs i Ydre. B. E. H. t. sonen Hans 18/9 1870: »Den 84-årige, ännu 
mycket liflige gubben vandrade med mig öfver berg oeh backar lör att se 
Ydrcs torngrafvar. Flitig traktering med 100-årigt öl, surt som Rhenvin»; 
jfr även II. t. Eurén 7/9 1870: »Obeskrifligt angenäma voro de dagar jag 
tillbragto i detta trefliga gammaldags hem.» 

Då Leonard Fredrik Rääf våren 1872 kände slutet nalkas, dikterade han 
för sin dotter Kerstin ett avskedsbrev till Bror Emil Hildebrand. Väl dröjde 
döden ännu en kort tid; Rääf bad emellertid, att brevet genast vid hans 
frånfälle skulle sändas till Hildebrand. Den 8 juni s. å. inspekterade den 
gamle Ydredrotten, dragen i ett litet åkdon, för sista gången sin blomster
gård och park. Följande dag — en söndag kl. 3 o. m. — gick han ur tiden 
(Kerstin Rääf-Ahlbrandt t. B. E. H. 10/6 1872; L. R. Rääf t. dens. 10/7 s. å., 
VHAA). Ur Rääfs sublima avskedsbrev till Hildebrand — ett av de mest 
gripande dokumenten också i dennes historia — må följande anföras: 

»Wälborne Herr Piks Antiqvarie! Lifvets stunder äro lidna-, dödsjdågorna 
hafva börjat; och mina werldsliga angelägenheter har jag besörjt-, men 
ännu återstår en kär skyldighet att fullgöra medan hjertat ännu är warmt 
af tacksamhet och minnet bevarar hugkomsten af den länga, obrutna och 
innerliga wänskap, hvarmed Herr Kiks Antiqvarien mött min egen, af alla 
do wälwilliga biträden och tjenster jag och de mina åtnjutit, af all den 
glädje jag kännt under Herr Riks Antiqvariens ständigt stigande bana, till 
egen och Fäderneslandets ära, och af den oförmodade höjd af fullkomlig
het, hvartill Statens samlingar och historien grundläggande, widtmnfattande 
arbeten hunnit. 

I testamente har jag derjemte att aflemna: Svenskt Diplomatarium, detta 
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mitt älsklings föremål, wår historias sannaste grund, i hwars början jag 
rncd ifver deltagit och till hvilket jag efter förmåga sökt göra insamlingar, 
har länge hvilat. Måtte det nu utan uppehåll fortsättas, sedan nya krafter 
stå till buds att dertill medverka. Wärdes till Kungl. Academien frambära 
min wördnadsfulla tacksamhet för den långa tideryrad jag fått äran wara 
dess ledamot...» 

Den gamle göten slutar detta sista brev till Hildebrand med orden: 
»Och härmed räcker jag handen till ett farväl för denna werlden. Måtte 

återseendets stund dröja länge; jag skall, för Fäderneslandets och Weten-
skapens skull, wänta därpå med tålamod.» 

För Hildebrand var diplomatariearbetet en vederkvickelse (H. t. Thom
sen, odat. fr. mars 1850). Särskilt roade det honom (II. t. Eurén 13/5 1858) 
att år för år avslöja 1300-talsbiskopen Egisl Birgerssons av Västerås 
»många knep» (om dessa verkligen mycket kraftiga knep se Y. B r i l i o t h , 
Den påfliga beskattningen af Sverige, 1915, s. 183—191). 1859 var tal om 
att Hildebrand skulle göra Vatikanforskningar, men det kom ej till utfö
rande (H. t. L. Fr. Rääf 22/3 1859, t. Eurén 25/4 1859). Om Nils Rabenius' 
urkundsförfalskningar se H. t. Rääf 8/1 1861 (jfr även N. A h n l u n d , 
Nils Rabenius, 1927, s. 42). Rääfs testamente kunde H. ej själv fullgöra, 
men skriver 24/10 1875 till Eurén om sin son Emil H-d: »Jag har den gläd
jen att se honom i färd med fortsättande af mitt arbete på Diplomatarium 
Suecanum, hvilket jag, nedtyngd af ständigt mera hopade göromål, måst 
afbryta.> Om det angelägna i att fortsätta diplomatariet jfr C. Annerstedt 
t. B. E. H. 15/1 1882 (VHAA). 

1,0 H. t. fru Ebba Hildebrandsson, Reval 7/19 juli 1857. H. besökte även 
Petersburg (H. t. sin nämnda svägerska 17/29 juli 1857, 26/7 / 7/8 s. å.; 
t. Thomsen 3/9 1857, se källfört. J ) . 

111 B. E. H:s Samlingar till Svenskt Diplomatarium (tillh. VHAA, dep. 
1918 i Riksark.) utgöras av 7 bundna foliovol. (1: 1164—1341; 2: 1342— 
56; 3: 1357—81; 4: 1382—1425; 5: 1426—65; 6: 1466—1510; 7: 1511—1600) 
och en bunt (suppl.). För de partier, som äro tryckta, äro Samlingarna 
givetvis utnyttjade. Vidare finnas anteckningar >För diplomatariet» (däri 
dock föga av H:s hand) samt ansökningar om anslag 1842—1864. 

112 I VHAA:s Handhar, del 20 (1852), s. 171—260. Se vidare O. S. R y d 
b e r g , Sverges Traktater, I (1877), s. 435, not **•, och 478 ff., samt N. 
A h n l u n d , Bygde sten ( i d e n s., Oljoberget och Ladugårdsgärde, 1924, 
s. 95 ff.). B. E. H. om de svåra undersökningarna om Nöteborgsurkundor-
na i brev t. Rääf 14/11 1845, 19/2 1847. 

113 B. E. H., Svenska sigiller från medeltiden, h. 1—2 (folio), 1862—67. 
Om sigillarbotet se B. E. ILs utförliga företal samt hans brev t. L. F. Rääf 
5/1 1845 och 18/1 1861, t. Thomsen 27/10 1854, t. G. W. Gumielius (odat.) 
o. t. Eurén 5/4 1867. II. inspirerades till sigillvorkot av bl. a. II. R e u t e r-
d a b I s »Om de äldsta swenska sigillcrna» (i d e n s . , Swenska kyrkans 
historia, bd 2: 1, 1843, s. 279—306 + 5 pl.), vid vilket arbete H. bistod 
(s. 284); se B. E. BL t. Reuterdahl 25/1 1867, tr. i Brof till Honrik Reuter-
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dahl, utg. af G. A u l é n (1915), s. 153. Även L. F r . R ä ä f publicerade 
medeltidssigill i sin raonogr. om Ydre, del I (1856): 3 pl. sist. 

114 Anna Mathilda Ekecrantz (1816—86) var dotter av kamreraren i 
Riksens ständers bankodiskontverk Olof Ekecrantz (1777—1843) o. Maria 
Hagelin (1783—1845, dotter av hemmansäg. Carl Ericsson i Hageby, östra 
Ny s:n, Österg., o. Christina Andersdotter). O. E. var son av häradsdoma
ren Anders Andersson (t. 1734) i Långsäter, Häradshammar s:n (Österg.) 
o. Annika Svensdotter (1738—91), barn av resp. Anders Andersson o. Lis-
betha Eriksdotter samt Sven Mattsson o. Ingrid Olofsdotter (benägna upp
lysningar av hovrättsrådet R. Nordenadier och hovrättsassessor O. Eke
crantz, Sthlm). Om O. Ekecrantz' hem jfr J. M. R o s é n , Några minnesblad 
(1877), avd. 2, s. 83 (ben. anvisn. av f. d. prof. Thor Ekecrantz). Om Ma
thilda H—d jfr Sv. H e d i n i Sv. Akad:s Handl., del 25 (1914), s. 161 f. 

115 Barnen voro: Hans H-d (1842—1913), riksantikvarie; Albin H-d 
(1844—1917), pastor, lärov.-adj., huvudred, för Sv. Porträttgalleri; Anna 
(1846—1931) g. m. v. häradsh. Axel Alexanderson (1838—80); Emil (1848 
—1919), riksarkivarie; Hildemar (1851—1919), med. prof. i Lund; f. d. 
lantbruksingenjören Bror E. H-d, Vänersborg (t. 1856). 

118 H. t. Thomsen Flerohopp 15/5 1859. Vid begravningen hade bönderna 
vid varje gård strött granris samt utlagt den gamla brukspatronessans 
namn med vit sand (B. E. H. i ant. brev). Det var en vardag och smedjor
na stodo stilla. Brukssmederna buro kistan (upplysningar av framl. prost
innan Göthilda Th eländer, född Hildebrand). 

117 BL t. Thomsen 24/4 1857, jfr dens. t. dens. 13/11 1857. H. t. L. Fr. 
Rääf 19/12 1853: »Den ständigt tilltagande förödelsen af våra fornlem
ningar synes mig påkalla allvarliga åtgärder. Som bekant är förbjuder vis
serligen 1828 års förordning åverkan på våra forntidslemningar, men som 
den icke stadgar något ansvar för dylika förgripelser är den nära nog af 
ingen nytta. Dess gagnelighet i afseende på stadgandet om jordfynds hom-
bjudande är deremot oförneklig. Redan för mera än ett år sedan väckte jag 
i Akademien förslag att ingå till Kongl. Majt med anhållan om en ny för
ordning med bestämda föreskrifter om böter för hvarje åverkan i detta af
seende. Förslaget sköts åt sidan pro tempore. Nu har jag enskilt hos 
Justitise Ministern framställt nödvändigheten att göra något för våra forn-
lemningars bevarande, om vi skola kunna stå till svars för efterverlden. 
H. Exc. har gillat mina skäl och min hemställan att en ny förordning må 
af Kongl. Majt proponeras hos Rikets Ständer för att få desto mera gäl
lande kraft.» Någon proposition synes emellertid ej ha kommit. 

118 Betänkande mod förslag till Lag ang. kulturminnesvård, I (1922), s. 
19—46; G ö d e l , Riksantikvarieämbetet, s. 245 f. Om striderna kring den 
nya fornminnesförordningen, innan den var färdig, se B. E. H. t. Rääf 4/12 
1864. 

119 H. t. Järta 26/5 1835. Om andra uttryck för detta H-ds intresse se 
Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska 
allmogekulturen, II (1924), s. 14. B. E. H. uppmuntrade till bildande av 
lokala fornminnesföreningar: »I Halland har på min uppmaning Rytt-
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mastar Möller börjat röra sig för att bilda en förening till tornlemningar-
nes skydd» (H. t. Rääf, odat. fr. slutet av mars 1861). 

120 G. O. H y l t é n - C a v a l l i u s , Ur mitt framfarna lif (1929), s. 122 
(om Mandclgren). Om hela denna rörelse för fornminnesvård m. m. se 
G ö s t a B e r g , Artur Hazelius (1933), kap. I I : Tiden och föregångarna, 
s. 32—54. M a n d e l g r e n s pamflett: Några bidrag till den svenska ar
keologiska forskningens historia under den tid, Herr Kommendören af 
Kongl. Nordstjerne-Ordcns första Klass , . . . [M. ujipräknar ironiskt nio 
rader titlar] m. m., m. in., Herr D:r Bror Emil Hildebrand innehaft riks-
antiqvarie-ombetet, och tillika varit sekreterare 1 Kongl. Vitterhets-, Historie-
och Antiqvitets-Akademien. Historisk Interiör af N. M. M a n d e l g r e n 
(Sthlm 1876, 35 •., 8:o). För mitt omdöme i texten om Mandelgren har jag 
haft förmånen få rådföra mig med prof. O. Rydbeck, Lund. Om M-n jfr not 
121 nedan. 

121 Jfr t. ex. ensidig och oförstående polemik av R. D y b e c k i hans 
Runa, majhättet 1844, s. 36, mot Hildebrands syn på förhållandet mellan 
fornforskning och numismatik. Även Djurklou kom i strid med Dybeck, 
se N. G. Djurklons skarpa uttalande till B. E. BL i brev 17/3 1862. Hilde
brand till Thomsen 4/4 1847: »Richard Dybeck lefver helst i skogen. Ett 
olyckligt lynne har gjort honom bitter mot alla. Olyckan har ock hemsökt 
honom. För ett par år sedan fick han slag, så att högra sidan är nästan 
lam.» Ett för Dybecks samlarverksamhet förstående samt försonligt utta
lande av B. E. II. till Järta 24/3 1843; mera kritiskt H. t. Rääf 18/1 1861 
o. t. Tornberg 27/3 1868. I fråga om runstenar Hans Hildebrand t. B. E. H. 
10/8 1869: »Jag har ännu icke granskat en enda af Dybecks figurer utan 
att finna fel. Det är dock något starkt» (H. H-d om Dybeck t. B. E. H. 
även 26/10 1861, 21/11 1861, 1/9 1868). Om Dybecks förtjänster se Bet. m. 
försl. t. ett syst. utforsk. av den sv. allmogekult., II, s. 11, o. S. C u r m a n 
i Tidskr. f. hemb.-vård 1928, s. 160—167. — Om A. E. Holmbergs person 
kritik av B. E. H. t. Thomsen 4/11 1845 (Holmberg är »något skojaraktig») 
o 15/2 1853. Holmberg var, som hans skrifter visa, ensidig beundrare av 
Sv. Nilsson, utan att erkänna Thomsens insats — dylikt var alltid ägnat 
att irritera Hildebrand. Redan 6/3 1838 B. E. H. t. Nilsson: »Det gläder 
mig, att du i fortsättningen tänker göra rättvisa åt Thomsen. Han törtjenar 
det, ty han är den bland våra Antiqvarier, som vet mest och tänker sun
dast» (Nilsson gjorde emellertid aldrig Thomsen full rättvisa, det ses både 
av hans skrifter och av hans brev, bl. a. till Hans Hildebrand). — Om Man
delgren B. E. H. t. Thomsen 16/11 1846 (ännu vänligt), 19/1 1849 (»oför
skämd och obehaglig»), 15/2 1853 (skarpt), 14/11 1853 (anser Thomsen, 
att M-n kan användas som konservator?), 20/12 1853 (se källfört. J) , 8/11 
1864 (M-n avtecknat målningarne i Flöda kyrka »på det eländigaste sätt»). 
Thomsen till B. E. BL 2/12 1853: Mandelgren har praktisk kunskap och 
blick för det artistiska: »To Ting troer jeg Mandelgren har, det er Activi-
tet og Udholdenhed,..., men han mangler Judicium,. ..». Om M-n se även 
B. E. H. t. Rääf 16/7 1847, 14/10 1870. 

122 B. E. II. t. Hans H. 1/11 1861. Uttalandet föranlett av ett D y b e c k s 
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angrepp i »Mälarens öar», varom Hans II. talar i brev t. B. E. II. 26/10 
1861. 

123 Om dessa motsättningar se G ö s t a B e r g , Artur Hazelius, s. 48 f., 
71 ff.; jfr B. H i l d e b r a n d i Personhist. Tidskr. 1933 (tr. 1934), s. 167. 
Det är intressant att se i Bror Emils historia, att denne centralmusoiidéns 
starke förtäktare själv en gång sökt undanhålla stookholmssamlingarna ett 
myntfynd — men Bror Emil var då amanuens vid Lunds universitets histo
riska museum! Det gällde Borupstyndet 1830 (ängsligt brev från B. E. H. 
t. Liljegren 5/5 1831, citerat i Personhist. Tidskr. anf. sida). — Beträffande 
centralmuseets utformning under B. E. H:s ledning bör man icke glömma, 
att han avsåg dess utveckling till ett Historiskt Museum i vidaste mening. 
Han icke blott mottog gåvor av t. ex. husgerådsföremål för högre stånd, 
skråhandlingar och skrålöremål samt folkdräkter, utan även direkt inköjite 
sådana (se t. ex. Statens Historiska Museums inventarien:r 1304, 1453, 1935, 
939; dessa föremål äro numera deponerade i Nordiska Museet). Förvärv un
der B. E. H:s tid till Statens Historiska Museum av dylika musoiföremål 
framgå även av utställningskatalogen Ur den kungliga skattkammaren och 
andra samlingar 1930—31 (tr. 1930). Hildebrand önskade l. o. m. förvärva 
etnograjihica fr. »vilda folkstammar», se H. t. Thomsen 9/12 1851 (käll
fört. J ) . 

124 Betänkande med förslag till Lag ang. kulturminnesvård, I, s. 46—49. 
Striden hade först upplivat Bror Emil, men tog sedan på krafterna (Hans 
H-d t. Eurén 11/3 1873). Pessimistiskt brev av B. E. H. t. Eurén 25/4 1873 
(»Jag är totalt slagen»),, men samtidigt värdigt. Om sakens förhistoria jfr 
även B. E. H. t. Rääf 23/6 1871 o. 28/7 s. å. Till Tornberg skriver 
B. E. IL, före frågans avgörande, 5/4 1873: »Lagutskottet har föreslagit att 
hembudsskyldigheten skall bibehållas för brons men att hittaren äger att 
förkasta den lösen Staten erbjuder. Derigenom blifver ett herrligt fält öpp-
nadt för skojeriet — och för Engelsmännens uppköpare. Denna fråga, som 
nu flera veckor hållit mig på pinbänken, har gjort mig i en hast 10 år 
äldre.» Djurklou hade ivrigt arbetat för upphävandet av hembudsskyl
digheten för bronsforemål, likaså Sv. Nilsson. Vad Djurklou beträffar, sy
nes mig B. E. II. underskatta honom. 1 )jurklou har bl. a. haft stor bety
delse för medeltidsgenealogiens utveckling i vetenskaplig riktning genom 
framhävande av rättshistoriska synpunkter på dijilommaterialet. Kritik av 
Djurklou personligen: B. E. H. t. Tornberg 14/11 1872. Om Djurklou se 
biogr. av J. W a h l f i s k i Medd. fr. Nerikes Fornm.-för. III (1904). 

125 Betänkande med förslag t. Lag ang. kulturminnesvård, II, t. ex. s. 36. 
129 Sohlmans uppslag kora på det stora konstnärsmötet i Göteborg 14—18 

juni 1869. Han föreslog en svensk förening »för våra konstminnesmärkens 
bovarande». Då prof. S c h o l a n d e r ansåg, att en dylik förening skulle 
bli ett misstroendevotum mot VHAA, genmälde S o h l m a n , att man ej 
kommo denna akademi i vägen, emedan det här endast vore fråga om en 
frivillig förening, särdeles för utgivande av och spridande av arbeten i 
den nämnda riktningen. På proposition av ordf. beslöt mötet uttala den 
önskan, att, i likhet med vad förhållandet vore i Norge och Danmark, en 
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svensk förening måtte bildas för bevarande av våra konstminnesmärken. 
För det föregående ha anlitats i korrektur uppsatta biografiska upplysnin
gar om dr Aug. Sohlman, benäget meddelade av dir. Arvid Sohlman, Stock
holm. Svenska Fornminnesföreningen konstituerades 29 nov. 1869 i Stock
holm. 

127 En klar bild av läget ge de i Sv. Fornm.-för:ns Tidskr:s tidigare årg. 
(1870 ff.) intagna mötesreferaten. Jfr G ö s t a B e r g, a. a., s. 49. På fören:s 
möte i Strängnäs 20/8 1877 var B. E. II. med (alm.-ant., se källf. N). 

128 Benägen upplysning av f. d. lantbruksingenjören B. E. Hildebrand, 
Vänersborg. 

129 II. t. fru Ebba Hildebrandsson 27—28 jan. 1865. 
130 II. t. fru Ebba H-dsson 25/1 1866: »Jag har nu 3 snickare i tärd med 

inredningen af mina skåp. Arbetet går således friskare undan än förut, . . . 
jag måste i alla fall vara i rummet hela tiden för att gifva bestämda före
skrifter för hvarje brädlapp, som insattes, och för att provisoriskt upplägga 
mina samlade skatter . . .» . 

131 II. t. fru Ebba H-dsson 2/11 1865. Även Oscar Montelius biträdde. 
II. t. Eurén 14/7 1865: »Ännu hänger jag samman, ehuru temligen lösligt. 
Allt omkring mig i Museet är upp och nedvändt och jag kan nästan säga 
detsamma om mig sjelf. Hans och unga Montelius biträda mig i arbetet. 
— — — 'Tankarne ligga som kälad lutfisk' i skallen.» 

132 Jfr not 130 och t. ex. II. t. fru H-dsson 2/11 1865: »Jag måste leda 
anordningen af allt och kan dessutom icke afhålla mig att deltaga i det 
rent materiela arbetet. Det är en vana, eller, om man så vill, en ovana, 
hvilken jag ej kan komma ifrån», och 19/1 1866: »Fransmännen hafva visat, 
att man kan skrifva komedier i kompani. Men att uppgöra och utföra en 
plan, som på en gång måste atse vetenskapens kraf och tillfredsställa skön
hetssinnet — det måste blifva e n mans verk, om icke trassel skall upp
komma.» Att B. E. II. själv placerade fornsakerna in. m. har även framl. 
prot. Lithberg, åberopande Oscar Montelii utsaga, godhetstullt meddelat 
mig. 

133 Jfr t. ex. brevet 14/7 1865 (not 131 ovan). B. E. H. 28/9 1865 t. Eurén: 
»Icke någon dagakarl lägger sig så trött som jag, när jag sent omsider i 
mörkret traskar hem till min bostad.» Museet öppnades juni 1866, men var 
färdigt först sommaren 1869. H. t. Tornberg 1/8 1869: »Sedan jag sista da
garne i Juni hade fått do två sista salarne i mitt Museum färdiga, voro 
krafterna slut» (H. for då med Hans II. till Gotland). 

134 II. t. Thomsen 8/5 1865: »Käre vän! Det är med stor oro jag öpnar 
hvarje bref från Köpenhamn. Gud bevare Dem, gamle, käre vän! Då jag 
tänker på, hvad som händt under de sista 35 åren, så framträder alltid 
Thomsen i förgrunden. Det var De som höll mitt mod uppe under de första 
svåra åren. När sedan något under mina händer gått framåt, har det städse 
varit mig en belöning att tänka på, hvad Thomsen skall säga derom. Jag 
går med tungt hjerta emot det storartade arbete, som nu förestår med det 
nya Museets inredning, ty jag misströstar aft en gång få mottaga Dem 
der.» Thomsen t. B. E. H. 29/12 1864: »Da jeg teenker paa Dem i en stille 



B R O R E M I L H I L D E B R A N D 

Altenstund, vil jeg og ssetto Penncn til Papirct og takkc for det velkomne 
Brev, det gior saa godt paa de gamle Dage at see velbekjendt Skrift>. Thom
sens sista brev t. H. 3/5 1865: >P. S. Teenk Dem min Forbavselse, Kongen 
har i Gaar spurgt, om jeg var saa vel, at han kunne personlig see op til 
mig — ak, man overvurderor den gamle syge Maud — det er ligesaa far
ligt som at i Ungdommen blive overseetx Christian Thomsen avled d. 21 
maj 1865, jordfästes d. 27 i Holmens Kirke och begrovs på Assistens Kirke-
gaard. J. J. A. Worsaae t. sin hustru 23/5- 1865: »Paa Gaden modte jeg 
for lidt siden den svenske Rigsantiqvar Hildebrand, som var taget hertil, 
for endnu engang at see gl. Thomsen. Desveerre kom han for silde»; dens. 
t. dens. 27/5 s. å. (om begravningen): »Kl. 101/2 korto jeg med Lsessoc 
ned i St. Kongensgade for at bente Hildebrand. Vi fik Pläds i Kirken lige 
bag ved Thomsens Brodre . . . Efteråt Kisten var baaret ud, gik Thomsens 
Brodre og Kongens Roprasontant, og deretter kom Hildebrand og jeg og 
saa de ovrigo Antikvarier» (ur Worsaaes privata pappor, älskvärt meddelat 
av mag. art. V. Hermansen, Köiionhainn). Om sin resa till Köpenhamn 
B. E. H. t. Eurén 8/7 1865: »Från resan återkom jag trött och nedslagen» 
— då förestod museiflyttningen. Vid Thomsens grav sjöngos verser, ton-
satta av J. P. E. Hartmann o. N. W. Gade (ex. i Hildebrand—Thomsens brev-
växl., VHAA), med bl. a. följande karakteristik av »gamle Thomsen»: »Ak, 
I, som strsebte tro mod Idealet, Og I, som elsked svundne Tiders Rost, 
Og I, som treengte til et kjcerligt Bryst, I veed, hvad Gleede her fra Jer 
er dalet!» 

135 B. E. II. t. Thomsen, Lund 14/10 1830; jfr även II. t. L. Fr. Rääf 
29/1 1849. Förspelet till tidskriftens startande 1864 bl. a. i brevväxlingen 
mellan B. E. och Hans H-d — den senare ivrade mycket för faderns plan. 

136 Om gravhögarne vid Gamla Uppsala se II. i arkeol. kongressens 1874 
Compte-rendu II, pp. 602—611, och i akad:s Mbl. 1876, s. 250—200; om Upp
salagrävningarna jfr även B. E. H. t. fru Ebba H-dsson 2/9 1846, t. Thom
sen 7/1 o. 4/7 1847, t. Rääf 13/6 1847. Om undersökningarna i Väster
götland 1863 se H. i Ant. Tidskr., del 1 (1864), s. 255—287. Han gjorde 
åter undersökningar i Västergötland jämte Hans II. sommaren 1868 (B. E. 
H. t. Hans H. 3/5 1868, t. fru Ebba H-dsson 8/7 1868 — »varit borta och 
jubilerat i Lund och derefter mullvaderat i Vestergötland» — samt t. sonen 
sed. prof. Hildemar H-d 8/6 1868). För dessa redogjorde han vid arkeol. 
kongr. i Köpenhamn 1869 (se dess Comjite-rendu, tr. 1875, pp. 90—93). 

137 B. E. IL, Till hvilken tid och hvilket tolk böra de Svenska Hällrist-
ningarnc hänföras? (i Ant. Tidskr., del 2, 1869, s. 417—432; se även Kphmn-
kongr:ns anf. Compte-rendu, pp. 192 f.). Jfr O. M o n t e l i u s ' minnesteckn. 
(1915) över B. E. IL, s. 182. 

138 Uppgifter om förhållandet till Nilsson (om denne se biogr. av G. R e t-
z i u s i Vet.-akad:s Lefnadsteckningar, bd 4, h. 2, 1901; självbiogr. anhar i 
Hist. Tidskr. f. Skåneland, bd 5, h. 6—8, 1923; om breven t. Berzelius se 
not 73 ovan) överflöda i B. E. H:s brev till olika personer, varjämte man 
får en klar bild redan av breven mellan II. och N. samt av Nilssons 21 in
tressanta brev 1868—80 till Hans Hildebrand. Förhållandet synes ha varit 
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mest spänt 1875 (se B. E. H. t. Sv. N. 28/12 1875, Lunds univ.-bibi.; H:s 
egen kopia bl. N-ns brev t. honom i VHAA). Full brytning undvek Hilde
brand. Förhållandet torde både beträffande Nilsson och Hildebrändcrna kun
na ganska väl karakteriseras av ett Nilssons brev till Hans BL 28/2 1873, 
som börjar med kritik, men slutar: »Emellertid har du åtskilliga lörtjenster 
och i erkänsla af dessa är jag ännu din vän S. Nilsson». Aret ettor den 
svåra konflikten 1875, alltså 1876, sänder Nilsson sitt fotografi t. B. E. H., 
som tackar 23/8 s. å.: det »skall i mitt album erhålla en hedersplats i myc
ket godt sällskap». Den 92-årige Nilsson var även en av dem, som skrift
ligen föreslog Hans H. till faderns efterträdare 1879 (VHAA:s proto
koll 22/12 1879). Nilssons avundsjuka mot Thomsen var en av orsakerna 
till misshälligheterna — Hildebrändernas otro i fräga om Nilssons teni-
ciska teorier (jfr nedan) en annan, olika åsikter om fornminnesvården en 
tredje; därtill kommo anklagelser av N. mot B. E. IL, vilka denne värdigt 
men fast tillbakavisade och gendrev i brevet 28/12 1875. 

139 B. E. BL t. Tornberg 4/5 1863. Då Nilsson hösten 1859 bosatt sig tör 
vintern i Stockholm skrev IL t. Tornberg 1/11: »Han blitver cn tung gäst.» 
En annan person, av vars ovilja Hildebrand mycket led, var riksarkiva-
rien J. J. Nordström, se t. ex. B. E. II. t. Eurén 8/7 1865 (namnet namnes 
ej, men det framgår för den, som känner brevmaterialet, att det rör Nord
ström), 27/12 1865, 2/12 1868, 6/5 1869. Då Nordströms bortgång anmäldes 
i VHAA, yttrades: »Hans fel voro lynnets, ej hjertats» (B. E. H. t. Eurén 
17/6 1874). B. E. II. hade på sin tid varit den, som föreslagit Järta att 
förmå Nordström att överflytta från Finland till Sverige och emottaga riks-
arkivarieposten. 

140 H. t. Thomsen 11/7 1862; jfr II. t. Th. 6/5 1862. Tidigare H. om N. 
t. Th. i brev t. ex. 13/9 1847. H. t. Rääf 28/11 1862. Den 20-årige Uppsala
studenten Hans H-d drev vanvördigt med de feniciska teorierna: »Goda 
Pappa! Nyss hemkommen från Slottsbacken och anblicken af alla Uppsala
slättens strålande Baalseldar, lår jag nu sitta i ro vid skrifbordet, emedan 
Calmar Nation är nog o-phenicisk att ej hafva någon sexa i afton» (Val
borgsmässoafton 1862 t. B. E. IL). 

141 II. t. Thomsen, då han fått in till museet en Mariabild från Solna, 
20/4 1842: »Jag har ögat på några utmärkt vackra lemningar från katolska 
tiden i åtskilliga kyrkor. Så snart vi få ett medeltids museum i stånd, vill 
jag försöka att rätt kraftigt fästa vederbörandes uppmärksamhet på dessa 
fornsaker.» 

142 Om Råda kyrka i VHAA:s Handhar, del 21, 1857, s. 361—384; om 
Flöda kyrka ibid., del 26, 1869, s. 365—400; om Dalhems kyrka ibid., del 27, 
1876, s. 373—395. Jfr även t. ex. om Råda II. t. Thomsen 23/8 1856, t. L. 
Fr. Rääf 24/2 1857, och om Flöda II. t. Thomsen 8/11 1864. 

143 B. E. IL, Minnespenningar (tfver enskilda svenska män och qvinnor 
(1860), samt d e n s . , Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, 
praktmynt och belöningsmedaljer, del 1—2 (1874—75). Intressanta prin
cipiella uttalanden om förhållandet mellan mynt och medaljer i ett H:s 
odat. brev (1860) t. Thomsen. Hildebrand insåg »olägenheten, att i senare 
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tid slagna medaljer komma att ligga bredvid äldre mod personen samtida», 
men ansåg att detta icke kunde hjälpas. II. såg alltså medaljsviterna mindre 
från rent konsthistorisk synpunkt än som — såsom han uttryckligen säger 
— »'illustrationer' eller ett slags kommentarie till Sveriges historia. Efter 
denna plan tryokes nu min beskrifning öfver dessa medaljer», nämligen de 
över enskilda personer slagna (II. t. Th. i nämnda brev). Han skriver t. Th. 
27/11 1860: »I dag har jag lomnat sista manuskriptet till tryckeriet på 
Privatorum minnespenningar — ett fosterländskt äreminne i metall.» Då 
boken utkommit skrev IL t. Th. 8/1 1861 åter om medaljarbetet; jfr H. t. 
Eurén 5/5 1861. Om de kungliga minnespenningarna H. t. Eurén 24/10 
1875: »Våra regerande kamrar hafva icke hatt råd eller hog att egna en 
minnespenning åt den konung, som nedlade sin makt i deras händer. Icke 
så mycket som en kastpenning vid hans begrafning blef präglad. Ingen 
svensk regent, som innehaft thronen vid sin död, har saknat en sådan he
dersbevisning, alltsedan 1500-talets början. För vår praktiska tid betyder 
en konungs död mindre än ett bankbolags upplösning.» 

144 Ihs brev t. Beskow i Sv. Akad:s arkiv. Jfr Beskow t. Reuterdahl 
8/10 1858, tr. i Bref till Henrik Reuterdahl, utg. af G. A u l é n , s. 74. Om 
Beskow jfr litt.-anvisn:ar i not 87 ovan o. B:s brev t. Atterbom, utg. av 
C. S a n t e s s o n i Sv. Akad:s Handl., del 36—38, 1925—27 (tr. 1926—28). 

145 H. t. Beskow 28/4 1863. Ett intressant ooh belysande brev är Ihs t. 
Beskow 4/10 1867 om minnespenning över Samuel ödmann: »Att anbringa 
en figur ur antikens mythologi torde vara mindre lämpligt på en medalj 
öfver en kristen Theolog. Icke heller kan man låta Ödmann visa sig sjelf 
på reversen, ty då borde han, för alt vara igenkänlig, framställas liggande 
på sin säng, hvilket måhända icke vore passande. Måhända torde någon 
vid det afgifna förslaget anmärka, att ödmanns snille icke flög med örn
vingar. Men här endast fråga om örnens vidsträckta synkrets från sitt bo 
(ödmanns studerkammare). Dessutom är man väl icke förbunden att på cn 
medalj mäta förtjensten med alltför knapp måttstock. Anses ordet 'saga-
cissimus" i afskärningen vara för starkt, så kan man antingen utelemna 
detta ord eller välja nägot annat.» 

148 B. E. H., Anglosachsiska mynt i svenska Kongliga Myntkabinettet, 
funna i Sveriges jord. Ny tillökt uppl. (1881), VIII + 502 s. + 14 pl. 
Denna uppl. saknar tyvärr någon fortsättning på de i 1846 års uppl. in
tagna värdefulla fyndbeskrivningarna. 

147 Benäget meddelande från Mr. J. Allan, Keeper of Coins vid Depart
ment of Coins & Medals, British Museum, t. fört. 6/6 1934. B. E. H. rönte 
uppskattning i England redan av sin samtid. Sedan 1846 års Anglosach
siska mynt utkommit, dedicerades Numismatic Chronicle, bd 16, 1853—54 
(tr. 1854), till Hildebrand. Av donna tidskrift tillägnades de 20 första år
gångarna åt olika berömda numismatici, så t. ex. bd 10, 1847—48 (1848), t. 
Thomsen o. bd 18, 1855—56 (1856), till norrmannen C. A. Holmboe. 

148 Mbl. 1875, s. 181—185. 
149 Om Hans Hildebrand se bl. a. B. S a l i n i Ymer 1913, s. 186—195, 

T. J. A r n e o. J. R o o s v a l i Ord och Bild 1908, S v e n H e d i n s 

20 — Fornvännen 13.14. 
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inträdestal i Sv. Akad:s Handl. ifr. år 1886, del 25 (1914), s. 155—246, 
A x e l K o c k , Hans Hildebrand (i Vet.-akad:s årsbok 1917, s. 273—298), 
samt T. J. A r n e och B. T h o r d e m a n här nedan. Om Oscar Montelius 
se bl. a. B. N e r m a n i Upplands Fornminnesförenings Tidskr., XXXVI 
(1922), flera förf. i Nord. Tidskr. s. å., E. L e w e n h a u p t i Rig s. å., 
s. 1—16, och B. S a l i n , O. M., minnesteckning (i VHAA:s Handl., del 34, 
s. å.). Utrymmet tillåter mig ej att ingå på den organisatoriska utveckling, 
som ledde till Hans H-ds o. Montelii fästande vid museet. Om antikv.-intend. 
P. A. Säve 1861—65 och N. G. Djurklou (jfr not 124) 1865—70 se G ö d e l , 
Riksantikvarieämbetet, s. 247 f. Hans H. o. Montelius voro kamrater i 
Uppsala i den s. k. Dombronationen — matlaget hos fru Ebba Hildebrands
son, f. af Wirsén (se H e d i n , a. a., s. 164 ff., E. L e w e n h a u p t , a. a. i 
Rig 1922, s. 5 ff., oeh S v e n H i l d e b r a n d s s o n , Tal vid parentation i 
Svea Orden öfver . . . Hans Hildebrand, 1913, s. 4 f.). Montelius skymtar ock
så i brevväxlingarna, såsom redan visats. Diskussion t. ex. om priset 75 
öre pr middag för Oscar M:s mat hos fru Ebba Hildebrandsson skulle vara 
tillräckligt, i B. E. H:s brev 2/12 1861 t. fru H-dsson! En liten situations
bild ger följande skrivelse till B. E. H.: »Till Riksantiqvarien m. m. Dr 
B. E. Hildebrand. Det Grofgatan no. 34 församlade Amanuenskollegiet be
finner sig i spänd väntan med afseende på utgången af den för dem vig
tiga frågan i Akademiens sammankomst. Stockholm den 23 Maj 1871. Hans 
Hildebrand. Oscar Montelius.» Med B. E. H:s stil påskrivet: »Akademien 
sade: Ja så! Sparre, Carlson och Bowallius erhöllo uppdrag att pröfva de 
anspråksfulla Herrarnes anspråk och att i nästa sammanträde föreslå, 
huru litet de kunna nöja sig med. — P. S. Stämningen var god. Jag har 
det bästa hopp. Ingen motsägelse. Således kan kollegiet med lugn gå till 
sängs. Den föredragande.» 

150 B. E. H. t. Tornberg 8/2 1877: »Jag är ledsen öfver oordningen med 
Månadsbladet. Men jag rår icke derfor. Det är min son med det 'verldsbe-
kanta skägget', som har denna affär att besörja. Till en del är han att ur-
sägta, först till följd af det oerhörda arbetet med kongress berättelsen...» 

161 B. E. H. L Eurén 23/4 1865: [om Hans] »Du vet, att min önskan och 
afsigt är att fästa honom hos mig i Museum, der han vext upp. Det är för 
mig mycket pinsamt att för detta ändamål föreslå en son; men sanningen 
är, att ingen är mera kompetent. Jag behöfver snart stödjas at nya krafter, 
ty mina börja svika.» B. E. H. t. Eurén 8/7 1865: [om Hans] »Jag hade 
någon anledning tro, att man ansåg honom kunna öfvertaga Antiqvitets 
Intendentsplatsen, hvilken af Säve lemnats den 30 juni. Men en mot mig 
riktad ovettig artikel i Dagl. Allehanda rörande donna fråga har gjort, att 
jag i Akademien anhöll, det han icke måtte sättas i fråga. Märkligt nog 
innehöll Allehanda artikeln ordagrannt detsamma som en (f. d.) vän hade 
ett par dagar förut yttrat i Akademien» (den åsyftade är säkert J. J. Nord
ström). Det framgår av Hans Ihs brev till fadern, att han gärna önskat 
komma i fråga till platsen. Till Sv. Nilsson skrev B. E. H. 4/8 1865, sedan 
Djurklou blivit antikvitetsintendent: »Jag anser uppriktigt som en lycka 
för min son, att han icke nu fick ett sådant förordnande, ty om han hade 
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10 gånger bättre studier än han har, skulle allmänhetens dom hafva blifvit 
— att han genom mina intriger blifvit befordrad» (se vidare A x e l K o c k , 
a. a., s. 278). Då Viktor Rydberg våren 1881 föreslagit Hans Hildebrand 
till inval i Svenska Akademien, avvisades detta genast av B. E. H. (18/4 
1881 t. Rydberg, Kungl. Bibi.), då det skulle anses som »en skamlös ne-
potisk intrig», enär fadern var akad:s sekreterare. 

152 Hans Ihs brev till fadern visa, att denne genom sonen fick en utom
ordentlig hjälp för att följa med också hela den nyare europeiska littera
turen på det arkeologiska området. Redan från början — hösten 1860 — 
samarbetar den unge Uppsalastudenten med fadern på alla dennes intresse
områden. Detta tar sig ibland även lustiga uttryck, såsom då 19-åringen 
26/10 1861 meddelar, »att den grefve Castiglioni (philolog), som ännu står i 
kalendern såsom Witterhets Akademiens ledamot, afled i Genua redan 
1849»! — Mycket fäst var B. E. H. vid sin tredje son, Emil, den blivande 
riksarkivarien. Var och en, som närmare känt denne, skall erkänna den 
fina psykologiska analys fadern givit av Emil H-ds personlighet i brev t. 
fru Ebba Hildebrandsson 21/1 1867: Emil »är af en tyst, sluten natur. 
Han är rikt utrustad, raen har anlag att blifva en bokmal — det han sä
kert skulle blifva, om han instängdes på en studentkammare. Han har stort 
behot af ett varmt, ett sällskapligt, ett kärleksfullt hora. Hans tystlåtenhet 
och tillbakadragenhet har, som jag tror, sin grund i barndomsförhållandet. 
Han var under upjivexten sjuklig och knarrig, blef derfor icke af någon 
rätt hyllad, utom af mig, och derfor har han äfven slutit sig till mig med 
en innerlig hängifvenhet, som icke uttalar sig i ord, men stundom röjer sig 
på ett sätt, som bragt tårarne i mina ögon. Jag kan ej säga, huru orolig 
jag var under de svåraste dagarne af hans sjukdom. Med flickorna och 
bland kamrater lär han vara rätt språksam. Kunde han få bo under ditt 
tak och vara i din omgifning, är jag viss, att han skulle blifva sällskaplig, 
lika som jag är viss, att han skulle känna sig särdeles lycklig». 

153 Hans H. var som bekant kongressens generalsekreterare och redige
rade även dess digra Compte rendu (jfr not 150 ovan), som utkom i 2 bd 
1876. Redan efter kongressen i Köpenhamn 1869, vid vilken B. E. II. var 
närvarande (skildring därav i brev t. sonen Hans, Kphran 28/8 1869), kom
mo ganska många utlänningar till Stockholm för att se museet. Intressant 
skildring av kongressen i Stockholm 1874 i B. E. Ihs brev t. Eurén 15/10 
s. å. (»Min Hans var rent af utsliten, när kongressen var slut»). 

154 Protokoll över akad:s sammankomst 22/12 1879 (jfr även not 138, slu
tet, ovan). 

155 En sorts förpostfäktning i frågan var väl ledamotsvalet 26/11 1872 i 
VHAA: Djurklou gick in med 6 röster, Hans H-d fick 5. Bror Emil säg 
i valet »en opinionsyttring af några ledamöter mot mig och min son, må 
hända närmast föranledd af förargelse deröfver, att Klemming icke längre 
kunde behålla sin sinecur befattning inom Akademien» (B. E. II. t. Torn
berg 18/1 1873). Vad beträffar Djurklous kandidatur till riksantikvarie-
posten, måste man — med all uppskattning av honom (jfr not 124 ovan) 
— säga, att han naturligtvis var betydligt mindre meriterad än Hans H-d, 
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som utan tvivel vid denna tid — efter kongressen 1874 — var en av Euro
pas ledande arkeologer; jfr om H. H-d även S. B o l i n , Fynden av romer
ska mynt i det fria Germanien, s. 8, samt A r n e och T h o r d e m a n här 
nedan. Då Hans Hildebrand etter riksantikvarieutnämningen 31/12 1879 på 
nyåret uppvaktade dåv. ecklesiastikministern (sedermera riksark i varien) C. 
G. Malmström, sade denne: »Du blef väl icke förvånad öfver utnämningen» 
(fragmentarisk P. M. av Hans H-d om riksantikvarieskiftet 1879). 

168 Skildringen av audiensen benäget meddelad av f. d. lantbruksingen-
jören, B. E. Hildebrand, Vänersborg. 

167 C. T. O d h n e r i Sv. Akad:s Handl. ifr. år 1796, del 62 (1886), s. 57. 
Vid bedömande av B. E. H:s insats i arbetet för museet får icke glömmas 
hans »Gyllene codex» (H. t. Thomsen, odat., 1840?), inventariet över sam
lingarna. För tiden från Antikvitetskollegium på 1600-talet t. o. m. 1802 
fanns vid Hildebrands tillträde endast ett mycket ofullkomligt inventarium; 
för perioden 1803—37 — Hallenbergs, Rutströms och Liljegrens tid — 
fanns intet inventarium alls (B. E. H. t. Tornberg 18/4 1848, t. Thomsen 
odat. fr. mars 1850). Hildebrand upprättade först inventariet från 1803, se
dan även ett nytt och bättre inventarium från början fram till 1802. Detta 
fordrade bl. a. genomgång av hundratals kanslikollegii och andra ämbets
verks handlingar (H. t. Thomsen 14/3 1864). 

158 O. M o n t e l i u s : »Sveriges folk inser kanske icke än till fullo, i 
hvilken tacksamhetsskuld det står till Bror Emil Hildebrand för hvad han 
som skapare af Statens Historiska Museum uträttat» (minnesteckningen i 
Vet.-akad:s Lefnadsteckningar, bd 5, s. 175). Medaljens inskrift åsyftar gi
vetvis även Ihs förtjänster om särskilt diplomatariearbetet. Medaljporträttet 
(jiå åtsidan) av B. E. H. finnes även i form av medaljonger: en större i 
marmor (i VHAA, avbildad i Fornvännen 1934, s. 250) och några mindre 
i gips (hos släkten). 

159 Förspelet: B. v. Beskow i brev t. H. Reuterdahl 9/9 1865 o. 22/9 s. å. 
(i det senare: »Liksom Du har jag tänkt på den i allo wärdiga Riks-An-
tiquarien . . .») , tr. i A u l é n s a. a.: Bref till II. R., s. 136, 137. 

180 B. v. Beskow till B. E. H. 17/6 1866: vi påräkna nu »en värderik 
medverkan af den man, som icke blott så förtjensttullt bidragit till utgif-
vandet af våra historiska urkällor och genom sin kännedom af fornspråket 
är sjelfskrifven i ordboks granskningen,...». Språkmannen Rydqvist drog 
nytta av dessa H:s kunskaper (H:s brev t. R. i Sv. Akad., R:s t. H. i 
VHAA). 

181 H. t. Ljunggren 9/4 1881. 
182 Hamilton t. B. E. H. 3/7 1881 (VHAA); B. E. H. t. Ljunggren 15/7 

1881. 
163 II. t. Ljunggren 1/9 1881. 
164 H. t. Ljunggren 27/10 1881. 
185 H. t. Ljunggren 1/9 1879. 
166 Hildebrand hade önskat främst Ljunggren eller också De Geer till 

akad:s sekreterare, men båda vägrade åtaga sig sysslan. 
167 Ett belysande brev rör. H-ds politiska synpunkter är hans till Beskow 
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21/3 1844. Av den politiska skandinavismen var Hildebrand, såsom fram
går av talrika brev, icke anhängare. Jfr även J. C 1 a u s e n, Skandinavis
men (1900), s. 73 f. 

188 II. t. Eurén 21/2 1868. På senare tider hölls verkligen även Stock
holms Dagblad i familjen (benägen upplysning av f. d. lantbruksingenjören 
B. E. Hildebrand). 

189 »Rätta Pingst-grisen» var till yttermera visso författad av en avsatt 
präst! B. E. BL t. Ljunggren 1/6 1882. 

170 »ett anfall av rheumatisk värk och dåligt lynne» (II. t. Ljunggren 
21/10 1882) — det ses av andra brev, att denna rheumatiska värk var hu
vudvärk. 

171 EL t. Ljunggren 1/3 1883. 
172 II. t. Ljunggren 23/2 1883. Både Ljunggren och särskilt Hildebrand 

hade tvekat om Wirséns lämplighet för sekretariatet. B. E. H. hade redan 
1881 i ett odat. brev (ett. 19 maj, förö 1 juni) skrivit t. Ljunggren om sekre-
torartrågan: »At W-n [Wirsén] skulle jag gerna vilja gifva min röst; men 
han är opraktisk som ett barn och alltför mycket hängifven åt sina gamla 
Upsalaconfratres.» Han ansåg även Wirsén vek (H; t. Lj. 22/1 1883). II. 
var i brevet 23/2 1883 nöjd med Wirséns debut som sekr. (»gifver godt 
hopp, att han skall blifva duglig på sin plats»). 

173 H., som från giftermålet 1841 bodde i Hornsgatan 26, bytte 1 okt. 1855 
våning i samma hus (H. t. Eurén 22/10 s. å.). Han flyttade i mars 1868 
till Storgatan 1 (H. t. Tornberg 27/3 1868) samt hösten 1871 till Skeppar-
gatan 4 (H. t. Eurén 19/11 1871). Han och hans måg, v. häradshövding Axel 
Alexanderson, inköpte detta hus, som de tillträdde som ägare 1/1 1873. 

174 Ett B. E. H:s bokskåp hos professorskan Elisabeth Hildebrand, född 
Gyllenkrok, Lund. Medaljongen över Järta se bild ovan s. 267. Bysten av 
Thomsen (en gåva t. B. E. H. 1870 av fru Ebba Hildebrandsson, se H. t. 
henne 24/7 1870) skänktes 1923 genom förhs förmedling av riksantikvarien 
Hans Hildebrands arvingar till Lunds universitets historiska museum. 
Bergsmekanikerns porträtt se bild ovan s. 259. Brukspatronessans byrå hos 
fru Anna Alexandersons, född Hildebrand, arvingar, Stockholm. 

175 Jag stannar i största tacksamhetsskuld till min farbror, f. d. lant
bruksingenjören Bror E. Hildebrand, Vänersborg, för denna livliga skil
dring av B. E. BL 

176 Som yngre var han slätrakad men skriver 15/10 1874 t. Eurén, som 
han sänt sin fotografi: »Som du ser, har jag nu lagt till hvila de ypper
liga Hellstrandska rakknifvarne du skänkte mig» — från denna tid daterar 
sig alltså hans skägg. 

177 B. E. H. ger själv ett roande klädselbidrag i brev t. Eurén 20—21 
mars 1875: »Jag bär en mössa al bätverskinn, hvilken jag drar ned öfver 
öronen ända ned på axlarne. Att den ser ruskig ut, kan jag sluta deraf, 
att hundarne skälla på mig, när jag möter någon af detta slägtet, och 
hamnbusar visa föga mera aktning för min person.» 

178 B. E. H. t. fru Ebba Hildebrandsson, Strömstad 9/8 1882. 
179 IL H i l d e b r a n d i Mbl. 1884, s. 133. 
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180 B. E. H. t. Thomsen, Lund 22/9 1830. 
181 Ärkebiskop Henrik Reuterdahls memoarer, s. 163. R:s omdöme skrevs 

medan H-d levde — Reuterdahl dog ju före denne — och manuskriptet har 
t. o. m. lästs av Hildebrand, som efteråt »med tårade ögon» bad, att det 
skulle förseglas på femtio år (L. W e i b u l l i inledn. t. memoarerna, s. IV). 
Då memoarerna utkommo först 1920 ha de emellertid i fråga om R:s om
döme om H-d karaktären av ettermäle. Om öppnandet av Reuterdahls »pri-
vatissima» B. E. H. t. Rääf 2/2 1871. 

182 W i r s é n i G. L j u n g g r e n , Svenska Akademiens historia 1786 
—1886, del 2 (1886), s. 290. 

183 P. H a l l s t r ö m i novellen »En simpel tragedi» (i Thanatos, 1900, 
s. 115). — B. E. Hildebrand begrovs på Solna kyrkogård, Stockholm. Den 
av VHAA resta gravvården är avbildad i Fornvännen 1934, s. 251. 

KALL- OCH HANDSKRIFTSFÖRTECKNING1 . 

A. I Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens biblioteks handskrifts
samling: 

1) B. E. Hildebrands fullmakter m. fl. handhar om och av honom (bl. a. 
en vol. m. H:s månadsrapp. om arbetet i K. Myntkab. 1833—37). 

2) Brev till B. E. H. frän svenskar: 12 kapslar. Av dessa ha särskilt 
genomgåtts brev från J. Adlerbeth, Lea Ahlborn, J. J. Berzelius, B. von 
Beskow, Ebbe Bring, N. G. Djurklou, R. Dybeck, Ch. E. Eckerberg, N. W. 
Forsslund, Henning Hamilton, Aug. Kjcllman, J. G. Liljegren, Marie Lilje
gren, Alexis Lindblom, Aug. Lindblom, A. O. Lindfors, G. Ljunggren (ett 
brev 5/3 1884; jfr B: 2: b nedan), N. M. Mandelgren, Sven Nilsson (häri 
även koncept till vissa av B. E. H:s svarsbrev), H. Reuterdahl, Viktor Ryd
berg, J. E. Rydqvist, L. Fr. Rääf, J. IL Schröder, A. L. Stierneld, Christ
offer Tegnér och C. J. Tornberg. Denna serie har i okt. 1934 komplette
rats, i det att riksantikvarien Hans Hildebrands arvingar till akademien 
överlämnat en rad bland familjepapperen funna brev till B. E. H., tillsam
mans en kapsel. 

3) Brev till B. E. H. från utlänningar: 3 kapslar. 

4) Brevväxling mellan B. E. H. och Christian J. Thomsen: a) H:s brev 
1829—65, 2 kapslar; en del utdrag ur dessa brev 1830—35, 1843, 1865 tr. av 
Hans Hildebrand i VHAA:s Månadsblad 1884, s. 101—19, 125, 133 f.; b) 
Thomsens brev till H. 1830—65, 2 kapslar. Om delar av H:s brev t. Th. 
se I och J nedan. 

5) B. E. H:s omkr. 128 brev till prosten A. Eurén 1839—78 jämte brev 
till Eurén fr. sed. riksarkivarien Emil Hildebrand 18/8 1868 (ett) o. fr. 

1 Förteckningen är, särskilt i fråga om VHAA, ej uttömmande. 
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Hans Hildebrand 11/3 1873 (ett). Denna svit har i okt. 1934 överlämnats 
till akad. av fru Emmy Hildebrandsson, Stockholm. 

6) Brev från B. E. H:s fader bergsmechanicus Hildebrand Hildebrands
son till hans äldste son, sed. kapten Hildebrand Hildebrandsson 1806—11, 
ett band (häri även några brev fr. B. E. H:s moder brukspatronessan Lo
visa Hildebrand, född Mörck, samt ett fr. hans bror brukspatron Isac Hil
debrand). Denna volym har i okt. 1934 överlämnats till akad. av (prof. 
II. II. Hildebrandssons dotterson) med. lic. Olof Brandberg, Uppsala. 

7) Brev till B. E. II. från hans moder Lovisa Hildebrand (ett, 1822) och 
hans bror Isac Hildebrand 1821—27 (fem st.). 

8) Brev till B. E. II. från hans bröder handl. och godsäg. Th. (Thure) 
E. Hildebrand 1818—75 (ett band) och lantbr. Albin Hildebrand 1821—47 
(ett band). Dessa volymer ha i okt. 1934 överlämnats till akad., den förra 
av dr O. Brandberg, den senare av fru Emmy Hildebrandsson. 

9) B. E. Ihs dagbok 1830, h. 1—2. Senare häftet, som överlämnats till 
akad. av bibliotekarien, fil. lic. fru Anna Hildebrand, skall inom kort 
offentliggöras av Bengt Hildebrand och Victor Hermansen i Historiske Med
delelser om Köbenhavn, 3. Rcekko, Bd I (1934). 

10) Brev till J. G. Liljegren från särskilt B. E. Hildebrand 1830—36 och 
C. J. Thomsen 1820—37. 

11) Strödda brev (14 st., bl. a. 6 t. Lea Ahlborn 1875—84) från B. E. H. 
1854—84, överlämnade t. akademien i okt. 1934 av red.-sekr. B. Hildebrand, 
Stockholm. 

12) Brevväxling mellan B. E. H. och H. Järta, se D nedan. 

B. I Svenska Akademiens arkiv: 

1) Brev (78 st. 1874—83) till B. E. II. från (7 st.) skilda korrespondenter 
(bl. 43 st. fr. C. Kullberg 1874—82, 16 fr. C. D. af Wirsén 1876—83 o. 10 
fr. Th. Wisén 1878—82). 

2) Brev från B. E. H.: a) i original till B. von Beskow (27 st). 1840—68, 
Louis De Geer (ett, 1866), H. Hamilton (4 st.) 1874—75, L. Mander-
ström (3 st.) 1869—71, J. E. Rydqvist (54 st.) 1836—74, C. G. Strandberg 
(ett, 1873) och C. D. af Wirsén (2 st.) 1884; b) i fotografi: dels till G. W. 
Gumselius (5 st). 1863—77, ett odat. (orig. i Örebro läns museum), dels till 
Gustaf Ljunggren (119 st.) 1872—83, jämte brev till B. E. II. från G. Ljung
gren 1874—83 (orig. i Lunds univ.-bibl., jfr F nedan); jfr även Ljunggrens 
brev ovan A: 2. 

C. I Kungl. Biblioteket: 

Brev från B. E. II. till C. F. Bergstedt (ett; sign. Ep. B. 4), C. W. 
Bottiger (6 st.) 1864—78 (Ep. B. 18), G. E. Klemming (10 st.) 1846—82, 
L. Manderströra (14 st.) 1843—59 (Ep. M. 1), Viktor Rydberg (16 st.) 
1877—82, C. Snoilsky (ett, 1875; Ep. S. 21) o. Harald Wieselgren (ett, 
1861; Ep. W. 20). 
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D. I Riksarkivet: 

1) Brev från B. E. II. till Hans Järta 1834—47 (ett band) och från 
Järta till B. E. H. 1835—47 (ett band), båda deposition 1913 från Vitt.-akad. 

2) Brev från B. E. H. till Aug. v. Hartmansdorff 1833—56. 

E. I Uppsala universitetsbibliotek: 

Brev från B. E. II. till 26 korrespondenter (se bibliotekets lappkatalog 
över brevväxlingar). De viktigaste av dessa äro breven till L. Fr. Rääf 
(124 st.) 1835—72 (Rääfsaml., bd 8, nris 2013—2137), till J. H. Schröder 
(64 st., sign. G. 263 e, + 2 st., sign. G. 359) 1835—55 samt till Carl F. 
Säve (57 st., sign. G. 267 b) 1843—76. 

F. I Lunds universitetsbibliotek: 

Utom brevväxlingen mellan B. E. II. och Gustaf Ljunggren, om vilken se 
ovan B: 2: b, brev trän B. E. H. till 12 korrespondenter, bl. a. Jacob De 
la Gardie (14 st.) 1837—41, Sven Nilsson (75 st.) 1827—79, IL Reuterdahl 
(35 st.) 1838—69, E. H. W. Tegnér (17 st.) 1877—82 samt C. J. Tornberg 
(192 st.) 1839—77, av vilka jag särskilt använt breven till Nilsson och 
Tornberg. Några av B. E. H:s brev t. Reuterdahl äro tr. i Bref (ill Henrik 
Reuterdahl, utg. af G. A u l é n (1915). 

G. I Lunds universitets historiska museum samt mynt- och medaljkabinett: 

Kataloger skrivna av B. E. Hildebrand. 

II. I Göteborgs stadsbibliotek: 

Brov från B. E. II. till P. Wieselgren (8 st.) 1831—34 (sign. N 98). 

I. I Det kgl. Bibliotek, Köpenhamn: 

Brev fr. B. E. H. t. C. F. Allén (2 st. 1847, 67; Ny kgl. Saml. 1622, fol.), 
J. A. Bolling (ett, 1842; Ny kgl. Saml. 2475, 4:o), A. Cronholm (4 st.) 
1832, 47 (2 st.), ett odat. (Nyere Brevs. U.), Chr. Molbech (14 st.) 1839—54 
(Ny kgl. Saml. 2336, 4:o), N. M. Petersen (ett, 1862; Ny kgl. Saml. 1536, 
fol.), Chr. Thomsen (2 st., det ena 5/2 1832, det andra med poststämjieln 
26/4 1832; Nyere Brevs. U.; båda nu avskr. i VHAA) och C. E. Werlauff 
(5 st.) 1842—50 (Ny kgl. Saml. 2387, 4:o). 

J. I Nationalmuseet i Köpenhamn: 

Utom en rad brev från svenska lärde till C. J. Thomson ha här använts 
i Den kgl. Mont- og Modaille-Samling bevarade brev (24 st.) från B. E. II. 
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till Thomsen, dat. 24/12—27/12 1850—28/1 1851; 15/4, 13/5, 16/6—17/6 o. 
9/12 1851; 9/2, 18/5, 29/6, 18/8 o. 21/10 1852; 24/5, 29/7, 4/11 o. 20/12 1853; 
3/2, 10/4, 21/4, 8/9 o. 14/11 1854; 3/9 1857; 9/4, 31/4 o. 4/5 1858 samt 17/2 
1859 (dessa brev nu avskr. i VHAA). 

K. Hos fru Emmy Hildebrandsson, Stockholm: 

1) Bergsmechanicus Hildebrand Hildebrandssons fullmakter m. m. o. 
handhar rör. Flerohopp (ett band; i samma vol. kajiton II. Hildebrands
sons fullmakter ra. m.). 

2) Brev fr. bergsmechanicus II. Hildebrandsson t. fru Ulrica Lovisa Grill, 
född Liining (3 st.) 1807—09; brev t. IL H-dsson fr. bergsrådet Sven Rin-
man (5 st.) 1777—86 o. bergmästaren Carl Rinman (3 st.) 1783—87, prosten 
Olof Duse (ett, 1785), brukspatron P. C. (at) Buren (ett, 1796), bruks
patron Fr. W. Grill (ett, 1810), dir. J. A. Grill (ett, odat.), Anders Frige-
Hus (ett, 1808); brev fr. brukspatronessan Lovisa Hildebrand, född Mörck, 
t. en inspektor (ett, 1811), till Lovisa H-d från fru U. L. Grill, född Lii
ning (ett, 1811), bruksjiatron Fr. W. Grill (2 st.) 1811, brukspatron C. D. 
Buren (ett, 1811), C. U. Melin (ett, 1814) och J. G. (?) Melin (ett, 1833). 

3) Brev från kapten II. Hildebrandsson till Lovisa Hildebrand 1812—14 
och till B. E. II. 1820—57. 

4) Brev från B. E. II. till fru Ebba Hildebrandsson, född af Wirsén 
(2 bd) 1842—84 (några nu i avskr. i VHAA; jfr även nedan P: 2) och från 
henne till B. E. H. (2 bd) 1834—84. 

5) Brev från B. E. II. till prof. Hugo H. Hildebrandsson 1841—84 och 
från denne till B. E. II. 1858—84 (ett bd). 

6) Brev från sed. riksantikvarien Hans Hildebrand till sed. prot. II. H. 
Hildebrandsson 1849—70 (ett bd). 

7) Avskr. av prof. II. H. Hildebrandssons till Vetenskapsakad. inläm
nade självbiogr. (1888, 1910, 1920). 

L. Hos riksantikvarien Hans Hildebrands arvingar: 

1) Handlingar rörande bergsmechanicus H. Hildebrandsson, fru Lovisa 
Hildebrand, född Mörck, släkten Mörck och B. E. H. (särskilt utlåtanden i 
skolfrågor). 

2) Div. ant:ar av B. E. BL 1825, 1826—36, 1832, 1880. 
3) Brev från B. E. IL till Hans Hildebrand 1861—81 och från denne till 

B. E. H. 1854—82. 
4) Brev till Hans Hildebrand från bl. a. prof. Sven Nilsson 1868—80, 

Oscar Montelius 1867—1902 och Kammerherre J. J. A. Worsaae 1873—82. 

5) Div. anhar av Hans Hildebrand. 
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M. Hos Riksgäldsfullmäktiges ordf., fil. dr Karl Hildebrand, Stockholm: 

B. E. H:s självbiografi, påbörjad omkr. jan. 1876 (B. E. H. till A. Eurén 
31/1 1876), avslutad omkr. 1883. Partiet för tiden 1820—32 delvis tryckt 
(i vad som rör Lund) av E. W r a n g e l i Gamla studentminnen från Lund 
(1918), s. 145—183 (med inledn. av E. Wrangel, s. 139—144); jfr även C. 
S j ö s t r ö m , Kalmar nation i Lund 1670—1914 (1915), s. 107—109. Den 
otryckta delen citeras: B. E. H:s otr. självbiogr.; den tryckta: B. E. H. i 
W r a n g e l , Gamla studentminnen. 

N. Hos fil. kand. Karl-Gustaf Hildebrand, Stockholm: 

B. E. H:s almanacksanteckningar 1825, 1827—31, 1833, 1835, 1840, 1877. 

O. Hos (B. E. H:s dotterson) advokaten Gustaf Alexanderson, Stockholm: 

1) Brev från brukspatronessan Lovisa Hildebrand, född Mörck, till sonen 
B. E. H. 1820—1850-talet. 

2) Brev från B. E. H. till Lovisa Hildebrand 1826—59. 

P. Hos bibliotekarien, fil. lic. fru Anna Hildebrand, Stockholm: 

1) Brev från B. E. IL till prosten Christoffer Tegnér 1825—84. 

2) Dagboks- o. andra ant:ar av B. E. II. 1827, 1828, 1830, 1831, 1834, 
1836, jämte ett brev (1836) till fru Ebba Hildebrandsson, född af Wirsén. 

Q. Hos redaktionssekreteraren Bengt Hildebrand, Stockholm: 

1) Brev från B. E. H. till sonen sed. prof. Hildemar Hildebrand (20 st.) 
1861—72 och till brorsdottern prostinnan Göthilda Tholander, född Hilde
brand, (30 st.) 1850—57, 1872—84. 

2) Brev från fru Mathilda Hildebrand, född Ekecrantz, till sonen Hilde
mar Hildebrand 1871—72 och till Göthilda Thelander, född Hildebrand, 
1847—74 (jämte några odat.). 

3) Anteckningar om släkterna Hildebrand och Hildebrandsson, Mörck 
och Ekecrantz. 

Till tjänstemännen vid de offentliga institutioner, som nämnas A—J ovan, 
samt till de enskilda arkivägarna (K—P ovan; vad L beträffar särskilt fru 
Elin Heimbiirger, född Hildebrand, Alsten) frambär jag vördsamma tack
sägelser för ovärderlig hjälp och visat älskvärt tillmötesgående. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

BENGT HILDEBRAND: Bror Emil Hildebrand, sein Leben und 
Werk. 

Verf. schildert in einem bei der Gedenkteier des Schwedischen Altertums-
vereins am 4. Okt. 1934 gehaltenen Vortrag das Leben und Werk seines 
Grossvaters, des Reichsantiquars Bror Emil Hildebrand. Der Vortrag stiitzt 
sich zum grössten Teil auf das Studium eines weitläufigen Briefmatcrials 
in öflentlichem und in Privatbesitz, iiber das in den Anmerkungen Näheres 
mitgeteilt wird. Nach einem Bericht tiber B. E. Hildebrands Familienge-
schichte und Kindheit schildert Vert. seine Studienzeit an der Universität 
Lund von 1820 an, wo er mit der Familie des Dichters Tegnér in enge 
Beriihrung trät. 1830 wurde H. Privatdozent dor Numismatik und studierte 
im Sommer desselben Jahres in Kopenhagen bei dem beruhmten Christian 
Jiirgensen Thomsen. In dem dänischen Oldsagsmuseum und in Thomsens 
privater Miinzensammlung erhielt H. seine grundlegende Ausbildung als 
Archäologe, Numismatiker und Museumsmann. Nach Schweden zuriickge-
kehrt, ordnete H. die Sammlung in Lund nach dem archäologischen Drei-
periodensystem, später auch die Sammlung in Stockholm, obwohl er zu-
nächst zweifelhaft war, ob die Altertumsfunde in allén Punkten das System 
auch in Schweden verifizieren wiirden. Von 1833 an arbeitete er im Kgl. 
Miinzkabinett. 42 Jahro läng, 1837—79, war er Reicbsantiquar. Er wirkte 
in den 1830-er und 1840-er Jahren auch bei der Reorganisation des Roichs-
archives mit und versah eine Zeitlang kommissarisch das Amt des Reichs-
archivars. Das Staatliche Historische Museum ist H.'s Schöpfung — er er-
wirkte die Bewilligung von Geldmitteln seitens des Staates, kaufte Privat-
sammlungen an, fiihrte ' wissenschaftliche und muscale Ordnung ein und 
fiihrte die grossen Museumsumziige 1846—47 sowie 1865 in das jetzige 
Museumsgebäude durch. Auf dem internationalen archäologischen Kongress 
1874 fand die Organisation des Museums auch bei Ausländern Beachtung. 
II. griindete dio Antikvarisk Tidskrift und fiihrte auch archäologische Feld-
arbeiten aus, beispiolsweise Grabungen in den Grabhiigeln von Alt-Uppsala 
und Untersuchungen der steinzeitlichon Ganggräber in Wästergötland. Aut 
seine Initiative geht auch die Verordnung von 1867 betreffend Erhaltung 
von Denkmälern zuriick, die in ihren meisten Teilen noch heute Geltung 
besitzt. Sie gab jedoch zu gewissen Streitigkeiten Anlass, in welchen H. 
stets die Interessen des Zentralmuseums und der Wissenschaft z. B. gegen
iiber denen privater Sammlor vertrat. Als Numismatiker wirkte II. durch 
grundlegende Werke iiber angelsächsische Munzen sowie Arbeiten iiber 
schwedische Medaillen auf königliche und private Porsonen. Ferner gab er 
in drei grossen Banden schwedische Urkunden dos Mittelalters, Diploma
tarium Suecanum, heraus und im Anschluss hieran ein Werk iiber schwe
dische mittelalterliche Siegel. Als IL 1879 sein Amt als Reicbsantiquar 
niederlegto, wurde dieses seinem ältesten Sohn, Hans Hildebrand, tiber-
tragen, der nebst Oscar Montelius sein nächster Schiiler war. Nach dem 



316 B E S G T H 1 L D E B R A S D 

Absohied wirkte II. unter anderem als Sekretär der Schwedischen Akademie. 
Verf. schliesst mit einer eingehenden Wiirdigung der charakterfesten und 
ohrfurchtgebietenden Persönlichkeit Bror Emil Hildebrands. 

Mit Riicksicht auf den Charakter der Darstellung als eines Vortrags und 
die dadurch notwendig geraachte iibersichtlichc Form hat Verf. in den zahl-
roichen Anmerkungen eine Reihe Detailauskilnfte mitgeteilt und fiir den 
Gegonstand bedeutungsvollo Abschnitte aus fruher nich voröffentliohtem 
Briefmatorial usw. wiedergegeben. In einem besonderen Quellen- und Hand-
schriftenverzeichnis wird ausserdem iiber die reichen Sammlungen von 
Briofen und Akten berichtet, die von dem Verfasser systematisoh durch-
gegangen wurden, und die von grosser Bedeutung fiir die Kenntnis der 
B. E. Hildebrand und seine Umgebung betreffenden Verhällnisse sind. 


