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HANS HILDEBRAND SOM FORHISTORIKER 
Anförande i Svenska Fornminnesföreningen den 4 okt. 1934 

AV 

T. J. A R N E 

S
verige äger gamla jurist-, läkare- och botanistdynastier, det 
äger präst- och militärsläkter med århundradens traditioner, 
men det räknar blott e n arkeologdynasti, den Hildebrandska. 
Under trekvarts århundrade voro svensk arkeologi och forn-

minnesvård på det närmaste förbundna med namnet Hildebrand. Den 
gamle Bror Emil Hildebrand hade lyckan att äga en son, som kunde 
och ville fortsätta hans verk, alldeles som de berömda arkeologerna 
sir John Evans och Gabriel de Mortillet fingo hängivna medarbetare 
och fullföljare i sina söner. 

Hans Hildebrand var tidigt fullvuxen — hans yttre utseende och 
hans inre mognad skänkte honom redan i den tidiga 20-årsåldern 
prägeln av en 40-års man. Vid 24 års ålder försvarade han sin dok
torsavhandling om S v e n s k a f o l k e t u n d e r h e d n a t i d e n , 
inte ett 16-sidigt minimispecimen såsom det fram till den tiden varit 
brukligt utan en liten volym på 145 sidor, som rönte den för doktors
avhandlingar ovanliga äran att komma ut i en andra upplaga och 
sedermera översattes till tyska. 

Det är givet, att den ofantliga ökning av fornsaksmaterialet, som 
ägt rum under de sista 70 åren, med nödvändighet skall skänka nya 
möjligheter till lösning av de arkeologiska problemen och samtidigt 
ställa nya problem under debatt. Den korta stund, som här är mig 
förunnad att belysa Hans Hildebrands insatser som förhistoriker, 
tvingar mig att i främsta rummet framhäva vad som i hans forsk
ning förblivit av bestående värde eller i alla händelser fört veten
skapen framåt, ej att närmare diskutera de ganska förklarliga miss
tag, som han inom sin vetenskap kunde begå. 
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Det har mycket resonerats om, vem man borde tillskriva äran av 
den s. k. typologiska metodens tidigaste utformning och tillämp
ning, Hans Hildebrand eller Oskar Montelius. Båda offentliggjorde, 
säges det, ungefär samtidigt och oberoende av varandra sina fibula-
studier, i vilka den typologiska metoden för första gången kom till 
användning. Hans Hildebrand kom till klarhet under sin utländska 
resa 1870—71 och framlade sina studieresultat 1872 och följande år 
i Bidrag till spännets historia. Oskar Montelius skildrade i sin 1871 
—1873 tryckta avhandling Bronsåldern i norra och mellersta Sve
rige (i Antiqvarisk Tidskr. för Sverige, III) den typologiska utveck
lingen av fibulor, hängkärl, rakknivar och svärdfästen. 

I Spännestudierna yttrar Hildebrand själv: »När jag under loppet 
av juni månad 1870 besökte museerna i Schwerin och Hannover 
varseblev jag sammanhanget mellan dessa spännen (den nordiska 
bronsålderns bågspännen). Vid min hemkomst i maj 1871 fäste min 
vän och kamrat dr Montelius min uppmärksamhet på det samman
hang mellan dessa, i synnerhet mellan typerna A, K, L, han under 
tiden, genom studier allenast i de svenska och danska samlingarna 
hade funnit. Att på detta sätt vi båda, utan att under tiden haft 
beröring med varandra kommit till enahanda resultat, torde visa, 
ifall något sådant vittnesbörd behöves, riktigheten av vår uppfatt
ning.» 

Emellertid synes det mig otvivelaktigt, att Hans Hildebrand först 
av de båda i skrift formulerade det principiella i den typologiska me
toden, nämligen redan i sin doktorsavhandling av 1866. Efter att 
hava framhållit (sid. 15), att olika geografiska områden äga sina 
särgrupper av fornsaker, att i Kent och Cambrigdeshire (samtidigt) 
förekomma olika fornsakstyper liksom Gotlands »fornsaksformation» 
skiljer sig från fastlandets, tillägger Hildebrand: »Det enskilda före
målets plats inom de av arkeologien fastställda grupperna måste 
först uppsökas.» — »Inom de grupper som uppenbarligen visa sig 
såsom sammanhängande, kan råda en storartad mångfald, vilken 
även den, låter sig ordnas. Den ena formen är här mer utbildad, 
där mindre; en annan utgör en övergångsform, och man kan 
under gynnande omständigheter lyckas följa utvecklingen, till dess 
den ena typen alldeles fått vika för den andra och man således har 
för sig en ny form. En sådan utveckling är på en gång intressant 
såsom ett vittnesbörd om det rastlösa fortskridandet hos själva fol-
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Hans Hildebrand 1864. 
Efter fotografi. 

ket, och viktig, ty om olika fornsaker u p p r e p a d e g å n g e r be
ledsaga den form, som undergår förändringen, vid dennas början 
och slut, är ju tidsföljden dem emellan bestämd. Andra former åter 
stå uppenbarligen i sammanhang med något främmande inflytande 
och kunna därigenom giva hjälp vid dateringen.» 

Det är ju uppenbart, att Hans Hildebrand här talar om typolo
giska utvecklingskedjor, som kunna skänka en relativ kronologi, 
kontrollerbar genom slutna fynd av främmande ursprung. 

Den metodiska tillämpningen av dessa synpunkter utövades se
nare av både Hildebrand och Montelius och förfinades alltmera av 
den senare och hans lärjungar. I avhandlingen om Den äldre järn
åldern i Norrland (Antiqvarisk Tidskrift för Sverige, II, 1869) tan
gerar Hildebrand problemet om järnåldersfibulornas och ormhuvud
ringarnas typologiska utveckling, men mera genomgående använde 
han som nämnts metoden först i sina Bidrag till spännets historia. 
Metoden har Hildebrand namngivit i en liten uppsats om Den veten-



320 T. J . A R N E 

skapliga fornforskningen, hennes uppgift, behof och rätt, som tryck
tes 1873. Han yttrar där: »Man skulle kunna kalla det nya stadiet, 
uti hvilket fornforskningen inträtt, d e t t y p o l o g i s k a . Om nå
gon vetenskap i närvarande stund behöver sin Darwin, är det den 
jämförande fornforskningen, och ju rikare nyanserna äro, desto dju
pare känner man inom detta område de felande mellanlänkarna.» 

I doktorsavhandlingen förfäktar Hans Hildebrand norrmannen 
P. A. Munchs tes, att götar och svear vid olika tider men ganska 
sent, i varje fall efter Kr. födelse, invandrat i Norden från sina stam
hem i sydöstra Ryssland. Fynden från äldre järnåldern represen
tera göternas utbredning, även om de anträffas i Norrland, föremå
len från yngre järnåldern ha kvarlämnats av svearna. 

Nutida vetenskap har visserligen tagit avstånd från denna tes, men 
Hans Hildebrand framlägger i varje fall åtskilligt intressant arkeolo
giskt material, t. ex. av guldsolidi, funna på Öland och Gotland, vil
kas försvinnande ur rörelsen han tolkar som ett bevis för, att gö
terna besegrats och svearnas övervälde grundats omkring år 500. 
Dessa tankestigar trampas fortfarande friskt i den moderna arkeo
logien. Gång på gång återkom för övrigt Hans Hildebrand till studiet 
av sina kära guldsolidi, i samma mån som deras antal ökades genom 
nya fynd, speciellt i en förträfflig avhandling av år 1882, vari han 
uttalade den bestämda åsikten, att de barbariska efterbildningarna av 
guldsolidi präglats av östgoterna i Pannonien, d. v. s. det nutida 
Ungern. 

Den år 1873 utkomna tyska upplagan av doktorsavhandlingen är 
betydligt tillökad och vittnar om fördjupade studier. Invandrings-
teorien fasthålles — sten- och bronsåldern förklaras också genom två 
olika invandringar, såsom den tiden var brukligt. 

Bland många intressanta detaljer i denna tyska upplaga vill jag 
framhäva en. Norrmannen P. A. Munch, liksom dansken Rafn (1856), 
hade antagit, att den på de s. k. Ingvarrunstenarna i Mälardalen om
nämnda hjälten var identisk med den ryske storfursten Igor, som 
regerade under förra hälften av 900-talet; häremot framhåller Hilde
brand att stenarna äro från Anund Jakobs tid och omnämna ett från 
Mälardalen utgående vikingatåg, som stod under befäl av en svensk 
hövding, Ingvar, möjligen härstammande från Uppland och troligen 
identisk med den isländska Ingvarsagans hjälte. Det är i huvudsak 
den ståndpunkt, som forskningen ännu intar. 
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Interiör av Statens Historiska Museums stenålderssal, efter fotografi från 
1900-talcts första decennium. Samlingarna här ordnade efter de Hildobrand-

ska principerna. 

Till Hans Hildebrands arkeologiska förtjänster plägar räknas att 
han inom den förromerska järnåldern utsöndrat de båda grupperna 
Hallstattkultur och Latcnekultur. I sitt stora 1873—1880 utgivna ur-
bete De förhistoriska folken i Europa utskiljer Hildebrand Hallstatt-
fynden som en grupp III inom den europeiska bronsåldern och Téne-
provinson eller den keltiska kulturen som cn grupp VIII. T é n e -
g r u p p e n hade han för övrigt redan namngivit i Bidrag till Spän
nets historia år 1873, och namnet har vunnit burskap i europeisk 
vetenskap. Hildebrand visste mycket väl, att järnet förekom i ym
nighet inom såväl Hallstatt- som Laténe-kultnren, och det förefaller 
därför egendomligt, att han i främsta rummet betraktade dessa kul-
turgrupper som utlöpare av bronsålderskulturen. Ej heller hado 
han klart för sig, att dessa kulturer i tiden följde efter varandra och 
sannolikt båda uppburos av keller. I Spännestudierna (sid. 116) 
yttrar han: »Det finnes ett brett bälte i Schweiz, varest man finner 
fynd af såväl Hallstatt- som Ténetyper, ibland inom samma grav-

21— Fornvännen 1934. 
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flock, dock i olika högar. Detta gjorde mig till en början tveksam, 
om man icke borde anse Ténekulturen vara en senare utvecklings
form af den hallstattska. En sådan uppfattning synes dock icke vara 
berättigad. De två kulturerna följa icke den ena den andra i tiden, 
utan existerade jämte hvarandra.» 

Det bör måhända icke förbigås, att en annan svensk, N. G. Bru
zelius, redan tidigare fäst uppmärksamheten vid de båda förromerska 
järnålderskulturerna, men med användande av en annan terminologi. 
I sitt arbete Svenska Fornlämningar, h. II, tryckt i Lund 1860, yttrar 
han: »Vi finna sålunda under den äldre järnåldern spår i Schweiz 
efter tvenne culturer äldre än den romerska, nemligen en v e s 11 i g, 
g r e k i s k - g a l l i s k , kommande från Marseille, och en östlig, 
etrurisk.» Med den västliga, grekisk-galliska kulturen menade Bru
zelius just Laténekulturen, men den östliga, etruriska i södra Mel
laneuropa Hallstattkulturen. Han anmärker också: »Jag måste så
lunda anse, att hos det folk, vars gravar finnas vid Hallstatt, järn-
åldren utan romersk inverkan utvecklat sig ur bronsåldern, var-
före också detta fynd måste betraktas som ett av de viktigaste i 
Europa.» 

överhuvud kan det nog sägas, att Hildebrand lade stor vikt vid 
fornsakernas typologiska skiljaktigheter såsom medel att ordna upp 
dem i lokala grupper, men underskattade möjligheterna att på denna 
väg finna en kronologi. Han yttrar själv i De förhistoriska folken 
följande: »Att man i många fall kan och måste göra en skillnad 
mellan tidigare och senare, är fullkomligt säkert, men det har alltid 
synts mig omöjligt att såsom dr Montelius försökt i sin atlas Svenska 
Fornsaker, genomföra en fördelning på tvenne perioder.» 

Det låg därför nära till hands för Hildebrand, att ansluta sig till 
Sophus Mullers år 1876 uttalade uppfattning av bronsåldern i Nor
den. »Vad dr Montelius m. fl. kallar den äldre bronsåldern», yttrar 
Hildebrand, »är enligt Muller nordiska bronsåldern från dess början 
till dess slut inom en viss del av Norden, bestämd genom ett starkt 
sydvästligt inflytande. Den yngre bronsåldern däremot är brons
åldern inom en annan del av Norden, bestämd genom ett starkt syd
östligt inflytande.» 

Som bekant gick Montelius sedermera vidare i sin kronologiska 
uppdelning, nämligen av bronsåldern i 6 perioder, men överträffades 
i sinom tid av Sophus Muller, som urskilde 9 perioder. 
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Hans Hildebrand i ämbetsuniform, inspekterande fornminnen på Öland. 
Eller fotografi av förf. 1904. 

Till Hans Hildebrands viktigaste studier i svensk förhistoria höra 
hans i Vitterhetsakademiens månadsblad 1878 och 1879 publicerade 
uppsatser om Jernäldern på Gotland. Professor Birger Nerman, som 
haft tillfälle att ingående sysselsätta sig med det gotländska järn
åldersmaterialet yttrar om dessa: »Med förvånande skarpblick har 
Hildebrand här ofdnat upp det då ännu mycket bristfälliga, nästan 
uteslutande av icke sakkunnigt gjorda fynd bestående fornsaks
materialet; så gott som alla hans åsikter rörande tiden 550—800 stå 
sig ännu i dag. Men det är ju klart, att denna avhandling endast är 
en första orienterande översikt. Därtill kommer, att vi nu besitta 
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ett mångdubbelt rikare material, för nyssnämnda period till väsent
lig del framkommet genom sakkunniga undersökningar.» 

Ett faktum är, att Hildebrands gotländska grupper ganska gott 
motsvara de under folkvandringstid och vikingatid gängse stilarter, 
som senare studerats av Salin och andra forskare. 

I den lilla trevliga bok, som år 1892 utgavs i South Kensington-
museets serie av handböcker och som bär namnet The industrial arts 
of Seandinavia in the pagan times, finner man koncentrerade åtskil
liga av Hildebrands stilhistoriska iakttagelser både på gotländskt 
och annat svenskt material. Här återkommer han också till frågan 
om järnålderns och äldre medeltidens viktsystem, som han redan i 
doktorsavhandlingen berörde, bl. a. med en vitsig anmärkning, att 
så snart man kommer in på medeltidens viktsystem, s v i k t a r m a r 
k e n u n d e r e n s f ö t t e r . 

Hildebrand var kanske också den förste i Sverige, som skänkte 
uppmärksamhet å de svenska gravfynden i Ryssland, bl. a. i ett 
bihang till Vilhelm Thomsens avhandling om Ryska rikets grund
läggning. 

I det av Hans Hildebrand grundlagda och i 34 år redigerade Må
nadsbladet har han själv publicerat 209 längre och kortare uppsat
ser, varav en hel del rörande den förhistoriska tiden. 

Trots den omständigheten, att han med åren kom att allt mera för
lägga sitt egentliga vetenskapliga arbete till utforskningen av me
deltidens kultur, bibehöll han ständigt intresset för de förhistoriska 
studierna. Åtskilliga recensioner i bl. a. Post- och Inrikes tidningar 
vittna därom. Han umgicks ännu i början på 1900-talet med planen 
att skriva ett arbete om Nordens stenålder. 

Typologen Hildebrand kämpade redan i unga år för, att så mycket 
som möjligt av de i svensk jord anträffade fynden skulle samlas 
till och koncentreras i Statens Historiska Museum. Han hade un
der sina resor märkt, huru splittringen av ett dyrbart material på 
en mängd små museer försvårade den vetenskapliga bearbetningen 
och framför allt do typologiska studierna, som fordra ett väldigt 
jämförelsematerial. Det är heller intet tvivel underkastat, att svensk 
arkeologi njutit mycken fördel av denna hans ståndpunkt. När be
stämmelsen om att även bronsföremål borde hembjudas staten till 
inlösen i början av 1870-talet borttogs ur 1867 års förordning, vål
lade detta Hans Hildebrand mycken bedrövelse, och det är förvå-
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nansvärt , att han så väl kunde upprät thål la vänskapen med den 

gamle professor Sven Nilsson i Lund som var den främste förkämpen 

för bronsfyndens prisgivande åt antikvitetshandeln. 

De r inga medel, som vanligen stodo riksantikvarieämbetet till buds, 

omöjliggjorde under den Hildebrandska tiden en effektiv fornmin-

nesvård. Vi veta även nu, trots medlens relativa riklighet och forn-

minnesintressets kantr ing över åt detta håll, h u r u svårt det kan vara 

att uppfylla alla berättigade krav på fornlämningarnas vidmakthål

lande. Men Hans Hildebrand gjorde även på detta område en bety

dande insats genom att grundlägga det antikvariskt-topografiska arki

vet, som är den nödvändiga förutsättningen för all fornminnesvår

dande verksamhet ute i vårt vidsträckta land. 

F ö r hans generation var dock det viktigaste att skapa en a r k e o 

l o g i s k v e t e n s k a p , som kunde motivera det t rägna samlandet 

av de lösa fornfynden och kravet på att de fasta fornlämningarna 

ej fingo förstöras, efter som de ju utgjorde blad i det stora arkiv, u r 

vilket förhistorikern förmår ut läsa en förfädrens historia, som lig

ger långt före de skrivna dokumenten. Inom denna vetenskapliga 

verksamhet intog Hans Hildebrand en av de mest framstående och 

hedersamma platserna. 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

T. J. A R N E : H a n s Hildebrand als Prähis tor iker . Rede, gehalten bei 

der Gedenkfeier des Schwedischen Altertumsvereins am 4. Okt. 

1934. 

Während last drei Vierteln eines Jahrhunderts wurde schwedische 
Arcbäologie und Vorgeschichte durch die beiden Reichsantiquare Hilde
brand repräsentiert. Der jungere von diesen, Hans Hildebrand, 1842 ge
boren und 1913 gestorben, hat sich zuerst der Vorgeschichte gewidmet, 
später hauptsächlich dor mittelalterlichen Arcbäologie. Unzweifelhaft war 
Hans Hildebrand ein Begrundor der typologischen Methode innerhalb der 
Vorgeschichte. Schon 1866 gibt er in seiner Doktordissertation den typo
logischen Ideen beredten Ausdruck; seine praktische Verwendung der 
Methode ist ungefähr gleichzeitig mit derjenigen von Montelius (Anfang 
der 70-er Jahre). Im Jahre 1872 und in der Folgezeit erschienen seine 
wichtigen typologischen Studien: Beiträge zur Geschichte der Fibel. 
Ungefähr gleichzeitig gab er seine grosse zusammonfassende Arbeit »Die 
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prähistorischen Völker in Europa> heraus, eines der ersten Biicher die
ser Art. Ein besonderes Verdienst Hildebrands ist seine Aussonderung 
und Definition der Laténekultur, von der er jedoch glaubte, dass sie mit 
der Hallstattkultur gleichzeitig wäre. Seine Aufsätze 1878 und 1879 iiber 
die Eisenzeit auf Gotland waren sehr wichtig und sind heute noch wert-
voll. Voll interessanter stilgeschichtlicher Beobachtungen war auch sein 
Buch iiber »The Industrial Arts of Seandinavia in the pagan times». 

In dem von Hans Hildebrand gegriindeten »Monatsblatt der Antiqui-
täten-Akademie» hat er selbst 209 Aufsätze, zum Teil vorgeschichtlichen 
Inhalts, publiziert. 

Als Museumsmann hat er die Idee des Zentralmusoums mit Kraft ver-
treten, und eine wichtige Vorbodingung der Denkmalpflege ist durch ihn 
zustando gekommen, nämlich die Griindung des antiquarisch-topographi-
schen Archivs am Statens Historiska Museum. 


