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HANS HILDEBRAND SOM MEDELTIDSFORSKARE 

Anförande i Svenska Fornminnesföreningen den 4 okt. 1934 

AV 

BENGT THORDEMAN 

M
ången forskare som sökt omspänna flera vetenskaper 
har fått finna sig i den konsekvensen att han av repre
sentanterna för dessa betraktats med stor högaktning — 
som fackman på ett annat område, blott icke på deras 

eget. Något sådant riskerade ej Hans Hildebrand, ehuru det nu i 
denna specialiseringens tid egentligen skulle behövas en hel liten 
akademi för att med anspråk på full vederhäftighet kunna ge ett sak
kunnigutlåtande över hans produktion. Förhistorisk arkeologi, me
deltidsarkeologi, konsthistoria och numismatik tävla om att räkna 
honom till sina främste, och dock fann han vid sidan av sitt veten
skapliga arbete krafter till omfattande representativa plikter och till 
att med styrka utöva sitt framskjutna och utsatta ämbete. 

Det kan givetvis ej vara tal om att på denna korta stund hinna ge 
en föreställning om ens de viktigaste av Hans Hildebrands medeltids
forskningar; de omfatta så skilda ämnen som politisk, ekonomisk 
och social historia, heraldik och metrologi, för att endast nämna 
några av de områden där han verkat. Dessutom var han, liksom sin 
yngre broder, den djupplöjande historikern riksarkivarien Emil 
Hildebrand, verksam som urkundsutgivare — Stockholms stadsböc
ker började bl. a. utges på hans initiativ —, och utanför den förhisto
riska och medeltida kulturhistoriens ram har han publicerat bety
delsefulla undersökningar i etnografi och religionshistoria samt bio
grafier, översättningar och katalogarbeten. Hans medeltidsforsk
ningar äro nedlagda i rent vetenskapliga avhandlingar, såsom den 
byggnadshistoriska undersökningen av Skara domkyrka och den ban
brytande utredningen om »Medeltidsgillena i Sverige», i smärre 
men ofta alltjämt beaktansvärda uppsatser, såsom »Om välgörenhet 
under medeltiden» och »Det germanska huset» i Svenska Fornmin-
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nesföreningens Tidskrift, eller i bredare, för en större allmänhet av
sedda skildringar såsom praktverket »Visby och dess minnesmärken» 
och handboken »Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid». 
Det är givetvis omöjligt att här ingå på de forskningsresultat och 
uppslag som gömmas i alla dessa snart sagt otaliga skrifter. Däremot 
varken får eller kan man på tal om Hildebrand som medeltids-
forskare undgå att skärskåda ett av hans verk, jag avser naturligt
vis »Sveriges Medeltid». 

Blotta tanken att i ett verk samla praktiskt taget allt tidens ve
tande om Sveriges medeltid verkar på en nutida specialist nästan 
överspänd. Men Hans Hildebrand vågade hysa den tanken och han 
vågade och kunde också förverkliga den. Han hade modet att ta på 
sig det väldiga litteratur- och dokumentstudium som detta arbete 
förutsätter, han hade modet att gå in för de otaliga, dittills out
förda specialutredningar, som detta verk krävde och som kanske en 
eller flera gånger måste omarbetas, han hade också modet att begå 
alla de misstag, som ej kunna undvikas ens av den snillrikaste 
forskare i ett verk av denna bredd och resning. Resultatet har blivit 
tre tunga volymer, lika aktuella i denna dag som då de för mer än 
ett hälft sekel sedan började utkomma, ja strängt taget ännu aktuel
lare, ty medeltidsforskningen omfattas nu av en vida större krets av 
intresserade lekmän och vetenskapsidkare, för vilka Hildebrands 
»Sveriges Medeltid» är den oundgängliga handboken och den inspi
rerande förebilden. 

»Sveriges Medeltid» är ett högst märkligt arbete, som aldrig upp
hör att bereda forskaren överraskningar. Ofullbordat som det är, 
saknar det alltjämt register, och det är ej lätt att över huvud taget 
lära sig hitta i denna bok. Men å andra sidan hittar man där i gen
gäld ständigt nya uppgifter och nytt material, ej sällan undangömt 
på sidor som man trodde sig känna utan och innan. Vanligen hittar 
man dessa nya notiser med tacksamhet då de uppenbara sig just när 
man behöver dem, stundom inte utan förargelse då man trott sig 
själv först ha spårat upp dem och blir berövad något av sin upp-
täckarglädje. Som bevis för det oförminskade vetenskapliga värde, 
som »Sveriges Medeltid» alltjämt besitter, kan nämnas att ännu inne
varande år av Humanistiska Fonden begärts ett anslag för utgivan
de av ett register till detta femtioåriga verk, en ansökan som på det 
varmaste tillstyrkts av ett flertal ledande forskare inom området. 
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Hans Hildebrand i sitt arbetsrum år 1912. 

Detta torde kunna betraktas som ett rekord i sitt slag för en veten
skaplig avhandling. 

»Sveriges Medeltid» är som nämnts ofullbordad. Till de tre ut
komna delarna var avsett att fogas en fjärde, som skulle behandla 
konst och litteratur. Trots att denna del saknas, har »Sveriges Me
deltid» kanske i främsta rummet blivit konsthistorikernas och me
deltidsarkeologernas stora codex, fylld som den är av den borne 
museimannens lärdom och erfarenhet. Ty Hildebrand ägde i utpräg
lad grad museimannens instinkter: skydda och samla, det var för 
honom inte bara en ämbetsplikt men ett livsvillkor. Därmed är ej 
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sagt att han försummade bearbetningen och utforskandet av sina 
skatter. Tvärt om. Det är väl få museichefer som förunnats att i 
samma utsträckning personligen göra sitt material bekant genom 
vetenskapliga standardpublikationer, notiser i fackpressen och popu
lära skildringar. Det skall emellertid inte förnekas att Hans Hilde
brand som konstforskare under de närmast förflutna decennierna 
varit smått i vanrykte. Man har funnit att han alltför mycket saknat 
intresse för formutvecklingen och för de estetiska värderingarna, 
och det skall medges att hela hans inställning stod främmande för 
den litterära, stundom kvasilitterära essaystil, som nutilldags flore
rar inom konstskriftställeriet, och även för de vetenskapliga pro
blem och metoder, som varit våra. Helt nyligen har dock den yngre 
generationens främste arkitekturhistoriker rest kravet på en nyorien
tering inom konstvetenskapen. Bort från den Wölfflinska formål-
analysen, är hans fältrop. Han påfordrar uttryckligen ett åter
knytande till den mera kulturhistoriskt inriktade helhetssyn, som 
främst Hans Hildebrand representerade. Studiet av konstverkets in
nehåll, funktion och teknik måste gå hand i hand med ett klarläg
gande av stilförskjutningarnas inre och yttre förutsättningar och 
sammanhang. Vi behöva här ej diskutera det mer eller mindre be
rättigade eller överdrivna i de nya signalerna. Säkert är att Hans 
Hildebrands konsthistoriska forskargärning alltjämt kommer att 
spela en vägledande roll och uppskattas till sitt värde. 

Då det gäller en polyhistor som Hildebrand frågar man sig gärna 
om det i grund och botten var något speciellt fack, som han i all
deles särskild grad betraktade som sitt eget. På denna fråga be
höva vi beträffande Hans Hildebrand ej tveka om svaret: han ville 
vara och var i främsta rummet numismatiker. Som tolvåring bör
jade han under sin faders ledning arbeta i K. Myntkabinettet, och 
som 70-åring var han vid sin bortgång sysselsatt med författandet 
av en stor numismatisk handbok, vilken föreligger i ett nästan fär
digt manuskript men tyvärr aldrig blivit utgiven. Och mellan dessa 
data ligger en forskningsinsats, som för numismatikens vidkom
mande utan vidare måste betecknas som absolut grundläggande, och 
som för forskarens vidkommande nog får betraktas som hans mest 
djupgående. Jag fruktar att detta på mången kan verka som ett för
ringande av hans storhet. Numismatiken har nog numera i mångas 
ögon ett starkt släkttycke med knappologi, men en knappolog var 
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Storkyrkans S:t Görans-grupp 
uppställd i Statens Historiska Museum 1866—1906. 

Hildebrand minst av allt. Det var inte den matematiskt stränga 
systematiseringen som egentligen var hans starka sida, trots att han 
även i denna riktning, som av föregående talare påvisats, verkat som 
nydanare och föregångsman. Det var tvärt om det mångskiftande, 
rikt facetterade och levande i och bakom de stumma museiföremålen, 
som han förmådde fånga och ge realitet som få. August Strindberg, 
skaparen av det odödliga slagord som karrikerar föremålsstudiet när 
det drives in absurdum, hyste i själva verket en djup respekt för 
Hans Hildebrands forskning, och den vetenskapliga miljö inom 
K. Biblioteket och de övriga humanistiska institutionerna i Stock-
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Del av Statens Historiska Museums utställning av föremål från nyare 
tiden. Denna avdelning blev på grund av utrymmesbrist indragen år 1915. 

holm, där denna forskningsart hade sin egentliga hemvist, inspire
rade Strindberg till hans eget kulturhistoriska författarskap. 

Det måste rättvisligen erkännas, att numismatikens utövare inga
lunda alltid gjort den ringaktning helt oberättigad, som väl stundom 
kommer numismatiken till del från företrädare av närliggande forsk
ningsgrenar. Myntsamlandet blir lätt ett samlande för dess egen 
skull, ett för all del intressant tidsfördriv, som också kan ha sin 
nytta för andra vetenskaper, men som inte kan sägas ha några 
självständiga mål och möjligheter. Så ungefär vill kanske också 
en eller annan arkeolog eller historiker karakterisera numismatiken 
i allmänhet. Ingenting kan dock vara felaktigare. Vid sidan av och 
bortom sina mycket viktiga uppgifter som hjälpvetenskap åt skilda 
fack har numismatiken sina egna klart fattade syften och problem
ställningar, som endast äro åtkomliga med tillhjälp av numismatikens 
metoder och material och som beröra viktiga sidor av samhällslivets 
utveckling. Jag skall tillåta mig belysa detta med ett enda exempel. 
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K. Myntkabinettets tidigare uppställning. 
Salen apterad till tjänsterum år 1926. 

Genom hela myntväsendets historia går en tendens till metallisk för
sämring av myntet, vilket i sin tur medför en fortgående inflation 
av prisbildningen på varor och andra ekonomiska prestanda. Utfors
kandet av denna valutans depreciering, som är av stor betydelse 
för hela det ekonomiska livet, måste för äldre tider ytterst gå till
baka till en undersökning av myntet självt, genom analys och väg-
ning, och till studiet av urkunder, såsom myntordningar, mynt
räkenskaper och köpehandlingar, som dock endast kunna behandlas 
och värdesättas i förening med en klar kännedora om själva myntets 
inre egenskaper. Dylika synpunkter voro ingalunda främmande för 
Hans Hildebrands numismatiska forskningar, och hans framställ
ning av Sveriges myntväsen under medeltiden överflödar av ma
terial härtill. Men innan man har någon glädje av att veta hur 
myntet ser ut inuti, måste man veta hur det ser ut utanpå vid skilda 
tider, eller med andra ord, innan man kan nå fram till att ge en 
skildring av penningens historia i allmännare mening, måste arbets-
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materialet vara systematiserat och kritiskt sovrat. Och redan på den 
punkten saknades före Hans Hildebrands framträdande en plan
mässigt genomförd utredning. 

Det bör måhända här erinras om att de flesta av våra mynt från 
11-, 12- och 1300-talen alldeles sakna inskrifter och årtalsbeteck
ningar, som direkt ange var och vilken tid eller för vilken regent 
de äro präglade. Visserligen hade Elias Brenner så tidigt som 1691 
utgivit ett verk över våra medeltidsmynt, där dessa voro attribuerade 
till olika konungar, men den fullständiga godtyckligheten i hans 
bestämningar insågs redan av samtidens mera kritiska forskare och 
påvisades på 1700-talet av C. R. Berch och under förra hälften 
av 1800-talet av Johan Henrik Schröder och Bror Emil Hildebrand. 
Spörsmålet om de äldre medeltidsmyntens kronologi måste nu tas 
upp på nytt i hela dess vidd. 

Tack vare en framsynt lagstiftning hade sedan 1600-talet i K. Mynt
kabinettet samlats en mängd myntfynd, på vilkas studium ett nytt 
system kunde byggas upp. När därför ännu innevarande år en lokal-
forskare offentligen uttalar sin glädje över att ett antal myntfynd på 
1800-talet som det heter »räddats» till ett provinsmuseum, i medveten 
strid mot gällande lag och förordning och därför att de s. k. Hilde-
bränderna av räddaren ansågos vara allt för dominerande inom kul
turforskningen, då visar detta en förvånande brist på förståelse för 
vetenskapens behov och arbetssätt. Det är visserligen sant att dessa 
fynd även i K. Myntkabinettet mången gång i decennier bli liggande, 
icke obeaktade, men outnyttjade såsom byggstenar i vetenskapens 
verkstad, men en dag är tiden mogen för att ta upp till bearbetning 
det problem, som de kunna belysa, och det är då oundgängligt att 
materialet i den vetenskapliga centralanstalten är så rikt och talande 
som möjligt. 

En sådan tidpunkt var nu kommen för de medeltida myntfyndens 
vidkommande och även rätte mannen att utnyttja materialet fanns 
redo. Med en skarpblick och säkerhet, som är imponerande, lät Hans 
Hildebrand fynden själva avlägga sina vittnesmål om myntens ålder 
och härkomst, och med utgångspunkt härifrån skapade han icke 
blott ett kronologiskt system för mynttyperna utan åstadkom även 
ett utkast till penningväsendets och prisbildningens historia i vårt 
land under medeltiden. Man frågar sig endast hur Hildebrand, vid 
sidan om allt annat som upptog honom, över huvud taget kunde 
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hinna med alla de fyndanalyser, som ligga bakom denna syntes — i 
varje fall är detta svårt att fatta för var och en som av egen erfa
renhet vet hur ofantligt tidsödande sådana fyndundersökningar ofta 
måste bli. Den omprövning av hans resultat, som de senaste åren 
kunnat företagas på grundval av talrika nya fynd och med tillhjälp 
av mera förfinade metoder, har visserligen föranlett åtskilliga korri
geringar av hans data både uppåt och nedåt, med det vore obilligt 
att begära något annat, och i sina huvuddrag står och består Hans 
Hildebrands grundmurade numismatiska system. 

I Statens Historiska Museums salar lever Bror Emils och Hans 
Hildebrands minne på ett alldeles särskilt sätt. Det är ej för mycket 
sagt, att Bror Emil Hildebrand är detta museums verklige skapare 
och att det är han som dragit upp de riktlinjer för dess samlings
områden och allmänna verksamhet, som ännu i stort sett följas. För 
80 år sedan ledde han med sin sons bistånd museets inflyttning i 

• dessa lokaler och monterade personligen det mesta av utställnings
materialet. Nu torde interiörerna visserligen vara nästan till oigen
kännlighet förändrade, och det är rätt så. Varje generation måste ha 
rättighet och tillfälle att sätta prägeln av sin tid och sin vetenskap
liga åskådning även på anordnandet av ett museum. De flesta av 
våra skåp och montrer kvarstå dock alltjämt sådana de utfördes efter 
hans anvisningar och äro ännu fullt brukbara. Jag tror också att 
det i järnåldersavdelningen finns en och annan monter, vilkas arran-
gering Bror Emil och Hans Hildebrand själva lagt hand vid. Där 
skulle egentligen i dag deras lagerkransar ha fästats. Då Statens 
Historiska Museum och K. Myntkabinettet inom kort tid för alltid 
lämnar denna byggnad, som för samlingarna och deras tjänstemän 
länge varit ett trivsamt om också mycket trångbott hem, så tillkom
mer det oss, icke blott som en plikt men som ett kärt behov, att ägna 
en tacksamhetens och vördnadens tanke åt Bror Emil och Hans 
Hildebrand, som här nedlagt huvudparten av sin ovanliga arbets
förmåga, sin lysande lärdom och sin brinnande kärlek till det forsk
ningsområde som förenar oss med dem: gångna tiders kulturminnen i 
vårt fosterland. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 
BENGT THORDEMAN: Hans Hildebrand als Erforscher des Mittel

alters. Rede, gehalten bei der Gedenkfeier des Schwedischen Alter-
tumsvereins am 4. Okt. 1934. 

Völlig fremd war dem Forschertum Hans Hildebrands der Geist der 
Spezialisierung, der auf allén Gebieten der Wissenschaft unsere Zeit 
kcnnzeichnet. In dem Milieu, in welchem er lobte und wirkte, findet man 
denselben expansiven Zug bei mehreren fiihronden wissenschaftlichen Per-
sönlichkeiten wieder. Die Fortschritte der Technik und der Verkehrs-
mittel hatten auch don humanistischen Fächern neue Möglichkeiten er-
öffnet, und dies spiegelt sich in mächtigen synthctischen Versuchen ab. 
Diese äusseren Bedingungén reichen indessen bei woitem nicht allein 
bin, um Hildebrands gcwaltige Leistung zu orklären, die aus einer ge
nialen Begabung, einor glänzondon Gelehrsamkeit und einer unglaub-
lichen Arbeitskraft erwächst. Neben der Ausiibung eines hervorragendcn 
Amtes mit umfangreichen repräsentativen Vcrpflichtungcn fand er Zeit 
und Kräfte zu bahnbrochendon Forschungen auf den Gebieten der Ar
cbäologie, Kunstgeschichte, Numismatik, Ileraldik, Metrologie u. a. m., 
und ilberdies hat er Abhandlungen voröffontlicht iiber Fragen der Reli-
gionsgcschichtc und der Geschichte der Wissenschaften, ferner Biogra-
phien, Urkundonpublikationen, Ubersetzungcn und populäre Schilderun-
gen. Sein Hauptwerk ist »Sveriges Medeltid», eino breit angolegte, auf 
Primärforschungen ruhonde Darstellung der mittelalterlichen Kultur 
Schwedens in einem Umfange von mehr als 3 000 Seiten, ein Work, das 
kaum andorswo seinesgleichen haben diirfte, und das noch heute, 50 Jahro 
nach dem Erschoinen des ersten Höfts, ein ständig bonutztes Handbuch ist. 
Hildebrands Spczialgebiet war die Numismatik, in der er von seinem Väter 
untorwicscn wurde, und seine Darstellung des Miinzwcsens Schwedens 
während des Mittelalters ist andauornd grundlegend sowohl beztiglich des 
auf die Miinzonfunde begriindeten chronologischen Systems, an dem nun
mehr natiirlich verschiedene Bcrichtigungon haben vorgonommen werden 
können, wie auch betreffs der mehr allgomcinon monetären Entwicklung. 


