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A
r 1942 hade hundra år förflutit, sedan Hans Hildebrand 
fiiddes. På Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens högtidsdag den 20 mars s. å. ägnade aka
demiens sekreterare en varm hyllning ål minnet av sin 

företrädare. .Själva sekeldagen, den 5 april, nedlades från akademien 
en lagerkrans med blågula band på Hildebrands grav å Solna kyrko
gård. Akademien har tillika önskat, att den, som skriver här. 
skulle för Fornvännen lämna en kort teckning av Hildebrands liv 
och gärning. Mellankommande hinder ha fördröjt detta. Då det nu 
sker, måste det emellertid bli med starka reservationer. En värde
ring av, vad Hans Hildebrand uträttat, kan nämligen tills vidare 
endast bliva preliminär och detta av flera olika skäl. Hans för
fattarskap — för att nämna en av de många sidor, som måste be
handlas — var ej blott ofantligt vidsträckt, utan tillika så skif
tande, att ingen nu levande vetenskapsman kan ha ett självständigt 
omdöme om alla delar därav. Hans papper, huvudsakligen hans stora 
brevväxling, befinner sig sedan 1940 till största delen i Vitterhets
akademiens arkiv, men äro ännu blott grovordnade. Därtill kom
mer, att hans gärning i fråga om sina mycket väsentliga interna
tionella sidor endast kan fullt belysas genom tillgång till hans i 
utlandet bevarade brev, f. n. oåtkomliga genom kriget. Av Hans 
Hildebrands svenska brev har jag haft tillgång dels till sådana, 
som finnas kvar hos familjen — brev till fadern och hustrun samt 
brev från kronprinsessan, sedermora drottning Victoria, och hennes 
uppvaktning — dels till vissa av hans brev i svenska bibliotek: till 
Sven Nilsson (LUB), Sven Söderberg (LUB), Claes Annerstedt 
(UUB), Harald Hjärne (UUB) och Gustaf Ketzius (KVA). Men 
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ofantligt många fler dylika torde finnas, som kunna fullständiga 
bilden. Då professor Lauritz Weibull samtidigt önskat, att jag i 
tidskriften Scandia skulle lämna en utförligare skildring av Hans 
Hildebrand, har jag i nedanstående framställning utelämnat not
apparat.1 

Om ett försök här likväl göres att uppdraga huvudlinjerna i 
Hans Hildebrands liv, så är å andra sidan motiveringen Hill. Han 
var en av sin tids huvudfigurer ej blott inom svensk utan också 
inom europeisk humanistisk vetenskap, [eke desto mindre har av 
hans gärning alltför mycket fallit i glömska — den näst föregå
ende generationen är ju ofta mest okänd för den nu levande. Offi
ciellt verkade han i Vitterhetsakademien i 12 år. därav 28 som sek
reterare, men i praktiken hade han vid sin avgång 1907 arbetat 53 
år inom akademiens landamären. Hans författarskap åler omfattar 
46 år. Själv tillhör han redan historien. Såsom antytts saknas ej 
heller historiskt material för alt bedöma honom. 

* 

Hans Olof Hildebrand Hildebrand föddes i huset Hornsgatan 2t> 
på Södermalm i Stockholm den 5 april 1842 som den äldste av sex 
syskon och son till riksantikvarien Bror Emil Hildebrand och Ma-
Ibilda rCkecranlz, Intellektuella intressen ärvde han från både fä
dernet och mödernet. Han blev småningom sin faders efterträdare 
och fiillbordare av hans verk: de sutto respektive 1887—1879 och 
1879—1907 som riksantikvarier. Mellan deras personligheter och 
gärning rådde emellertid bestämda skillnader. Bror Emil var en 
solid och klar begåvning men som vetenskaps- och museiman likväl 
mest fullföljare av andras uppslag, visserligen en mycket skicklig 
sådan. Sonen Hans' begåvning var av högre dignitet, genialare och 
originellare, även var han mer initiativrik, hans intressen tillika 
vidare, hans sinne fördomsfriare, hans mänskliga läggning djupare 
och bredare. Till olikhet mot fadern visade han samtidigt en viss 

1 Blott må av tidigare litteratur om Hildebrand bl. a. ii.iinnn-: artiklar 
av T. J. A r n e och J. R o o s v a l i Ord och Bild 1908; nekrolog av B. 
S a l i n i Ymer 1913; tal i Sveaordan av 8. H i l d e b r a n d s s o n (1913); 
minnesteckning av .Sven H e d i n i Sv. Akad:s Handl. ifr. år 1886, bd 25, 
1913 (tr. 1914), och av A x e l Kock i Vel.-akad.s årsbok 1917; artiklar 
av T. J. A r n e och B. T h o r d e m a n i Fornvännen 1931 och min egen 
teckning diir av fadern B. E. Hildebrand. 



HANS HILDEBRAND, ETT SEKELMINNE 

Hans Hildebrand i sitt arbetsrum är 1912. 

brist på exakthet, starkare splittring saml mindre Fasthet i karak
tären men också mindre a\ den gamles andliga orörlighet och per
sonliga strävhet. Båda voro arbetsmänniskor av häpnadsväckande 
mått, båda ha efterlämnat stora och bestående livsverk. Lika var
andra voro de även i så måtto, att de tillsammans utgöra de sista 
utlöparna av 1600- och 1700-talens Antikvitetskollegium och Antik
vitetsarkiv, omfattande på en gång föremåls- och urkundsforsk
ning. 

Hans Hildebrand hade förmånen att från barndomen få växa in 
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i sin gärning, skolad av landets snart sagt ende officielle represen
tant för arkeologisk och numismatisk forskning. Han satt även 
på knät hos göternas siste, den gamle kammarjunkaren L. F. Rääf 
från Ydre, och hörde »oförlikneliga» sagor. Hans var ett begåvat 
och brådmoget barn. Vid 12 års ålder var han redan sin faders 
medhjälpare i K. Myntkabinettet. Samtidigt lärdt- han känna 
svenskt lantliv hos sin farmor, den åldriga brukspatronessan Lo
visa Hildebrand, född Mörck, på Flerohopps järnbruk vid Nybro. 
Från sin mor, som Hans tydligen stått mycket nära, ärvde han en 
varm' religiositet. Hos modern tog den sig stundom sjukligt över
drivna former. Hos sonen var den i hans tidiga ungdom ibland av-
nästan svärmisk karaktär. Den ändrade form, men t.ydliga tecken 
visa, att Hans Hildebrands fromhet aldrig helt försvann. 

Han gick i Maria skola och på Stockholms gymnasium. Bland 
kamraterna var hans mycket avhållne kusin Hugo Hildebrandsson, 
den senare så kände meteorologen, och dennes kusin Carl David 
af Wirsén. Som ung hade Hans starka naturvetenskapliga intres
sen. Det låg i tiden. Darwins huvudarbete utkom 1859. 

År 1860 blev Hans Hildebrand student i Uppsala. Hans ungdoms
brev till fadern ge ett starkt intryck av bländande vitalitet, av säll
synt andlig friskhet och styrka och av ovanligt vidsträckta intres
sen. I Naturvetenskapliga sällskapet höll han föredrag om »För
gängligheten inom växtverlden». En dag i veckan läste han arkeo
logi. Samtidigt studerade han språk — både latin, fornnordiska och 
moderna språk; han behärskade t. ex. italienskan. Även läste han 
historia och intresserade sig redan nu särskilt för medeltiden. 

Fadern förstod betydelsen av resor och tog Hans med sig 1858 
och 1861 till Köpenhamn, till sin mästare Christian Jiirgensen 
Thomsen. Det arkeologiska treperiodssystemeta utdanare och den 
nordiska fornforskningens grand old man ingav den unge Hans 
den djupaste vördnad. Vid senare tillfället gick färden vidare till 
Wien, där Hans studerade fynden från Hallstatt och kejserliga 
myntkabinettet. Man återvände över Paris och Köln. Återkommen 
till Uppsala tillhörde Hildebrand det matlag, den s. k. Dombrona-
tionen, som åt hos hans farbrors fint bildade änka, fru Ebba Hil
debrandsson, född af Wirsén. Där återfann han även en annan kam
rat från Maria församling och Stockholms gymnasium, en person 
som var 1 _ yngre än han själv och som han sedan kom i långvarig, 
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nära beröring mod: Oscar Montelius. I den av professor F. F. Carl
son nybildade Historiska föreningen i Uppsala talade Hildebrand 
»Om labyrinthformiga stensättningar» samt på hösten 1862 om den 
gamle Sven Nilssons egendomliga funderingar, att bronsålderskul-
turen skulle förts till Norden av fenicier. Tjugoåringen var, sär
skilt i breven till fadern, vanvördigt skopti.sk. 

Sommaren 1862 vidgade Hans Hildebrand sin tidiga europeiska 
orientering. Den originelle Henry Christy i London, hattfabrikant 
och miljonär, kväkare och amatörarkeolog, hade 1860 gästat Stock
holm och råkat B. E. Hildebrand i museet. Christy bjöd nu de unga 
svenskarna Gustaf Retzius och Hans Hildebrand på besök. Den 
senare ordnade Christys egyptiska samling efter British Museums 
mönster och studerade lämningar från paleolitisk tid, engelska 
fornsaker och ethnographica från Sydamerika. Härav blev efter 
återkomsten nya föredrag i Uppsala. Samtidigt finna vi 21-åringen 
i full vetenskaplig brevväxling med Thomsen. I upprepade kritiska 
föredrag belyste han åter Sven Nilssons teorier, varefter C. R. 
Nyblom värvade den lovande ynglingen sora medarbetare i Svensk 
Literatur-tidBkrift. Samtidigt studerade Hans de medeltida dom
kapitlens bildning. 

Frågan om framtiden aktualiserades av Hildebrands förlovning 
våren 1865 med Elin Martin, juristdotter av den kända vallonsläk-
ten. I juni s. å. blev Hans e. o. amanuens i Vitterhetsakademien och 
disputerade 1866, Hans doktorsavhandling, »Svenska folket under 
hednatiden», var ett fenomen för sin tid. Han promoverades som 
primus och fick två pris. Boken, på 146 sidor, är Sveriges första 
moderna arkeologiska doktorsspecimen. Dess huvudtes, en efter 
P. A. Munch antagen etnisk olikhet mellan svear och götar, som 
skulle ha invandrat vid olika tider, slog aldrig igenom. Men meto
diskt fick avhandlingen stor betydelse för både arkeologi och nu
mismatik. Hildebrand kritiserade de äldre skriftliga källornas vitt
nesvärde för den egentliga forntiden och hänvisade till fornsaks
materialet. Han påpekade, att fornsakerna härrörde från olika kul
turprovinser. En av de arkeologiska metoder, som han rekommen
derar, är den, som han själv 1873 namngav som t y p o l o g i . Man 
har tvistat om, huruvida denna metod varit uppfunnen av Hilde
brand eller Montelius. Frågeställningen är oriktig. In nuce finns 
metoden redan i Thomsens »Udsigt» i »Ledctraad til nordisk Old-
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kyndighed» 1836 (s. 61): inan undersöker »Former og Zirater, for 
ved Sammenligning og ved at bemairke hvilke Arter der findes i 
Förbindelse, at komme efter i h v i l k e n O r d e n F o r a n d r i n -
g e r h e r m e d e r e f o r e g a a d e » . Som Arne 1934 påpekat, är 
metoden tillika klart angiven just i Hildebrands avhandling 1866, 
flera år innan Montelius kan ha funnit den. Därtill kommer, att de 
ju blevo kamrater i museiarbetet — saken måste ha diskuterats dem 
emellan. Att metoden f. ö. har ej blott förtjänster utan också stora 
svagheter, skulle emellertid med tiden visa sig. 

En andra, utvidgad upplaga av Hildebrands avhandling utkom 
1872, en tysk översättning därav 1873. Detta fick viktiga följder, 
särskilt för numismatiken. En kännare som professor Sture Bolin 
framhåller, att Hildebrand beträffande myntimport och myntfynd 
gav nya uppgifter i andra upplagan: »I metodiskt avseende är den 
banbrytande. För första gången betonas här, att ingen beviskraft 
bör tillerkännas andra mynt än skattefyndens slutmynt och i viss 
mån enstaka funna mynt vid bestämmande av mynt importens tid. 
Man har ingen rätt att antaga, att mynt, vilka funnits tillsammans 
med sådana av yngre datum, äro importerade tidigare än dessa 
sista.» »Hildebrand», heter det, »beaktar fyndomständigheterna, sö
ker fixera myntens nedläggningstid och på grundval av den bestäm
ma importtiden. Han låter importtid och nedläggningstid samman
falla. En helt ny metod användes, helt nya synpunkter framläggas.» 
Bolin visar vidare, att detta kom att påverka den tyska forskningen. 

I brev diskuterade Hildebrand järnåldersproblem med norrman
nen Sophus Bugge. Som språkman observerade denne f. ö. i Hilde
brands avhandling ett runologiskt framsteg. Man hade trott, att den 
på de s. k. Ingvarsstenarna i Mälardalen omnämnde hjälten var 
identisk med den ryske storfursten Igor (900 talets förra hällt). 
Hildebrand framhöll, att stenarna äro från Anund Jakobs tid och 
omnämna ett från Mälardalen utgående vikingatåg under befäl av 
en svensk hövding Ingvar, möjligen härstammande från Uppland 
och troligen identisk med den isländska Ingvarssagans hjälte. 

Ett dagboksblad av Hildebrand sommaren 1867 visar hans mång
sidighet. På f. m. studerade han i Riksarkivet Nordins dagbok från 
gustaviansk tid, sedan arbetade han på museet rörande Magnus 
Eriksson. På e. m. besåg lian falska gravhögar vid Karlberg och 
Marieberg. Nästa dag arbetade han med översättning av Snorre och 
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en uppsats om Södermanlands fasta fornlämningar. I oktober 1867 
gifte han sig. Montelius, vilken redan som tjugoåring sommaren 
1863 börjat biträda i museet, blev 1868 e. o. amanuens, tre år efter 
Hildebrand, och disputerade 1869 på avhandlingen »Från jernål
dern». 

Sven Nilsson var välvilligt inställd till den unge forskaren Hil
debrand, men ilsknade till, när denne 1869 i tryck kritiserade brons
åldersteorierna. Den 86-årige professorn skrev ett ampert brev, 
som dock slutade med orden: »Emellertid har du åtskilliga förtjen-
stcr och i erkänsla al dessa är jag ännu din vän S. Nilsson.» 

Avgörande betydelse för Hildebrands utveckling fick hans stora 
utlandsfärd som Letterstedtsk stipendiat 1870—71, från vilken ett 
överflödande rikt brevmaterial föreligger. Museer, kyrkor och 
myntkabinett, även bibliotekens medeltidsskatter, utgjorde hans 
forskningsobjekt. Han for över Köpenhamn, Roskilde, Lubeck och 
Schwerin, Magdeburg, Halberstadt, Hannover och Göttingen, Gotha 
och Leipzig, Halle, Dresden, Breslau och Krakau till Wien. Åter 
undersökte han de viktiga fynden här och höll föredrag i Wiener 
Alteithumsverein om Sveriges äldre kulturperioder, över Miinchen. 
där han umgicks med den berömde rättshistorikern Konrad (von) 
Manier, kom Hildebrand till Niimberg och Augsburg. I Bryssel 
1871 studerade han altarskåpen — med tanke på dylika i svenska 
kyrkor — diskuterade hagiografi med de lärda bollandisterna och 
förtecknade efter en 1600-talskälla birgittinerklostren. Han såg 
Namur och Briigge, i mars var det Roms tur, sen kom Florens. I 
april besåg han arkeologen greve Giovanni Gozzadinis berömda 
Villanovasamlingar — intressanta, »ehuru det visserligen är myc
ket humbug med mannen». Han uppsökte arkeologen Giovanni Ca-
pellini i Bologna och avnjöt Venedig. Samtidigt diskuterades i brev 
lill fadern alla hemmafrågorna: om Svenska fornminnesföreningen, 
om Antiqvarisk tidskrift, o. s. v. I maj var Hildebrand tillbaka. S. å. 
blev han förste amanuens och Montelius andre amanuens. Därmed 
voro de på allvar fästa vid Statens historiska museum som tjänste
män. 

* 

Utbildningen i fornnordiska riktade Hans Hildebrands intresse 
på Island. Han ägnade nu mycket arbete åt att popularisera kun-
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skapen om denna säregna ös urgamla kultur. År 1867 utgav han 
»Lifvet på Island under sagotiden»; en andra, till omfånget fördubb
lad upplaga kom 1883. För sin ekonomis skull översatte Hilde
brand Snorre Sturlasons konungasagor. Boken utkom i tre delar 
1869—71. Fackmän (A. Kock, E. Olson) ha givit översättningen gott 
betyg, med undantag för Hildebrands språkligt arkaiserande tenden
ser. Dylika lågo i tiden, t. ex. var ju Viktor Rydberg målsman för 
samma riktning. Hildebrand försåg Snorreeditionen med värdefulla 
tillägg: en biografi över Snorre samt historisk-antikvariska exkur-
ser. Bl. a. sökte han avliva Snorres arkeologiska terminologi, »brän-
ne- och högåldrarna», samt talet om »Odins invandring». Detta var 
ett led i propagandan fiir Thomsens treperiodssystem. 

Gustaf Retzius fäste samtalsvis Hildebrands och Montelius' upp
märksamhet på Darwin, och utvecklingsläran kom så att influera 
fornforskningen, särskilt genom typologien. Så vitt jag kunnat se, 
föreligger dock en bestämd skillnad mellan Hildebrands och Mon
telius' sätt att se på sakerna. Den senare gjorde sig längre fram 
till tolk för en naturvetenskaplig uppfattning av arkeologien. Fom
forskaren, hette det, står »i avseende på utvecklingsläran på en 
rent darwinistisk ståndpunkt. Att man i fråga om naturens alster 
kan följa den ena formens, den ena artens utveckling ur den andra 
har . . . länge varit känt». Man hade nu upptäckt, menade Montelius, 
»att en alldeles liknande utveckling verkligen också kan uppvisas 
i fråga om det mänskliga arbetets alster». En reaktion mot detta 
arkeologiska betraktelsesätt kom från naturvetenskapens sida ge
nom den danske biologen W. Johannsens kritik i »Falska analo
gier» (1917, tidigare dansk uppl. 1914). Man kan ej parallellisera 
den biologiska utvecklingen med typernas förändring i tiden, ty det 
ena rör levande organismer, det andra arbetsprodukter. Den fin
ländske arkeologen C. A. Nordman har i en skarpsinnig utredning, 
»Till frågan om den förhistoriska arkeologins metod» (Nya Argus 
1915; även sep.), ytterligare klargjort detta under kritik av Mon
telius' framställning. Till så extrema och oriktiga synpunkter på 
fornforskningen och enkannerligen typologien, som man finner hos 
denne, tycks aldrig Hildebrand ha gjort sig skyldig. Vad åter an
går de s. k. slutna fyndens särskilt stora vetenskapliga värde, så 
betonades detta både av Hildebrand och Montelius. 

Den lypologlska metoden utvecklades på kongressen i Bologna 
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1871 av både Hildebrand och Montelius i föredrag och från 1872— 
73 nedlade de sina rön i större studier i Antiqvarisk tidskrift. De 
kunde därvid konstatera, att de under var sin tillämpning av meto
den kommit till samma resultat. För Hildebrands del är det här 
fråga om den berömda skriften »Bidrag till spännets historia». 
Hildebrand »är den förste . . . , som klart uttalat den åsikten, att 
fibulan synnerligen väl ägnar sig för ett ingående studium, emedan 
den, i det närmaste oberoende av praktiska påverkningar, utveck
lade sig huvudsakligen på grund av olika smakriktningar» (B. 
Salin). Till Hildebrands stora förtjänster som arkeolog hör också, 
att han vid denna tid på mer än ett ställe framlagt avgörande skäl 
mot dåtida »importteorier», d. v. s. tron att alla fornsaker av någon 
teknisk fulländning, funna norr om Alperna, skulle vara import
gods söder- eller österifrån. Han förnekade givetvis ej import av 
enstaka föremål, men framhöll, att en hel kultur med egenartade ut
vecklingsserier ej kunde vara byggd på främmande importföremål. 

Under framför allt 1870-talet och 1880-talets förra del utvecklade 
Hans Hildebrand ett vetenskapligt författarskap av häpnadsväc
kande omfång, en våldsam kaskad av specialundersökningar, upp
slag och översikter, många av europeiska mått och allmän bety
delse. Den järnfysik, som Hildebrand besatt, bidrog i sin mån till 
resultatet, nödvändigheten att förtjäna var en annan orsak; lönen 
var liten och under tiden 1868—82 fingo makarna två söner och 
fem döttrar. Men främsta drivkraften var säkert det inre tvånget 
till produktion. Nordisk, allmän förhistorisk och klassisk arkeologi, 
klassisk, anglosachsisk, arabisk, tysk och nordisk myntforskning, 
metrologi, etnografi, antropologi, egyptologi. runologi, språkforsk
ning rörande medeltidssvenskan, heraldik. konsthistoria och medel
tidsarkeologi, historia — även modernare — och kulturhistoria, bio
grafi och lärdomshistoria äro de intressen, som skiftesvis eller alla 
på en gång fängslade Hildebrand under dessa arbetsamma och i 
många avseenden lyckliga årtionden. 

Redan i andra årg. av Antiqvarisk tidskrift, 1S69, medverkade 
Hildebrand, dels med en förteckning över svenska fornminnesför
eningar, dels med två självständiga avhandlingar. Den större av 
dessa, en viktig arkeologisk studie om »Den äldre jernåldern i 
Norrland», inrymmer även numismatiska partier. Den andra inleder 
Hans Hildebrands medejtidsundersökningar och bär titeln »Bidrag 
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till svenska medeltidens konsthistoria». Den rör målningskonsten 
1150—1350, den äldre medeltidsskulpturen samt senmedeltida kyrk
målningar. Sistnämnda studie har f. ö. även intresse för medeltida 
personhistoria. I årg. 3 fortsatte Hildebrand, därvid dokumenteran
de sig också sora urkundsforskare, belysande det medeltida föremåls-
materialet med uppgifter ur samtida diplom. Till en vidlyftig ar
keologisk reseberättelse från Skåne lägger han en myntstudie, om 
Fölhagenfyndet, varom mera längre fram. 

Så expansiv, som Hans Hildebrand var, skapade han sig ett eget 
tidskriftsorgan från 1872 i Vitterhetsakademiens Månadsblad. Nät
serien in på 1900-talet slutredlgerades av annan hand, förtecknades 
Hildebrands bidrag till 209; då tillkomma ändå en del ämbetsskri
velser. Det är visserligen sant, att många av dessa bidrag äro helt 
korta, ibland också utgöras av utlåtanden eller dylikt. Men många 
intressanta studier har han lämnat i Månadsbladet och länge skrev 
han till stora delar sin tidskrift själv. 1 ingen av dess 33 årgångar 
saknas bidrag av hans hand. Tidskriften är, om man verkligen syste
matiskt går igenom den, så värdefull, att det är skäl fästa allmän
nare uppmärksamhet på den. I referaten av till akademien inkomna 
skrifter innehåller den t. ex. mången gång notiser också rörande 
nyare svensk historia. 

Är 1873 skrev Hildebrand programskriften »Den vetenskapliga 
fornforskningen, hennes uppgift, behof och rätt». Här, som på flera 
andra ställen, talade han för något, som nu sedan länge är infört: 
universitetsprofessurer i fornforskning. Skriften är viktig i många 
hänseenden, både för kännedom om läget inom dåtida svensk huma
nistisk vetenskap och som uttryck för Hildebrands synpunkter och 
intentioner. Den rör även frågan om de medellida lämningarna. 
Samnia år, 1873, utsände Hildebrand det första av de gula häften, 
som t. o. m. h. 9 1880 utgöra arbetet »De förhistoriska folken i Eu
ropa. En handbok i jämförande fornkunskap». Detta verk på 700 
sidor var ett verkligt storstilat företag: det första försöket att ge 
en systematisk framställning av de dittills vunna vetenskapliga 
resultaten inom den europeiska fornforskningen. Men Hildebrand, 
kunnig och klarsynt som han var, är däri aldrig enbart referent, 
utan boken är samtidigt en självständig undersökning. Häftesutgiv-
ningen under 7 år medförde, genom forskningens ständiga fram
steg, viss ojämnhet, bl. a. i planen. Den europeiska stenålderns upp-
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delande i provinser torde vara det vetenskapligt sett mest bety
dande av författarens nya inlägg (B. Salin). Det är tillika i detta 
arbete, som Hildebrand inom den förromerska järnåldern utsöndrat 
de båda grupperna Hallstattkultur och Laténekultur, termer, sora 
vtinno burskap runt om. Att samtidigt svagheter förekommo i fram
ställningen är blott naturligt (jfr Arne i Fornvännen 1934, s. 321 f.). 

Sitt program om akademisk undervisning i arkeologi sökte Hil
debrand förverkliga genom initiativet att i juni 1873 hålla en ar
keologisk kurs i Stockholm. Deltagare voro bl. a. senare så kända 
män som Fritz Läffler, Robert Geete, Karl Pic-hl, Thure Annerstedt, 
J. A. Lundeli, Karl Warburg och »studeranden» Henrik Schuck. Ef
ter att, såsom prof. Schiick meddelat mig, ha styrkt sig med punsch 
på restaurang, avseglade skaran d. 9 juni till Selaön, där man låg 
i bondstugor och sedan företog grävningar och granskade runste
nar. Sedermera tillkom en kompletterande vinterkurs i museet. 

Jämte Retzius, Montelius, Hj. Stolpe, G. Upmark m. fl. var Hilde
brand med om att 1873 grunda Antropologiska sällskapet, mera känt 
under sitt namn från 1877 som Svenska sällskapet för antropologi 
och geografi. Här nedlade Hildebrand, som omedelbart insattes i 
redaktionskommittén, ett rikt arbete genom talrika föredrag och 
meddelanden. Även hans brevväxling vittnar om arbetet för detta 
sällskap. Sitt intresse för etnografi hade han tillika visat redan 
1868 i den lilla skriften »Afrika i våra dagar» och fortsatte 1874 
med »Folkens tro om sina döda», liksom senare vissa studier i sam
lingen »Från äldre tider» (1882) samt undersökningen om »De lägre 
naturfolkens konst» (1883). 

Medan både paleolitisk och annan förhistorisk arkeologi blomst
rade upp, gällde detsamma den klassiska ute i Europa. År 1871 
hade Heinrich Schliemann börjat sina grävningar vid Hissar
lik i Troas och 1874 fortsatte han med konungaborgen i det guld-
rika Mykene. Ett brev från Schliemann nov. 1878 till »My dear Dr 
Hildebrand visar, .ni de tydligen redan I < > 1111 haft förbindelse. 

Två år senare bekantgjorde Hildebrand för svensk allmänhet, vad 
som skett, genom populärframställningen »Fynden i Troas och 
Homeros' Tröja», s. å. (1880) skildrade han i tryck gravfunden i My
kene och »Fornlemningar på Kypern». Anknytning till på en gång 
klassisk och nordisk mark har hans solidusundcrsökning, varom 
meta sedan. 
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Den, som går igenom Hildebrands bevarade brevväxling, finner 
där som komplement till hans talrika och viktiga skrifter bekräf
telsen på ett förhållande, som en modern fackman 1926 uttryckt så: 
Hildebrand var som yngre »sin tids ledande förhistoriske arkeolog» 
(S. Bolin). Det är av vikt att fasthålla detta, emedan i allmänna med
vetandet Oscar Montelius' produktion och Hildebrands egen, senare 
medeltidsforskning alltför mycket undanträngt insikten om den bety
delse han haft på den allmänna arkeologiens fält. Hans stora kor
respondens visar hans nära förbindelser ej blott med Europas främ
sta kulturcentra utan ock med utomeuropeiska forskare. 

Av största vikt för de vetenskapliga förbindelsernas utveckling 
voro de internationella arkeologiska kongresserna: i Bologna 1871, 
Bryssel 1872, Stockholm 1874, Budapest 1876, Lissabon 1880. Här 
skall, för utrymmets skull, blott något nämnas om Stockholmskon-
gressen, vars generalsekreterare var Hans Hildebrand •— »min 
son med det verldsbekanta skägget», som Bror Emil skämtsamt kal
lar honom. I diskussionerna där var Hans ständigt i elden i alla 
möjliga frågor. »Min Hans var rent af utsliten, när kongressen var 
slut», säger fadern i ett annat brev. Därmed var ändå ej kongress
arbetet över. Det tillkom »M. Hildebrand fils» att även redigera 
den vidlyftiga kongressberättelsen, två digra band på franska, till
sammans över 1000 sidor. När verket väl var färdigt, tog Hilde
brand 2 exemplar med sig för att förevisa i Antropologiska säll
skapet. På natten mellan d. 19 ocli 20 dec. 1875 brann Centraltryc
keriet i Stockholm och därmed hela upplagan. Så fick Hildebrand 
på nytt, efter de räddade exemplaren, låta företa ny sättning och 
själv åter korrekturläsa detta jätteverk på utländskt språk. Detta 
tordo givit honom en knäck, som i flera hänseenden blev ödesdiger. 
Först d. 15 maj 1876 kunde han datera förordet -till den nya upp
lagan. Det var den ståtligaste kongressberättelse, som dittills pre
sterats (Salin). 

1 första årg. av Månadsbladet hade Hans Hildebrand upptagit 
sin kamp från Snorre-editionen för det arkeologiska treperiodssyste
met och ett empiriskt antikvitetsbegrepp mot ett litterärt sådant, 
grundat på Snorre. Även ute i Europas lärda värld stod diskussio
nen länge stark om periodsystemet, särskilt tyskarna voro i oppo
sition. Bl. a. uppträdde den ganska kände arkeologen, f. d. tryck-
svärtsfabrikanten Hostraan i Celle med ensidiga, i tonen bittra an-
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grepp på de nordiska fornforskarna. Även på denna yttre front 
stred Hildebrand för systemet, som han också historiografiskt be
handlade, dels i Månadsbladet 1886, dels i Zeitschrift fiir Ethnologie 
s. å. Själv publicerade han viktiga arkeologiska studier om »Jern
åldern på Gotland» i Månadsbladet 1878—79, där han »med förvå
nande skarpblick ordnat upp det då ännu mycket bristfälliga, nästall 
uteslutande av icke sakkunnigt gjorda fynd bestående fornsaksma
terialet; så gott som alla hans åsikter rörande tiden 550—800 stå 
sig ännu i dag» (Nerman). För utlandet bekantgjorde han svensk 
forskning i den pä engelsk beställning skrivna handboken »The 
industrial arts of Seandinavia in the pagan time» 1883. Vid denna 
lid intog lian sedan flera år chefsposten inom Sveriges fornvård. 

Bror Emil Hildebrand avgick som riksantikvarie vid 73 års ålder 
och efter 45 års tjänst 1879. Nils Gabriel Djurklou var en av kan
didaterna till posten. Vid ledamotsval i Vitterhetsakademien nov. 
1872 hade denne med 6 röster utslagit den andre kandidaten, som 
var Hans Hildebrand, vilken fick 5 — en sorts förpostfäktning i 
frågan. Han invaldes emellertid i stället 1874 och tog inträde 1875 
med ett tal om djurornamentiken. Med all aktning för Djurklons 
kapacitet, kunde han naturligtvis på intet sätt jämföras med Hans 
Hildebrand, som var en lärd man med europeiskt rykte. 1 fråga 
om riksantikvariebefattningen förekom dock även tidningsdiskus
sion med förslag till delning av befattningen. Hildebrand utsågs 
emellertid i nyårskonseljen 1879. När han på nyåret 1880 uppvak
tade ecklesiastikministern, historikern C. G. Malmström, sade den
ne: »Du blef väl icke förvånad öfver utnämningen.» På ledande håll 
ansågs saken alltså, självklar. 

Riksantikvarieutnämningen blev en viktig vändpunkt i Hans Hil
debrands liv på mer än ett sätt. Samtidigt som han övertog det allt
mer betungande chefskapet för fornvården och Statens historiska 
museum samt Myntkabinettet och därjämte sekretariatet i aka
demien, nödgades han lägga oin sin produktion och mera koncen
trera den på medeltiden än på förhistorien. Man har spekulerat över 
orsaken härtill och kanske funnos flera orsaker. Men den närmast 
till hands liggande, som Hildebrand själv anför, var följande. Vid 
museet funnos 1880 två ordinarie amanuenser, Montelius och Stolpe. 
Montelius försökte, skriver Hildebrand (brev 1904), »genomdrifva 
en styckning af museet i olika delar, af hvilka hvar skulle ställas 
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under eventuellt en amanuens, hvilken skulle få ungefär en chefs 
myndighet. Detta blef icke godkändt af Akademien. Som emellertid 
både Montelius och Stolpe förklarade, att de icke ville taga befatt
ning med annat än den förhistoriska tiden och då de ej heller hade 
kompetens att sysselsätta sig med annat, måste jag, då jag såsom chef 
måste omhulda det hela, småningom glida öfver till medeltiden och 
den nyare tiden». 1 tryck har Hildebrand antytt detsamma i Månads
bladet 1882 (s. 18). Montelius övertog sten- och bronsåldersavdelnin
gen, Stolpe järnåldern, Hildebrand med de e. o. amanuensernas till
hjälp medeltidsavdelningen. I själva verket blev han denna avdel
nings nyskapare inom museet. Vad Hildebrands koncentration på 
medeltidsforskningen angår, så var den ju i så måtto naturlig, att 
han länge och intensivt intresserat sig också för denna period. Men 
naturligtvis har han med sin klarsyn förstått, att genom att offra 
förhistorien åt Montelius, avstod Hildebrand också en god del av 
sitt europeiska rykte, eftersom förhistorien var en mera internatio
nell forskningsgren än den medeltida kulturhistorien. År 1888 upp
drog akademien åt Montelius att hålla offentliga föreläsningar 1 
museet och s. ä. fick han professors titel. 

Som fornvårdsehef hade Hildebrand ett drygt och ofta impopulärt 
arbete. I Månadsbladet kan man i talrika avtryckta inlagor följa 
hans kamp mot vandalism och oförstånd. Ofta präglar en drastisk 
humor och ironi dessa aktstycken. Även domstolarna hade icke all
tid samma synpunkter som Hildebrand, någon enstaka gång ej hel
ler själva akademien. Det mest betydande i hans hithörande äm-
betsgärning var, att han med all kraft drog in kyrkornas restaure
ringsarbeten under arkeologisk-vetenskaplig kontroll. »Orädd käm
pade han, drabbande det lättfärdiga hemmarestaurerandet med sina 
telegrafiska inställningsorder, en hvitskäggig, viggslungande 
Zevs» (Roosval). Därtill kommo motsättningarna dels till provins
museernas intressen, dels framför allt, i början, också till Nordiska 
museet. När statsintresset eftersattes och gällande förordning ej 
följdes, grep Hildebrand bestämt in och det var hans skyldighet. El
jest värdesatte han, såsom han tydligt visat, både Hazelii gärning 
och hans skapelse, men ironiserade över de ovisa och för statsmu-
seet alldeles oförstående medhjälpare, som kunde uppträda vid Ha
zelii sida, t. ex. P. P. Waldenström. En av Hildebrands största för
tjänster som riksantikvarie, vid sidan om hans arbete för medel-
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tidsavdelningen och fornvården, är skapandet frän 1880 av det vik
tiga Antikvarisk-topografiska arkivet. Han ville därmed nå fram 
lill en antikvarisk inventering av hela landet. 

Mellan Montelius och Hildebrand blev förhållandet lidigt, särskilt 
frau 1883, mindre gott. Jag skall på annat håll något beröra de per
sonliga motsättningarna. Till dessa kommo även olikheter i fors-
karläggning och vetenskapliga åsikter. Hildebrand ansåg Mon
telius vara »stark i skematiserande», d. v. s. alltför konstruk
tiv, särskilt, i kronologiserandet, där han ibland glömde, »att 
post hoc icke alltid är propter hoc».1 Med kronologiserandet röjde 
Montelius utan tvivel väg, men torde, i varje fall längre fram, i 
alltför hög grad ha ansett kronologien som mål i stället för medel. 
Varnande röster mot Montelius' ensidighet höjdes i utlandet, t. ex. 
av M. Hoernes i Deutsche Litteraturzeitung 1903. Numera torde det 
för all modern arkeologisk forskning stå klart, att Hildebrands kri-
lik ingalunda saknade berättigande och mycket av det, som Mon
telius ansåg sig ha visat, har redan fått revideras, något som ju i 
och för sig är helt naturligt. Vad Hildebrand erkände, var Monte
lius' omsorgsfulla samlande av det arkeologiska materialet: »Men 
till de djupaste frågorna kommer han aldrig fram. Han eger icke 
den genialitet, som fordras för att förtjena det stora rykte han 
förstått att skaffa sig.»2 

Till de initiativ, som Hildebrand log, hör också upptagandet av 
del stora runverket. Hildebrand hade alltid Intresserat alg Wr runo-
logi och redan som ung student brevväxlat med fadern och George 
Stephens i dylika frågor. I första årgången av Månadsbladet skrev 
Hildebrand om dithörande problem och fortsatte därmed även läng
re fram. Sedan akademien erhållit den stora Bergerska donationen, 
föreslog Hildebrand i november 1882 utgivandet av ett stort verk, 
omfattande Sveriges alla runinskrifter. Akademien gick med på 
planen. Denna ledde bl. a. till samarbete mellan Hildebrand och 
docenten, sedermera titulärprofessorn Sven Söderberg i Lund, som 
blev en av hans närmaste vänner och vars bortgång 1901 måste ha 
djupt smärtat honom. 

Hildebrand var även en ledande numismatisk forskare. Vi ha re-

2 Brev från II. H. till Lunds universitets rektor prof. M. G. Blix d. 
26 jan. 1904 (kopia bland H:s papper i familjens ägo). 
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dan nämnt den metodologiska betydelsen av hans avhandlings andra 
upplaga, framhävd av Bolin. I vissa principiella spörsmål har man 
å andra sidan nu en från Hildebrands uppfattning avvikande me
ning, nämligen i fråga om skattefynd. Hildebrand ansåg dessa ut
visa handelscentra, medan man nu (Bolin) anser dem markera val
platser. Beträffande numismatiken var Hildebrand, liksom i arkeo
logi, sällsynt allmänorienterad. Klassiska mynt hade han berört 
redan i sin doktorsavhandling, båda upplagorna. Han är tillika den 
ende, som i tidigare litteratur ingående behandlat den romerska 
solidusimportens problem (1882), liksom han yttrade sig i frågan 
vid internationella numismatikkongressen i Bryssel 1891. En in
tressant översiktsstudie rörande de arabiska och tyska mynten 
lämnade han i festskriften till C. G. Malmström 1897. Därtill komma 
emellertid de fyndbeskrivningar, insprängda med vetenskapliga 
diskussionsinlägg, som han tid efter annan gav, särskilt 1870 rö
rande Fölhagenfyndet och 1886 beträffande Mölndalsfyndet. Hilde
brand, som livligt korresponderade med den framstående berlin-
numismatikern Dannenberg, gav i nämnda uppsatser kritiskt själv
ständiga kompletteringar och korrigeringar angående tyska mynt, 
särskilt från 900- och 1000-talen. Troligen hade han tänkt att rö
rande de tyska myntfynden i Sverige ge en liknande samlad över
sikt, som fadern lämnat rörande de anglosachsiska, men nådde ej 
detta. Hildebrands främsta numismatiska insats berör emellertid 
svensk medeltid och skall därför anges i samband ined hans all
männa medeltidsarbeten. I Myntkabinettet utförde Hildebrand ett 
stort arbete, särskilt vid uppordnande! av medeltidsmynten. Hans 
brevväxling ger många vittnesbörd om hans numismatiska förbin
delser, ej blott med Dannenburg utan också med t. ex. Société de Nu
mismatique de Belgique. Från faderns död 1884 till sin egen bort
gång 1913 var Hildebrand därjämte garde de médailles i riksban
ken. Han utgav 1889 faderns katalog över »Samlingen af svenska 
mynt i Riksbankens myntkabinett», vilken förteckning han i flera 
hänseenden genomarbetade. Hans egen utförliga katalog över »Se
delsamlingen i Riksbankens myntkabinett» utgavs postumt 1915 
med en tillagd historisk översikt av Montelius. 

* 

Redan i sin principskrift om fornforskningens rätt (1873) hade 
Hildebrand fört talan för kulturhistorien. Ämnet upptogs av honom 
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1882 i Historisk tidskrift i uppsatsen »Historia och kulturhistoria». 
Vad lian här ville framföra var bl. a., att kulturhistorien var be
rättigad icke endast för de förhistoriska perioderna utan också för 
historisk tid. Med udd mot både F . F. Carlson, C. T. Odhner och 
C. G. Malmström yrkade Hildebrand på vidgat utrymme i de van
liga historiska översiktsarbetena för kulturlivets företeelser. Han 
åberopade härvid bl. a. uttalanden av Heinrich von Sybel. Mycket 
av det, som Hildebrand kämpade för, och som da väckte anstöt, 
förefaller nu som helt naturliga synpunkter. Skulle man äter fram
hålla en begränsning i Hildebrands ofantliga historiska vetande, så 
vore det väl just det, att han icke var särskilt lagd för den politiska 
historien, ehuru lian visst icke var desorienterad däri. Saken blev 
aktuell, då han i vårt första moderna historiska samlingsverk, 
»Sveriges historia från äldsta tid lill våra dagar», fick uppdraget 
att författa andra delen, »Sveriges medeltid, senare skedet, 1350— 
1521». Då det för Hildebrand var en programsak att ge också kul
turhistoriskt stoff, kan man här icke vänta sig en utpräglat poli-
tisk-historisk framställning. Det banbrytande verket i svensk poli
tisk medeltidshistoria blev i stället C. G. Styffes »Bidrag till Skan
dinaviens historia», varav redan fyra delar utkommit, då Hilde
brand skrev sin översikt. För sin tid var denna emellertid i många 
hänseenden förtjänstfull, bl. a. genom den uppmärksamhet, som äg
nades medeltidsgenealogien och numismatiken; sfragistiskt komplet
terar den faderns sigillverk. 

Två år efter medeltidsdelen »Sveriges historia» trycktes första 
häftet av det arbete, som skullo bli Hans Hildebrands mest monu
mentala, »Sveriges medeltid. Kulturhistorisk skildring». Förbere
delserna hade medvetet försiggått under mer än tio års tid, varvid 
Hildebrand också strött omkring sig olika specialstudier i ämnet. 
1 Månadsbladet januari 1880 meddelades, att »Sveriges medeltid» 
börjat utkomma i bokhandeln. Med sina tre delar, indelade i fem 
böcker och omfattande 3.125 sidor, kom verket att sträcka sig över 
en utgivningstid av nära två och ett halvt decennium ocli lämnades 
då, 1903, likväl ofullbordat. I sitt företal säger Hildebrand bl. a., 
att »ingen före mig sökt att af något lands eller folks medeltid 
lemna en alla stånd och alla förhållanden omfattande utförlig kul
turskildring». Uppgiften var i själva verket jättelik, och det är 
kännetecknande för Hans Hildebrands läggning, att han hade mod 

2 — Fornvännen 1943. 
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och styrka att vid sidan av allt annat våga sig på ett sådant före
tag. Beträffande verket i sin helhet har en kännare som professor 
Gottfrid Carlsson i brev till mig uttalat totalomdömet: »Om Hans 
Hildebrands Sveriges medeltid kan ju inte mer än en mening råda. 
Det är ott verk, präglat av gigantisk lärdom, och har därvidlag på 
det historiska området knappast sin like i Norden». Första boken 
behandlar efter en kortare inledning landsbygden, särskilt allmo
gens liv och arbete, medan den andra redogör för städerna, de 
privilegierade näringarna och samfärdseln. Tredje boken behand
lar det ledande samhällsskiktet, konungen och stormännen, deras 
liv och bostäder, medan den fjärde skildrar krigsväsendet och den 
femte kyrkan. I planen ingingo ytterligare fem böcker, nämligen en 
om litteratur och vetenskap, en om konsten, en om nöd, barmhärtig
het och föreningsväsen, en om lag och hävd, medan den sista och 
tionde boken skulle framställt medeltidens världsåskådning. Det 
förunnades emellertid aldrig Hildebrand att fullborda dessa avslu
tande partier. 

Det är icke möjligt, att här ingå på alltför nyanserade omdömen 
om ett sådant jätteverk som »Sveriges medeltid». Endast några 
strödda synpunkter skola anföras. För kännedom om medeltids
svenskans fackuttryck fick arbetet stor betydelse, vilket genast 
uppmärksammades av en språklig specialist som K. F. Söderwall. 
Ett viktigt parti, som är fullständigt banbrytande, är Hildebrands 
utredning av Sveriges medeltida myntväsen, som separat (160 s.) 
utkom 1887 men eljest ingår i första delens andra bok. Han skapade 
här tillika, som Bengt Thordeman påpekat, ej blott ett kronologiskt 
system för mynttyperna utan även ett utkast lill penningväsendets 
och prisbildningens historia i vårt land under medeltiden. Thorde
man tillfogar: »Man frågar sig endast, hur Hildebrand, vid sidan 
av allt annat som upptog honom, över huvudtaget kunde hinna med 
alla de fyndanalyser, som ligger bakom denna syntes» — dylika 
fyndundersökningar äro ju ofantligt tidsödande. Det är givet, att 
på ett så vanskligt område diskussionen ständigt reviderande fort
går, men det är Hildebrand, som skapat det stora diskussionsunder
laget. Till myntpartiet sluter sig också den svåra utredningen om 
mått och vikt. 

Banbrytande var Hildebrand också som heraldiker. I B. Schlegels 
och C. A. Klingspors 1874 utgivna handbok »Svensk heraldik» in-



H A N S H I L D E B R A N D . E T T S E K E L M I N N E 19 

tog det egentligt historiska partiet blott 26 sidor, medan det övriga 
var systematik. Hildebrand åter ger den första modernt veten
skapliga behandlingen av den äldre svenska heraldiken gonom sina 
två utförliga avhandlingar i Antiqvarisk tidskrift 1882 och 1889 om 
riksvapnet (där visserligen förklaringen av »vasen» ej torde vara 
hållbar) och landskapsvapnen samt genom det. sammanfattande ka
pitlet i andra delens tredje bok av »Sveriges medeltid». 

Ehuru den egentligt konsthistoriska delen i »Sveriges medel
tid» saknas, har verket kanske ändå i främsta rummet blivit »konst
historikernas och medeltidsarkeologernas stora codex» (Thorde
man). Med det myller av fakta, som varje kapitel, ofta varje sida 
här visar, saknar man emellertid i hög grad ett register. Det måste 
betraktas som orimligt, att ett sådant icke redan utarbetats och 
befordrats till trycket — det borde snarast ske. Vad som känne
tecknar Hildebrand framför den moderna generationen av konst
historiker och arkeologer är, att han också besatt en vidsträckt 
urkundskännedom, närd redan i fadershemmet och sedan av de 
samlingar av diplom och diplomavskrifter, som då ännu för
varades i Vitterhetsakademien, t. ex. Örnhielms och Peringskiölds 
diplomatarier samt Bror Emil Hildebrands stora avskriftssam
ling; den senare citeras ej sällan i »Sveriges medeltid». Brö
derna Hans och Emil Hildebrand hade visserligen så fördelat de 
ärvda uppgifterna, att Emil övertog diplomatariet. Men bl. a. »Sve
riges medeltid» visar, hur förtrogen även Hans var både med di
plommaterialet och medeltidens övriga kvarlåtenskap av handskrif
ter. Tyvärr har hans tillämpande av äldre metod att ofta citera 
urkunderna blott med årtal, ej med datum, försvårat kontroll och 
vidareforskning, särskilt när det gäller otryckta diplom. Men histo
riskt bildade fackmän torde likväl oftast kunna återfinna de åsyf
tade urkunderna. Ju mer man läser hans verk, desto mer hit
tar man där, ej sällan på oväntade ställen, ly dispositionen är 
ibland överraskande. Man har klagat på Hildebrands bristande 
exakthet och säkert är, att han ej fann tid till tillräcklig eftcrkon-
troll, vilket särskilt märkes i urkundstryck. Men man har utan tvi
vel överdrivit bristerna, och det är ju för övrigt efter sina förtjäns
ter, som verket skall dömas. Vad som utmärker »Sveriges medeltid» 
i dess helhet är bl. a. dess överallt märkbara självständiga och kri
tiska synpunkter. 
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Förstudier till huvudarbetet hade Hildebrand även gjort i andra 
arbeten, t. ex. de om Skara domkyrka 1885 och 1894 samt den om 
Visby 1893, ävensom i sina stadsbokseditioner, varom mera nedan. 
En intressant översikt av medeltidsgillena tryckte han i Historiskt 
bibliotek 1876. Beträffande de kyrkliga partierna i »Sveriges me
deltid» visar Hildebrands brevväxling, t. ox. genom brev från bol-
landisten Remi De Buck i Bryssel, hur vidsträckta hans forskning
ar voro. De kyrkligt konsthistoriska partierna hade han förberett 
genom handboken »Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid» 
1875, som utkom i en andra omarbetad upplaga 1907. För övrigt 
är det märkligt, att Hildebrand 1873 utgav en egen katalog över 
»Statens historiska museum och Kongl. Myntkabinettet», oaktat 
Montelius 1872 utgivit en officiell vägledning. Denna var emellertid 
i första upplagan blott på 80 •., medan Hildebrands var på 191. Hans 
tillsammans med fadern i tre stora häften 1873, 1878 och 1883 ut
givna »Teckningar ur svenska statens historiska museum» röra så
väl järnålders- som medeltidsföremål. 

I Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skan
dinaviens historia var Hildebrand sekreterare 1866—96. Han åstad
kom där 71 föredrag, referat, meddelanden och förevisningar med 
ämnen från forntiden till gustaviansk tid. Tyvärr blevo långt ifrån 
alla dessa bidrag tryckta. Förvånande är att se, hur vaket Hilde
brand här meddelade även en rad uppgifter om vår 1600-talshisto-
ria, liksom rörande karolinska förhållanden. Först denna föredrags-
förteckning ger fullt begrepp om hans allmänorientering i svensk 
historia. Hildebrand tog även det viktiga initiativet att börja ut
givningen av Stockholms medeltida stadsböcker. Han begynte själv 
med jordeboken 1420—98 och skotteboken 1501—10. Tyvärr har en 
kollationering av skottebokseditionen med originalhandskriften vi
sat talrika inadvertenser. Men även om ett omtryck så småningom 
kanske bör ske, så stimulerade Hans Hildebrands uppslag och ut
gåvor i hög grad både den allmänna svenska medeltids- och den 
speciella stockholmsforskningen. 

* 

För den svenska kvinnorörelsens utveckling spelade Hans Hilde
brand en viktig roll. Han stod »Esseide» — Sophie Adlersparre. 
1. Leijonhufvud — nära och var hennes högra hand vid stiftandet 
av Fredrika Bremer-förbundet 1884. Hildebrand upprättade stadge-
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förslaget, presiderade vid konstituerande mötet och var förbundets 
ordf. 1884—1903. Oaktat en kortvarig konflikt angående tidskrif
ten »Dagny» 1887, var Hildebrand högt uppburen av Esseide. I 
dec. 1889 underskrev han f. ö. petitionen om kvinnans rösträtt. 
Likaledes var Hildebrand en »oförliknelig» ordf. 1888—1908 i Sven
ska turistföreningen. Han var ju en redan till det yttre ståtlig 
och högst representativ man och hans godmodiga humor och vän-
sälla läggning gjorde honom till en eftersökt sällskapsmänniska på 
mångfaldiga håll. Zorns bekanta tavla »En skål i Idun» visar ho
nom som medlem av Harald Wicselgrens kotteri där. Hildebrand 
var med tolv föredrag 1872—79 den näst fliiigaste talaren i Idun, 
lillika ledamot av dess nämnd och ibland dess ordförande. När Wie
selgren gått bort, höll Hildebrand minnestalet över honom den 7 
april 1906. Även i konstnärsklubben »Färglådan», där medlemmar
na hade färgnamn — själv hette han »Bister», invaldes 1879 och 
blev »tubsekreterare» 1881 — tog han livlig del tillsammans med 
t. ex. F. W. Scholander, Gellerstedt och andra; Wennerberg var 
»hederstub» och J. C. Boklund »stortub». Tillika blev han småning
om förste drott och stormästare i Sveaorden. Mindre lyckat var, 
att Hildebrand, som i sällsynt hög grad saknade ekonomiskt sinne, 
gav sig in i affärslivet. Han var t. ex. ordförande i fyra bolags
styrelser, men hade härav ibland stora bekymmer. 

Vederkvickande för den mångtyngde mannen var, att den be
kante finländaren H. F. Anteil bjöd honom på resa till Egypten, där 
de voro i januari och februari 1892. Vänskapen med Anteil medförde 
ett för Vitterhetsakademien viktigt resultat: Antells stora dona
tion på 100.000 kronor. Utom den glädje det måste ha varit för en 
forskare av Hildebrands läggning att få stå öga mot öga med Egyp
tens urgamla kultur — han skrev efter hemkomsten om »Egypto-
logi» — fick resan en personlig betydelse för honom. Redan 1886 
synes kronprinsessan, sedermera drottning Victoria, ha satt värde 
på hans person. Denna vänskap utbyggdes i Egypten, där hon då 
befann sig, varvid Hildebrand flera gånger inviterades till hennes 
bord. Kronprinsessan visade både då och sedan som drottning ofta 
en personlig vänlighet mot Hildebrand, skickade honom varje år jul
klapp, och en tjock packe bevarade brev från hennes uppvaktning 
ådagalägger hennes uppskattning. Bland Hildebrands papper lig
ger f. ö., skrivet med hans stil, talet vid invigningen av Solliden — 
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Öland var drottningens och hans gemensamma, högt skattade som
marland. Under kommande svåra år blev denna vänskap en stor 
tröst och hjälp för Hildebrand. Den sista skrivelsen i kuvertet 
»Kungl. brev» är daterad kort före Hildebrands död 1913. 

Är 1896 var Hildebrand kallad att i Edinburgh hålla de Rhind-
ska föreläsningarna och talade därvid om forntida förbindelser mel
lan Britannien och Skandinavien. Han tog 1901 initiativet till »Ort-
namnskommittén», varmed en viktig språkvctenskaplig forsknings
gren fick sin moderna start. 

Det är givet, att en i många avseenden så framgångsrik verk
samhet som Hildebrands uppmärksammades med yttre erkännanden. 
Han blev en ovanligt ordensprydd gammal herre; ett porträtt, där 
han bär ett flortal av sina dekorationer, gick i familjen under den 
skämtsamma benämningen »kröningshästen». I Vetenskapsakade
mien invaldes Hildebrand 1891 och var akademiens preses arbets
året 1909—10. I anslutning till medaljslagningen höll han minnestal 
mars 1910 över Gudmund Göran Adlerbeth samt nedlade sedan pre
sidiet med ett tal om myntväsendets uppkomst och dess utveckling 
intill den romerska kejsartiden. Han var inspektor för Riksmu
seets etnografiska avdelning 1908—13. Är 1895 blev Hildebrand till
lika En av de aderton i Svenska akademien. Hans inträdestal över 
F. A. Dahlgren, till stilen delvis retoriskt i äldre mening, är fint 
samt sakligt intressant på flera sätt. Han ger vackra uttryck för 
sin allmänna syn på fornforskningen och historien, liksom han 
fängslande tecknar sin företrädares bild. En välvillig och förstå
ende, human inställning till människorna var ett grunddrag i Hans 
Hildebrands personlighet och karaktär, det kommer fram också 
här. Arbetet i Svenska akademien intresserade honom mycket, re
dan från sitt barndomshem var han van att läsa skönlitteratur. Det 
är märkligt, att Hans Hildebrand, enligt ett vittnesbörd av Karl 
Wåhlin, i Ord och Bilds styrelse förde talan för den nyare litteratu
ren. Han insattes även i Nobelkommittén. I Svenska akademien 
fick han som äldre viktiga uppgifter, varom mera nedan. 

Naturligt är, att en person, som burit en så måttlös arbetsbörda 
under decennier som Hans Hildebrand gjort, trots all andlig och 
fysisk kraft icke kunde bli oberörd av mödan. Därtill kom hans 
sällskaplighet och uteliv samt nattvak både borta och i arbetet. 
Hemkommen från en bjudning kunde han slå sig ned vid skrivbor-
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det och fortsätta sitt arbete till klockan tre eller ännu senare. Allt 
för liten lön och försörjningsplikter vållade svåra bekymmer. Vit
terhetsakademiens bokanslag var därtill alldeles för litet, och Hilde
brand fick själv för dyra pengar upplägga ett stort specialbibliotek, 
vilket ej förbättrade hans affärer, så mycket mer som ekonomin 
var hans svagaste sida. Det är under sådana förhållanden mera 
förklarligt än förvånande, att arbetet i tjänsten ibland hopade sig 
på ett sätt, så att han ej fullt kunde reda upp det. Man klagade 
bl. a. över, att brev ej besvarades. Montelius' förhållande till sin 
chef irriterade också Hildebrand. 

När Hildebrand 1905 utgivit sin modeltidsdel i den av brodern 
Emil redigerade nya upplagan av »Sveriges historia», skrev Tor
vald Höjer däröver en mycket kritisk recension i Historisk tid
skrift. Även om denna anmälan i viktiga delar var riktig i sina 
anmärkningar — man kan fråga sig om Emil Hildebrand vid denna 
tid bort anförtro brodern ett sådant uppdrag, men det var natur 
ligtvis också en penningfråga — var recensionen likväl alltför 
skarp och Hildebrands del innehåller icke desto mindre både nya 
forskningsresultat (G. Carlsson) samt mycket läsvärt, många vik
tiga och intressanta fakta. En yngre generation av vetenskapsmän 
glömmer ofta alltför lätt mycket av det, som de äldre uträttat, har 
ej heller alltid klart för sig, hur mycket längre och tyngre vägen 
varit för föregångarna än för dem själva. 

Som riksantikvarie avgick Hildebrand hösten 1907 vid 65 års ål
der. Man får intrycket, att friheten från ämbetets bördor trots allt 
blev en lättnad, en möjlighet till ny verksamhet i förstående om
givning och till ny produktion. Det blev särskilt i Svenska akade
miens exklusiva krets, som Hildebrand nu fick uppgifter. T dess 
Handlingar hade han redan förut börjat medverka med minnesteck
ningar, 1898 över Olaus Magnus, 1906 (i 1904 års Handl.) med mo
nografien över Birgitta. Den senare frapperar genom sin religiösa 
inlevelse och har positiva uttryck för uppskattning av sierskans 
fromhet och religiösa egenart. Bernhard Salin, som visat stor för
ståelse för Hildebrands personlighet, säger, att känslor av vördnad 
för religionen under hela hans liv fortforo att skymta fram. Vad 
Birgittaboken angår, brister stundom källkritiken men oriente
ringen är europeisk, låt vara att mycket nytt om Birgitta sen dess 
kommit fram genom intensivare forskning i utländska samlingar. 
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Själv hade Hildebrand 1901 i bajerska arkiv studerat aktstycken om 
birgittinerklostren. Efter avskedet 1907 fick Hans Hildebrand en 
ny uppgift av biografisk art: att i samma akademis Handlingar 
skildra sin märklige företrädare på 1600-talet Johannes Bureus. 
Arbetet (380 s.) har visserligen brister, som senare påvisats t. ex. 
av H. Schiick, men boken är, som en nutida fackman framhållit för 
mig och som jag även själv kunnat konstalera, mycket läsvärd på 
flera sätt. Det rent biografiska materialet är synnerligen väl till
varataget, långt utöver vad Klemming på sin lid meddelat i Samla
ren. Mycket nytt dylikt stoff torde ej vara alt framleta. Arbetet 
ägor därför som biografi bestående värde, även om akribin ibland 
brister. Redogörelsen för Bureus' tänkande åter visar ingen modern 
djupplöjning utan är mera referatartad. Men arbetet är både trev
ligt och medryckande skrivet, med förståelse och sympati för sitt 
föremål. Bländande stilist i vitter mening var Hans Hildebrand 
aldrig, men hans stil är vanligen sober och saklig. Endast i kritiska 
äiiibotsutlåtanden i fornvårdsfrågor och framför allt i privatbrev, 
särskilt itngdomsbreven till fadern, ger han sig mera fritt. 

När C. D. af Wirsén 1912 avlidit, blev Hildebrand Svenska 
akademiens tf. sekreterare. Det var ingen oviktig post just då. 
Det gällde bl. a. val av ny definitiv sekreterare och samtidigt inval 
av efterträdare på Wirséns stol. Kandidaterna (ill sekreterartjäns-
ten voro Harald Hjärne och Erik Axel Karlfeldt. Det vägde ett slag 
tämligen jämnt mellan båda. För sin del röstade Hildebrand, liksom 
t. ex. Annerstedt, på Karlfeldt, som själv från början varit ovillig 
men lät övertala sig. Likaledes röstade Hildebrand och Annerstedt 
pä Heidenstam, varvid Hildebrand dock instämde i Annerstedts mo
tivering: »Jag älskar honom ej men erkänner hans begåfning.» På 
högtidsdagen d. 20 dec. 1912 infördes Heidenstam vid Hans Hilde
brands hand till det blå bordet. Hildebrands brev från denna tid 
visa verkligen ingen som helst andlig avmattning, tvärtom. Han 
arbetade länge 2 timmar dagligen för att bringa reda i akademiens 
arkiv. Han genomdrev, initiativrik som alltid, att akademiens språk
liga handskriftssamling överskickades (ill dess ordboksredaktion i 
Lund, där den kom arbetet till godo. 

Sina sista år arbetade han även med en myntbok, ett större över
siktsarbete. Manuskriptet finns nu i K. Myntkabinettet. I Post- och 
Inrikes Tidningar skrev han även artiklar i förhistoriska frågor; 
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det vore skäl att granska, om ej dessa artiklar kunde vara värda 
ett omtryck i en lättare tillgänglig publikation. Han var vidare 
niedredaktör av den svenska upplagan av Pflugk-Harttungs Världs
historia, liksom han började skriva en minnesteckning över C. R. 
Berch. Hans arbetsdag vid 70 års ålder var t. ex. i augusti 1912: 
10—11 i Tyska pastorsexpeditionen för att studera om Tyska sko
lan, i vilken Berch gått; 11—1 i Statens historiska museum — lian 
hade fortfarande arbetsbord där; l/o2—^4 i Svenska akademiens 
arkiv; 6—1/29 läsning av Nobelpriskandidaternas skrifter; från 9 
e. m. lill 1 eller 2 på natten arbete med nämnda edition av Världs
historien. Trots allt det friska arbete, varom här vittnats, började 
krafterna taga slut, och det var en mycket trött gammal man, som 
i januari 1913 låg i sin sista sjukdom. Han dog den 2 februari 
sistnämnda år i sitt hem. 

Bernhard Salin blev d. 1 april 1913 riksantikvarie och skrev i 
Ymer sin här flera gånger åberopade, värdefulla nekrolog över sin 
företrädare. Salin uttalade där bl. a.: »Hans Hildebrand var en af 
de intelligentaste personer jag någonsin lärt känna . .. Innerst inne 
hos honom bodde något så hjärtegodt och varmt, att allt annat blek
nade bort inför hans lugna, sympatiska uppträdande.» Orden teck
na Hildebrands både begåvning och sinne. Jag har under årens lopp 
hört många bekräfta dem. Då jag i samband med Hans Hildebrands 
person vågat använda ordet genialitet, har detta varit i dubbelt 
syfte. Det f a n n s genialitet hos honom. Icke blott en sällsynt kri
tisk klarsyn, en stor uppslags- och initiativrikedom, en imponeran
de intressevidd och lärdom, utan just detta ljusa, odefinierbara, som 
är »mer än talang», för att citera Amiels ord om genialitet. Men 
därtill måste Hans Hildebrand i fullt mått betala genialitetens pris: 
utan lidande för don enskilde leves intet liv som hans. 

Hans brister, till vilka också hörde bestämda, karaktärssvagheter, 
kunna icke skymma hans storhet. Det finns på vetenskapens fält 
inånga olika slags arbetare. Det finns mångsidiga och hastiga, det 
finns också specialiserade och långsammare men exaktare. Hans 
Hildebrand tillhörde, när han skrev sina arbeten, de förra. Men man 
får aldrig glömma, att årtiondens ingående, långsamma, mödofulla 
forskningar föregingo hans skrifter. Man kan icke förneka splitt
ringen — han fick i sin produktion något av oro över sig — ej 
heller den bristande kontrollen. Men man kan därvid erinra sig 
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vad ett gammalt klokt riksråd på 1600-talets slut en gång sade; 
»Extraordinarie ingenia pläga gemenligen att hava någre fel.» 

Med sin djupa lärdom, sitt enorma kunskapsmål!, förblev Hans 
Hildebrand dock alltid en utomordentligt god, vänlig, humoristisk 
och, vad märkligare är, anspråkslös människa. Den, som haft för
månen atl känna honom, glömmer aldrig hans vördnadsbjudande 
gestalt. Men överlägsen som han var, stod han utan tvivel i sitt 
inre mycket ensam, liksom han blev sluten och förtegen om detta 
innersta. Endast i skrifternas spegel skönja vi drag &\ vad som 
rörde sig hos honom. I minnestalet över Dahlgren 1895 sade lian 
om sin verk: »Jag finner däri mycket, som jag gärna ville skull,' 
hafva varit bättre. Jag iir tacksam för del i mera sett lill viljan 
och syftet än till bristerna i utförandet.: Han betonade samtidigt 
den historiska bildens ofullkomlighet: »det mesta är sådant, att det 
aldrig som minne anförtros till senare ätt led.» Della var hos ho
nom som historiker en gammal tankegång, uttrycki redan 1869 i 
levnadsteckningen över Snorre: »de bortgångnos namn och rykte 
är lagdi uii de efterlefvandea händer med ansvarsskyldighet . . . 
Man måste derfor med försigtighel grunda sin dom på facta, som oftast 
blifvit ensidigt, alltid ofullständigt meddelade... Deruti visar sig den 
bedömande kärleken atl man aldrig dömer personen ensam, ulan ser 
honom i det beroende, hvari han står af sin tid och dess art.» 

Den nedgång Hans Hildebrands namn fick vidkännas, vek efter 
döden sent omsider. Nu kan man sedan mänga ar beträffande Hilde
brand tala om on minnets renässans. Det är väl att så skett — 
svensk vetenskap och kultur voro skyldiga honom detta. 

R É S 1 M É 

B E N G T H I L D E B R A N D : Le centenaire de Hans Hildebrand, 
conservateur en chef des antiquités de la Suéde, 1842—1942. 

L'auteur décrit la vie et l'o;uvre do Hans Bildebrand, son ondo. A la 
suite de son péro, B. E. Hildebrand, qui était conservateur en chef i\v-̂  
antiquités et monuments historiques do 1837 å 1879, Hans Hildebrand 
occupa cette charge de 1879 å 1907. Elové dans le milieu méine qui pina 
tärd serait son champ d'action, par son intolligence qui tenait du génic, 
par son érudition et par 1'extréme étondu do ses intérets et de ses con-
naissances joints å une puissance de travail prodigieuse il fut de ceux 
dont 1'influence eut le plus de portée dans les domaines ou il agissait. 
La formation d'Hildebrand se fit å l—lversité d'Upsal et par de grands 
voyages en Europé en 1861 et 1862 d'abord, puis on 1870—1871 lors 
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desquels il visita la plupart des pays de 1'Europe ayant une civilisation 
dominante. Sa these do doctorat en 1866 sur »Le peuple suédois pendant 
1'époque payenne», la secondo edition agrandie de 1872 en particulier, fut 
d'une grande importance, par la methode qui y est employée, pour l'ar-
chéologio et pour la numismatique et aussi par examplo pour les re
cherches allomandes. L'cnnrme correspondance do Hildebrand qui est 
conservée et qu"il a entretenue avec les savants et les fonctionnaires de 
musée do tous les rentres de haute culture de 1'Europo et aussi avec 
des porsonnos au dela de 1'Europo a un intérét de portée internationale 
commo monument d'érudition; elle est å present au soin de l'Académie 
des Inscriptions et. Bcllos-Lettres mais sa classification n'est pas encore 
torminéo. On y trouvo, comme dans le reste do sa prodnction, qu'il fut 
de 1870 pendant longtomps lun dos plus iniporlanls initiatenrs en Europé de 
son époque dans 1'archéologie et dans les scienees apparantées å celle-ci. 
Hildebrand dévcloppa la methode typologique de 1'archéologie, methode 
bientöt adoptée par O. Montelius également. Son essai en 1872 sur 
1'histoire de la bouele est important. Son mannel »Les pouples préhisto
riques on Europé» publié en 1873—80 fut le premier compto-rendu eomplet 
des explorations nrchéologiqucs conlemporaines en Europé. D'un mérite 
tout particulier sont les services rendus par Hildebrand dans les re
cherches conccrnant les civilisations de Laténe et de Hallstatt ct entré 
autro au sujet do la representation des animaux dans rornemontation ger-
maniqne ancienne et sur Lépoque de fer en Gotland. Il fonda en 1872 la 
revue estimée »Månadsbladet» ou 209 artides sont de sa plume. 

Dans sa produetion littérniro extréinemcnt väste Hildebrand traité des 
sujets dune grande diversité telles que 1'archéologie nordique, 1'archéologic 
préhistorique générale et 1'archéologie dassique, la numismatique clas-
sique, anglosaxonne. nrabe, allemande et nordique, la métrologie, 1'ethno-
graphie, lanthropologie, 1'égyptologie, la runologie, la culture islandaise 
et les recherches pbilologiques de la langue suédoise du Moycn-Age, la 
scienco héraldiquo. riiistoiro (plus möderne aussi) et 1'histoire de la 
civilisation ainsi que la biographio suédoise et 1'historie do la science. Il 
fut le secrétaire general du congrés international d'antbropologie et d'ar-
chéologie å Stockholm en 1874 et rédigea le compte rendu du congrés. 
Devenu conservateur on chef des antiquités ct monuments historiques en 
1879 il renouvda la section du Moyen-Age au Musée Historique do 1'État 
ainsi que les importantos archives de topographie archéologique å l'Aca-
démie des Inscriptions et Bellos-Lettres, améliora 1'entretien des monu
ments historiques, en particulier pour les églises de la Suéde, prit 1'initia-
tive de faire paraitrc le grand ouvrage sur les inscriptions runiques de 
la Suéde et do crcer un organo central pour les recherches sur la dénomi-
nation des lieux. Dopuis environ 1880 Hildebrand concontra ses études 
do plus en plus sur le Moyen-Age de la Suéde au sujet duquel il publin 
un ouvrage aux dimensions monuinentales cn trois volumes de plus de 
3.000 pages. Il pratiquait aussi 1'étude des manuscrits anciens et c'est Iui 
qui prit 1'initiativo de faire paraitrc les livrés raunicipaux médiévaux de 
Stockholm. Il joua un röle prépondérant dans le mouvement féministe 
do la Suéde et il fut 19 ans president de 1'une des plus faraeuses orga
nisations féministes du pays. Il était également un personnago dominant 
dans les salons intellectuels de Stockholm, Il publia dans les Actes de 
1'Académie suédoise des biographies, entré autres celle de S:te Brigitte, 
et il fut en 1912 et 1913 le secrétaire par interim de l'Académie. Il 
siégeait aussi dans le comité pour la distribution des prix Nobel de 
littérature. De mcrae il se dépensa beaucoup å l'Académie des Sciences et 
au Musée Ethnographique. 

Hans Hildebrand avait une nature extréraement douée et do plus il était 
un homme modeste, généreux et sympathique. 


