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Erik Bråte. 

Av 

EMIL OLSON. 

rik Bråte föddes i Norberg i Västmanlands län den 13 juni 
1857, son till bergmästaren Anders Eriksson och hans 
hustru Kristina Matsdotter. Han blev student i Uppsala 
1876, avlade filosofie kandidatexamen därstädes 1879 

och filosofie licentiatexamen 1884, disputerade sistnämnda år för 
doktorsgraden och förordnades därpå till docent i forngermanska 
språk. Vid denna docentur kvarstod han i tre år, under vilken 
tid han under två år uppehöll den då lediga e. o. professuren i 
svenska språket. År 1887 utnämndes han till lektor i modersmålet 
och tyska vid Södermalms högre allmänna läroverk i Stockholm, 
och i denna befattning kvarstannade han, till dess han vid upp
nådd lagstadgad ålder år 1922 avgick med pension. Bland i studie
syfte företagna resor kunna särskilt nämnas en längre vistelse i 
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Strassburg 1882—1883 för studier i forngermanska språk och san
skrit samt de talrika smärre resor inom Sverige som han före
tagit för runundersökningar. År 1904 blev Bråte medlem av Vit
terhets Historie- och Antikvitetsakademien. Han avled d. 1. april d. å. 

Bakom dessa i åtskilliga stycken för så många avvara läro
verkslektorer typiska levnadsdata döljer sig för Brates del vid 
sidan av en mångårig skicklig och nitisk läraregärning en omfat
tande och betydelsefull vetenskaplig verksamhet. 

Bråte tillhörde en generation av språkmän, som i sin studie
riktning och sin uppfattning av de språkliga fenomenen tagit av
görande intryck av den på 1870- och 1880-talen segerrikt fram
trängande s. k. junggrammatiska skolan i Tyskland. Dennas in
tresse omfattade i främsta rumnet lingvistiken, särskilt den histo
riska ljudläran, och i samband härmed riktade den sin uppmärk
samhet framför allt på de germanska språkens äldre skeden. För 
de nordiska språkens vidkommande kommo härvid, som naturligt 
var, runologiska forskningar att intaga ett viktigt rum. Metriken 
blev, framför allt genom Sievers, ett gärna odlat arbetsfält, i en
lighet med den allmänna riktningen delvis som en hjälpvetenskap 
till språkhistorien. Av realfilologiska discipliner var det i synner
het mytologien som vid denna tid var föremål för ett ivrigt stu
dium och som icke minst genom tyska forskare leddes in på nya 
banor. 

I Brates äldre språkliga författarskap voro dessa intressen 
förhärskande och förblevo till stor del så även senare. 

Till hans tidigare arbeten höra sålunda hans undersökning 
Nordische Lehnwörter in Orrmulum (i Paul-Braunes Beiträge 1884) 
och hans Äldre vestmannalagens ljudlära (Uppsala universitets 
årsskrift 1887), vilken senare blev mönstret för en hel rad lik
nande monografier av andra författare över fornsvenska texters 
språk. En fortsättning av detta arbete gav han några år senare i 
Dalalagens böjningslära (Årsredog. f. Södermalms h. allm. läro
verk 1890). Samma år, som den förstnämnda av dessa skrif
ter utkom, utgav han även en Fornnordisk metrik (ny uppl. 
1898), väl i huvudsak byggd på Sievers epokgörande teorier, men 
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i många punkter med självständig uppfattning och i åtskilliga 
kompletterande dennes undersökningar. 

Redan tidigt hade Bråte sysslat även med runologiska spörs
mål. Hans intressen åt detta håll i förening med de metriska ledde 
honom in på de omfattande studier över svenska runinskrifter, 
som han i samarbete med Sophus Bugge offentliggjorde under 
titeln Runverser (Antikv. tidskr. f. Sv. 1-6, 1887—1891). Detta 
stora arbete, vari alla då kända helt eller delvis metriskt avfattade 
svenska runinskrifter behandlades från språklig och metrisk syn
punkt, utgör ännu i dag ett av den svenska runologicns viktigaste 
verk. 

Härmed hade Bråte trätt fram i första ledet bland svenska 
runforskare, och under hela sin återstående livstid fortfor han 
sedan att ägna sina bästa krafter åt runstudiet. Han kallades av 
Vitterhetsakademien efter Sven Söderbergs frånfälle att fullborda 
det av denne påbörjade verket Ölands runinskrifter; det av 
Bråte utgivna andra häftet utkom 1906. Efter samma plan har 
han sedan utgivit Östergötlands runinskrifter (1911 —1918) och 
hade vid sin död just hunnit att till utgivning befordra första 
häftet av Södermanlands runinskrifter, vars redigering liksom 
de föregåendes Akademien med trygghet anförtrolt åt den beprö
vade och flitige forskaren. Alla dessa tre stora runverk äro veten
skapliga arbeten av den största betydelse, som för första gången 
göra hela runmaterialet från respektive landskap tillgängligt i fullt 
pålitlig form och med användande av alla den moderna forsk
ningens hjälpmedel. I största utsträckning byggda på egna föisla-
handsundersökningar av monumenten och utarbetade med omsorgs
fullt begagnande av förefintligt tryckt och otryckt källmaterial, 
komma de att bliva av bestående värde för studiet av svensk 
runologi och äldre svensk språkhistoria. 

Förutom dessa huvudarbeten har Bråte riktat runlitteraturen 
med elt stort antal smärre avhandlingar och uppsatser över spe
ciella runologiska frågor eller enskilda runinskrifter m. m. Bland 
dessa, för talrika att här uppräkna, må särskilt nämnas hans som 
jag tror i grunddragen riktiga och för tolkningen grundläggande 
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behandling av den märkliga inskriften på Piraeuslejonet i Vene
dig samt flera bidrag till lösningen och tolkningen av Rökin
skriften, som han utförligt behandlat även i Östergötlands run
inskrifter. Av stort värde är den populärt hållna sammanfattande 
framställningen Sveriges runinskrifter (i serien Natur och kultur 
1922), som trots sin sammanträngda form innehåller åtskilligt nytt 
både i material och uppfattning. 

Bråte intresserade sig livligt för den mytologiska forskningen. 
Hans egna bidrag till densamma, t. ex. hans avhandling Vanerna 
(1914), äro dock av mindre betydelse. Av större intresse äro re
sultaten av hans studier i den fornvästnordiska litteraturen, sär
skilt den äldre Eddan. Ett beaktansvärt bidrag till förståelsen av 
Voluspå gav han sålunda genom en för tio år sedan i Arkiv för 
nordisk filologi publicerad skarpsinnig undersökning av denna 
dikts byggnad. Särskilt bör emellertid i detta sammanhang näm
nas den översättning av Eddan, som han utgav år 1913, ett ar
bete, som visserligen icke kan skattas synnerligen högt från poetisk 
synpunkt, men som på grund av sin trohet mot texten och sina 
koncisa och talrika anmärkningar utgör ett värdefullt hjälpmedel 
vid studiet av eddasångerna. 

Såsom lärare i modersmålet hade Bråte naturligtvis rika an
ledningar att intressera sig även för den nutida svenskans språk
liga och ortografiska m. fl. problem. En frukt härav är bl. a. 
hans år 1898 utgivna Svensk språklära. På detta område ar
betade han dock — sannolikt delvis på grund av sin från bör
jan något ensidiga språkhistoriska inriktning — med mindre fram
gång än på sina övriga fält, och uppgifterna här synas icke heller 
ha lockat honom i samma grad. 

Det har i denna snabba översikt av Brates vetenskapliga för
fattarskap endast kunnat dröjas vid det viktigaste av hans rika 
alstring. Blott i största korthet må därför till sist erinras om att 
många här onämnda uppsatser av spräkhistoriskt, etymologiskt 
eller realfilologiskt innehåll under årens lopp av hans hand strötts 
i facktidskrifterna, liksom att en mängd recensioner i olika tid
skrifter vittna om hans sakkunskap även på områden av den nor-
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diska och germanska biologien och den allmänna språkveten
skapen, som falla utanför hans speciella forskningsgebit. 

Brates skrifter utmärka sig genom en omfattande lärdom, 
stor grundlighet och betydande skarpsinne. Väl kan det icke ne
kas, att hos honom fyndigheten icke sällan var förenad med en 
alltför stor djärvhet i kombinationerna, ett fel som synes i viss 
mån utmärkande för den riktning han utgick ifrån, liksom han 
med denna delade den något överdrivna tron på möjligheten att 
på rent lingvistisk väg lösa de språkliga problemen. Hans om
döme var icke alltid säkert. Hans meningar inbjuda ofta till kri
tik, och hans resultat äro icke sällan omstridda. Trots dessa och 
måhända även andra brister vittnar emellertid hela hans författar
skap om en avgjord vetenskaplig begåvning, om en genom åren 
oförminskad kärlek till forskningsarbetet och en alltigenom ärlig 
strävan efter den vetenskapliga sanningen. Det väsentliga i hans 
verk kommer att bilda en varaktig insats i våra dagars nordiska 
språkforskning och ett vackert minnesmärke över en oegennyttig 
livsgärning. 


