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Denna kärltyp är likaledes ytterst sällsynt i svenskt stenåldersmaterial; 
frän Siretorps övre snörkeramiska lager (äldre gånggriftstid) föreligger emel
lertid ett liknande öra, med all sannolikhet härrörande från ett dylikt kärl 
(Bagge-Kjellmark: Stenäldershoplatsorna vid Siretorp, 1939, pl. 69:10), li
kaledes ett par liknande öron från en boplats på Oxie nr 7, Oxie sn, Skåne, 
vars fyndinventarium utgör cn blandning av snörkeramiska, gånggriftstids-
raegalitiska och Ertebölleelement (J. E. Forssander: Den spetsnackiga flint
yxan, Wintber-Festskrift, Kbhvn 1938). 

Ar 1939 gjorde Lunds universitets historiska museum ytterligare en un
dersökning på ovannämnda fyndlokal, varvid fragmenter av flera trallbä-
gare, dels oornerade, dels med vertikallinjeornering på buken lillvaratogos. 

Då inga verkligt klarläggande undersökningar kunnat verkställas på fynd-
erarådet vid Revsbacken (boplatsen synes vara praktiskt taget utplånad av 
grustäkten) är det svårt att yttra sig ora de olika fyndkategoriernas ålders-
förhållanden. De kan vara så, som en för inte så länge sedan allmänt ve
dertagen uppfattning skulle ha gjort gällande, att tre efter varandra följande 
bcbyggelseskeden äro markerade: 1) ertebölletid (skivyxan), 2) döstid (tratt-
bägarna, örat till kärlet med cylindrisk hals och klotformig buk), 3) gång
griftstid (den vertikalbandornerade krukskärvan, flintskraporna och den 
Ijocknackiga yxan från den tredje fyndlokalen längre söderut). Numera kan 
nian lika väl uppfatta fynden från grusgropen som i stort sett samtidiga, 
tillhörande övergångsskedet mellan döstid och gånggriftstid samt ett stycke 
tram i den senare perioden (vertikalbandkärlet). 

Axel Bagge 

EN LIVSGÄRNING 

JOS. BRAUN S. J. 85 AR UEX SI JAN. 1942 

Når man läser den kända Psaltar-versen: »Vårt liv varar sjuttio eller 
åttio år, om det bliver långt, och när det är som bäst, är det möda och 
fåfänglighet», trycker man väl merendels på orden »bäst» och »möda», 
och det hela får därmed en färg av pessimism och leda. Men man kan 
betona dessa med varandra korresponderande ord på ett annat sätt, så 
att do få en helt annan betydelseskiftning, en klang av tacksamhet och 
pur glädje. Möda, ja — men det är en möda man inte velat vara av med, 
den har varit den yppersta delen av ens liv. Jag är övertygad om, att 
den gamle lärde, jag bär tänker på, många gånger sagt sig just det. 

Troligen är det oftast människor av hans art, som särskilt bli benådade 
med att med allvar och uppriktighet kunna bekänna det: stilla forskare, 
ovärldsliga kunskapssamlare — och kunna bekänna det med en viss stolt
het. Världen har inte haft så mycket över för dem, varken pengar eller 
storhot, ofta inte ens någon berömmelse, åtminstone utöver berömmelsen 
i en mycket begränsad krots. Men de ha förmått förvandla själva sin 
möda till lust — de ensamma av mycket få! De ha rätt till det lilla 
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Jos. liraun. S. .1, 

fina leende, som, nästan omärkligt, 
man någon gång kan se spela i en 
munvinkel i en sådan där gammal 
mans ansikte. 

Den gamle man. jag avser, inträd
de dagen härovan i sitt 86:e år, oeh 
bakom honom ligger en livsgärning, 
som i sin omfattning och betydelse 
söker sin like — och ännu år den 
inte avslutad; ett nytt, stort, lårt 
verk av hans hand såg dagen så 
sent som år 1940 och ännu ett är 
just nu under utgivning. Hans 
namn är pater Joseph Brann 8. .)., 
hans hemstad Miinchen. Det är inte 
många, allra minst hos oss, som 
hört det namnet eller i vart fall 
ha det aktuellt. Men också Ims oss 
borde det inte vara bortglömt och kan 
vara förtjänt att påminnas om med 
anledning av detta nya verk, jag syftade på och som också för svensk konst
oeli kyrkohistoria alldeles säkert kommer att spela samma roll som hans 
andra opera magna. Han bar livligt intresserat sig för svensk forskning. 
han har i stor utsträckning begagnat sig av och för europeisk publik 
bekantgjort svenskt material, och mer än en yngre svensk forskare kan 
intyga den obegränsade generositet, varmed han efter en hänvändelse 
öppnat sina lärdomsskrin för honom i form av brev på ofta många sidor, 
präntade med den karakteristiska, hopträngda pikturen oeh närmast att 
förlikna med fullständiga avhandlingar med litteraturanvisningar och hela 
apparaten. Sora erkänsla för hans gärning och ej minst för denna hans 
gärnings inriktning mot vårt land mottog han för några år sedan en a\ 
honom varmt uppskattad kallelse till korresponderande ledamot till vår 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademi. Tidigare bar han, på 1920-
talet, verkat som professor vid det jesuitiska filosofisk-teologiska insti 
tutet i Valkenburg i Holland, men större delen av hans liv har, ville 
jag tro, förflutit innanför murarna av hans berömda ordenshus i Miinchen, 
det gamla jesuitkollegiet vid Veterinärstrasse, på vars skådebana — inom 
parentes sagt — Jacob Biedermanns även hos oss spelade »Xenodoxus 
nägot av 1600-talets bogynnelseår upplevde sin första representation. 

Joseph Branns huvudstudiuni är ägnat den kyrkliga konsthistorien och 
detla ämne därvid sett under en speciell synvinkel, nämligen i dess 
samverkan med katolsk kyrklig rit, tradition och liturgisk praxis, be
stämda av arvet från urkyrkliga fonder eller genom papala förordningar. 
Hans djuptträngande insikter i katolicismens historia och väsen har gjort 
honom särskilt skickad därför, men vid sidan av dessa insikter har han 
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förvärvat sig andra, knappast mindre omfattande, i den rena konstveten
skapen, i den svårbehandladc analysen av själva de yttre formvärdcna, 
deraa utveckling, växelspel och estetik. Ett vägande exempel härpå al
lians renodlat »konsthistoriska», tvåbandiga verk »Meistcrwerke der deut
schen Goldschiniodekunst der vorgotiscbon Zeit» (1922), vid sidan av von 
Kälkes och Fraubergers stora, betydligt äldre arbete om tyska emaljer 
grundläggande för kännedomen om ett område, vars sondering av olika 
skål varit av principiell betydelse för konstforskningen i stort; hans 
polemik i detta sammanhang mot den stora auktoriteten von Falke — 
rörande de s. k. Pantalconsateljéorna i Köln på 1100-talet (Stimmen der 
Zeit 1926) — berör on specialfråga, men en specialfråga vars besvarande 
drar märkliga konsekvenser mod sig och som han besvarat på ett sätt, 
som torde i grund förändrat uppfattningen om de berörda förhållandena. 
Men de verk som i allra första band befäst hans rykte som den store 
ojämförlige på de marker, som äro hans, det är just de, jag nyss syftade 
på och där författarens teologiska och kyrkhistoriska lärdom ingått för
bund med en överväldigande materialkännedom, en sträng metodisk ord-
ningssans och ett ofta glänsande skarpsinne, de stora överblicksarbetena 
om den liturgiska dräkten i öster- och västerland »nach Ursprung und 
Kntwicklung, Verwendung und Symbolik» (1907), om det kristna altaret 
i dess olika faser (1924), om de kristna altarkärlen (kalkar, monstranscr, 
rökelsekar, »paces» och en hel rad andra kategorier, 1932) samt om den 
katolska kultens relikvarier (1940). 

Det är jättevolymer det är fråga om, ingen på mindre än 700 sidor — det 
dubbla för den tvåbandiga »Der christliche Altar»! — och de äro knappast 
menade att »läsas» i vanlig bemärkelse — man »läser» heller inte ett lexikon 
eller Nordisk familjebok — mon deras upphovsman har också sörjt för, att de 
åtminstone delvis skola stå till förfogande mod mindre besvär än så; en 

Handbuch der Paramontik» (1912) är i detta hänseende att erinra om och 
kanske allra främst de små behändiga uppslagsböcker, som heta »Liturgisches 
Handlexikon» (2. uppl. 1924) och »Liturgia romana» (1937), där det 
väsentliga av det överväldigande kunskapsstoffet med bevarad klarhet 
och fyllighet kunnat — kompletterat med mycket annat, rent liturgi-
historiskt — sammanpressas på några hundratal sidor. Att jag här dess
utom av författarens vidlyftiga produktion särskilt citerar en tämligen 
begränsad avhandling i Römische Quartalschrift 1937 rörande en viss 
gåtfull .skulpturensemble — en brunnsutsrayckning — i kyrkan S. Barto-
lomeo all' Isola på Tibcrnön i Rom, beror därpå, att den liksom i ett 
koncentrat gor den Braunska forskningen i bela dess vidd, med hela dess 
apparat i aktion och med dess funktionsraedel som allra glansfullast 
orkostreradc. Skulpturensemblen i fråga bar länge varit diskuterad — 
inan har i en viss däri ingående bild velat se en samtida framställning 
av 900-talskojsaren Otto III, vilket givit upphov till on del sällsamma 
konklusioner — tills hela problemet bänsköts till Joseph Braun för av
förande. Man kunde inte ba vänt sig till en kompetentare skiljedomare. Frå-
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gan skärskådades av honom från alla sidor — alltså ej bara ur konst
historiska synpunkter — och resultatet är sådant, att man tryggt torde 
kunna säga sig, att gåtan inte bara är fullständigt löst efter de före
liggande premisserna, utan att den över huvud inte längre kan tas upp 
till diskussion. Var konstforskaro, framför allt var yngre konststude-
rando, borde läsa denna undersökning för att lära sig begrunda, hur en 
första klassens vetenskaplig analys bör göras och vilken metod, man där 
har att begagna sig av. De olika moment, som böra iakttagas vid en 
sådan, finnas där också på ett ställe sammanfattade mod paradigmatisk 
klarhet och fullständighet (de återfinnas i den långa noten s. 29; jag 
vägar anföra denna hänvisningssiffra, då det verkligen synes angeläget, 
att passusen ifråga blir observerad av alla den vederbör). 

Till allt det här refererade kommer, som jag antydde, ännu ett stort 
arbete, som helt nyligen i häftesform börjat so dagen, »Tracht und Attri-
bnte dor Heiligen», som beräknas omfatta ungefär i det närmaste samma 
sidoantal som do föregående storverken. Det är häpnadsväckande nog: 
denne konstforskningens Altraeister, som, enligt vad man vet, tog sin 
uppgift an först långt in i medelåldern, har i sitt nionde decennium givit 
sig i kast mod en uppgift, som skulle fordra, tycker man, en helt ung 
människas energi och arbetslystnad, och en, enligt vad det berättas, som 
huvudsakligen realiserats på sin författares »lediga stunder» mellan 
do korrekturläsningstimmar, som hans stora relikvariebok unnat honom. 
Ämnet förefaller kanske inte så särskilt stimulerande, mon det är i själva 
verket av det slag, vars utveckling av en kompetent kraft de närmast 
intresserade sträcka upp händerna mot. Över huvud äro helt visst dessa 
Braunska böcker inga »roliga» böcker. De äro inte spirituella, turnera 
inga fraser att till de mindre initierades behag konkretisera situationer 
och tidsförlopp, och de förtjänster de äga som stil äro helt enkelt sådana, 
som hänga samman med klarhet, enkelhet och konsekvens 1 utdragandet 
av de sakliga linjerna. Den publik, till vilken do inte vända sig, kan 
också leva livet lyckligt och människovärdigt dem förutan. Men vad de 
äro, äro de sådana, att de helt ut motsvara vad do ge sig ut för att 
vara: historia. 

Påpekandet kan synas överflödigt. Men i gott folks uppfattning, även 
i deras som göra anspråk på att uttala sig under ansvar, börjar dot se 
ut, som man skulle vara benägen att underskatta — och medvetet vilja 
medverka att få andra att underskatta — det som föraktar huvudnick-
ningarna och de vänligt insinuanta bligningarna åt de håll, där man holst 
blir matad skedvis och i behagligt kryddade doser. Utan skämt och utan 
rancunc: populärbistoria är bra och gör, om den håller ett anständigt 
kunskapsmått, sin nytta, och bättre nytta på sina speciella fronter, än 
vad de litterära ting tordo förmå, vilkas författare tagit sin uppgift på 
annat sätt. Men den historiska populärlitteraturen iir ytterst sällan, om 
någonsin, alldeles korrekt — erfarenheten visar det, även då det gäller 
högt reklamerade ting — och det vore kanske orimligt, att begära det. 
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även om man ända måste begära det för att ej ge upp sanningakravet 
självt. Men då den reklameras, skulle man ändå kanske med ett visst 
fog kunna påyrka, att reklamen ej kombinerades med sparkar mot dem. 
som givit populariaatorerna deras möjlighet att producera sig och dra 
den ärekrönta och ekonomiska revenyn av vad andra ställt dem till för
fogande. Det kan vara onödigt, förefaller det, att do behöva mottaga — 
som man nyligen fått det i ett uttalande av en granskare, som annars 
brukar berömma sig av sin särskilda ovilja mot ovederbäftighet och illa 
grundade domar — hårda invektiv mot de »pedanter och tråkmånsar», som 
de skulle vara, vilka arbeta hårt och aktivt i sin forsknings tjänst, dessa 
sora inte skullo åstadkomma annat än »dammig tråkighet» och en massa 
»fulla lårar, som ingen gitter packa upp». Det är alldeles oriktigt, att 
ftråkmånsarna», må vara att de äro tråkmånsar, inte bry sig om att packa 
upp sina lårar — Joseph Braun är on av dem, sora gjort det ända från 
bottnen. Ingen har något emot, om andra vill hjälpa till att packa upp 
dem eller i vart fall lägga ut innehållet till beskådande. Men rättvisan 
fordrar, att man, som det ibland kan ske hos mindre nogräknade, inte 
ger sig sken av att ha packat lådorna själv — dess båttre finns det folk 
av annat slag! — och det är rimligt att ställa upp som fordran, att nian. 
särskilt då man befriat sig frän don strängare vetenskapliga plikten att 
citera sina källor, på ett eller annat sätt redovisar för varifrån inan fått 
det goda, inan presenterar. Det sker, gudbättre, inte alltid! Den som 
i namn av omtanke för de obildades bildning begagnar sig av vad andra 
satt i händerna pa honom, bör draga sig till minnes, att han närmare 
besett helt enkelt är den mer eller mindre sraakfulle arrangören av skylt
fönster, vilka i blsta fall kunna locka publikuni innanför dörrarna, raen 
att han därvid inte bör glömma namnet på don, på vilken firman är 
skriven. 

Carl R. af Ugglas 

LITTERATUR OCH KRITIK 
GUSTAF NÄSSTRÖM: Forna dagars Sverige. Kulturhistorisk 

bilderbok om hedenhus och medeltid. Stockholm 1941. 
Det är med en blandning av högt spända förväntningar och illa dold 

skepsis som fackmannen motsett Gustaf Näsströms länge bebådade kultur
historiska verk om forna dagars Sverige. Med förväntningar, ty Näsströms 
briljanta journalistiska stil och hans friska och respektlösa syn på allt 
han kommer i beröring med äro välkända för varje tidningsläsare. Med 
skepsis, ty vilken specialist grips inte av misstro om en person utanför 
den akademiska lärda kretsen och allra helst en tidningsman helt frankt 
reser sig upp och förklarar att nu — nu skall det bli annat av, nu är del 


