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IN MEMORIAM 

/*N 

Axel Bagge 

* 22/2 1894—12/2 1953 f 

Förste antikvarien vid Statens Historiska Museum, Axel Bagge, avled 
den 12 februari 1953. Han var född i Rimbo den 22/2 1894. Fadern var 
sysslomannen Ivar Bagge och modern Hilma Mattson. I Uppsala studerade 
Bagge bl. a. experimentalpsykologi under professor Alrutz men kom så 
småningom över till arkeologien. Efter en tid som lärare i Norrland kom 
Bagge 1925 som amanuens till Statens Historiska Museum, där han 1936 
blev andre antikvarie och 1946 förste antikvarie samt chef för museets 
sten- och bronsåldersavdelning. 

Bagges vetenskapliga forskning har redan frän första början varit helt 
inriktad på stenåldern. Med en viss generalisering skulle man kunna 
säga, att när Bagge började sina forskningar pä 1920-talet, kunde man 
i stort sett anse, att huvudlinjerna i kulturutvecklingen under stenåldern 
voro klarlagda, det var detaljproblem, som återstodo att lösa. Men det 
har gått här, som det så ofta går inom alla vetenskapsgrenar efter hand 
som metoderna förfinas och nytt material kommer fram. I dag äro huvud-
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dragen av utvecklingen under stenåldern långt ifrån klarlagda, och det 
är en av Bagges stora insatser, att han i hög grad bidragit till att gamla 
problem kommit under debatt ur nya synpunkter. 

En systematisk grundlighet var ett utmärkande drag hos Bagge. Han 
började sin forskning med att gå igenom hela den äldre litteraturen och 
i största möjliga mån kontrollera den mot museimaterialet. Han ville 
icke lämna ifrån sig något till trycket utan att vara säker på, att premis
serna voro riktiga och ej heller gärna utan att han utvunnit allt, som 
gick att utvinna ur fyndmaterialet. Därför blev hans produktion ej sär
skilt omfattande, och det stora arbete om den yngre stenåldern i Sverige, 
som han hade hoppats få skriva, blev aldrig skrivet. Men det är mycket 
Bagge har uträttat, och genom sina fältarbeten har han fått fram ett 
material, som är utomordentligt värdefullt för den kommande forsk
ningen. 

Det var framför allt under 1930-talet Bagge arbetade i fältet. I det 
sedan länge kända boplatskomplexet vid Siretorp företog han, tillsam
mans med Kjellmark, omfattande grävningar 1931, 1932 och 1935. Han 
kunde här påvisa ett stort antal från varandra skilda kulturlager, som 
representera hela den yngre stenåldern. Ett av de mest betydande resul
taten var, att Bagge här fann erteböllekultur, och att han för första 
gängen med säkerhet kunde pä stratigrafisk väg visa, att erteböllekul
turen ej helt försvann med den äldre stenålderns slut, utan att denna pri
mitiva fångstkultur åtminstone inom vissa områden har funnits kvar 
under yngre stenålder vid sidan av megalitkulturen, en teori, som då 
länge hade förfäktats av Rydbeck, men som först här fick sin slutgiltiga 
bekräftelse. I den stora monografien »Stenåldersboplatserna vid Siretorp, 
Blekinge» (1939), som Bagge utarbetat tillsammans med Kjellmark, läggs 
hela materialet fram på ett föredömligt sätt. Här tar Bagge även ställ
ning till flera av de svära problem, som röra östsvensk fångstkultur. 

Redan tidigt stod det klart för Bagge, att den östsvenska fångstkul
turen ej kan förklaras enbart som ett derivat ur sydsvenska kulturgrup
per. Han förlade därför sina grävningar speciellt till två områden, där 
man kunde vänta sig att finna ett material, som skulle kunna ge lös
ningen på frägan om de mellansvenska fångstkulturernas ursprung, dels 
till södra delen av ostkusten (bl. a. Humlekärrshult vid Oskarshamn 1936, 
Vivastemäla, Västrarum socken, Småland 1939), dels till Västsverige (bl. a. 
Frugårdssund vid Vänern 1931, Hakeröd och Brattbergstorp, Fjällbacka 
1934—38). Hans mest betydande utgrävning var emellertid den, som han 
1935, 1936 och 1950 företog inom det stora boplatskomplexet vid Fagervik 
vid Bråviken. Här ligga boplatserna i en serie på sluttningen ned mot 
vattnet och bilda en kronologisk kedja. De läcka hela den mellanneoli-
tiska tiden (man skulle möjligen vilja ifrågasätta, om de ej börja i tidig
neolitisk tid), och denna kronologiska svit kommer säkerligen att ersätta 
den tidigare använda Säter-serien, då den är fullständigare och lämnat 
ett rikare material. 
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Tvä gånger har Bagge lagt fram en syntes av sina forskningar. Första 
gången var då han 1943 ordnade stenåldersavdelningen i Statens Histo
riska Museum. Denna utställning, 10 000 år i Sverige, var tänkt som en 
tillfällig utställning, där man skulle försöka få fram vissa riktlinjer för 
en senare, permanent utställning. Men efter tio år står stenåldersavdel
ningen fortfarande orubbad, och den fyller ännu högt ställda krav på 
modern museiteknik. Bagge har här gjort en pedagogisk uppställning, 
som främst riktar sig till allmänheten, men han har samtidigt lyckats 
klart och åskådligt få fram de vetenskapliga rönen under de senare åren 
inom stenåldersforskningen. Utan överdrift kan denna utställning sägas 
ha varit banbrytande på det museala området. 

Andra gången Bagge lade fram en syntes av sina forskningar var i upp
satsen »Fagervik» i Acta Archaeologica 1951. Från den omfattande ut
grävningen i Fagervik hade Bagge fått ett fyndmaterial, som var tillräck
ligt stort (bl. a. ca 170 000 krukskärvor) för att tillåta en noggrann stati
stik. Grävningarna hade avslutats 1950, men Bagge hade redan då en 
vacklande hälsa, och han har förmodligen känt, att han inte borde vänta 
att redovisa sina vetenskapliga iakttagelser till dess att materialet i sin 
helhet var bearbetat. I denna uppsats publicerar han preliminärt Fager-
viksgrävningarna, men han går ocksä in på de problem, som stå i sam
band med denna undersökning, och det är praktiskt taget alla de stora 
frågorna om östsvensk fångstkultur och dess kontakt med andra kultur-
grupper. Han framlägger här sin syn på den västsvenska komponenten i 
östsvensk fångstkultur, på förbindelserna med den kamkeramiska kultur
kretsen och på båtyxkulturens ännu långt ifrån utredda problem. En av 
de viktigaste nyheter grävningarna i Fagervik gav var en boplats från 
båtyxkulturen, belägen nedanför de övriga, Fagervik V. Det kan visser
ligen vara nägot diskutabelt, hur denna keramik skall klassificeras, men 
i varje fall är det första gången man lyckats få in båtyxkulturens kera
mik i ett stratigrafiskt sammanhang, som ger oss möjlighet att bedöma 
åtminstone den yngsta båtyxkulturens kronologiska ställning i förhållande 
till den östsvenska fångstkulturen. 

Bagge har också nedlagt ett stort arbete på megalitkulturcn, och till
sammans med Lili Kaelas har han publicerat de två första häftena i en 
stor monografiserie över fynden från de svenska megalitgravarna: »Die 
Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden I—II», 1950, 
1952. Det är ej blott ett par utomordentligt omsorgsfullt gjorda material-
publikationer, utan också en noga genomtänkt klassificering av kera
miken och ett ståndpunktstagande till forskningen inom detta område. 

En frodig, stundom tämligen drastisk humor var typisk för Bagge, det 
var rospiggen som satt i. Han var glad och trivdes i kamratkretsen, men 
under senare år tvingade hans allt mer vacklande hälsa honom till en 
viss isolering. Han ägnade sig ät sina böcker. Icke blott inom sitt eget 
fack och närliggande vetenskapsgrenar, som geologi och etnografi, var 
han synnerligen boksynt, utan även pä andra områden; modern historia 
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hörde till hans stora intresse, kanske framför allt franska revolutionen, 
och psykologien, som han kom i kontakt med under sina tidiga studieår, 
släppte han aldrig helt. Vetenskapligt, såväl som mänskligt gick han sina 
egna vägar. Han var en omutlig sanningssökare i sin forskning, och hårt 
bedömde han dem, som lättvindigt sökte komma till resultat. För hans 
vänner står han i minnet som en god och vänfast kamrat, en ovanligt 
rakryggad och orädd människa. 

Holger Arbman 

Axel Bagges tryckta skrifter 

Om skifferspetsarna i svensk stenålder, Fornvännen 1923. 
Fynd frän två järnäldersgravfält i Dalsland, Fornvännen 1926. 
Vendelkulturen, Svenska Dagbladet (under strecket 2/9 1926). 
Kulturhistorisk revy 1926, Svenska Dagbladets årsbok 1927. 
Kulturhistorisk revy 1927, Svenska Dagbladets årsbok 1928. 
Orient och Occident i europeisk fornkultur, Dagens Nyheter 19/6 1928. 
Ett antal arkeologiska artiklar, bl. a. »Vikingatiden» och »Vikingaskepp» 

i Bonniers Konversationslexikon bd XII och XIII, 1928—1929. 
Kulturhistorisk revy 1928, Svenska Dagbladets årsbok 1929. 
Några nyare enmansgravfynd i Statens historiska museum, Fornvännen 

1932. 
Ett neolitiskt inslag i »Varbergskulturen»?, Fornvännen 1933. 
En stenåldersfotskål frän Orust, Vikarvet 1933. 
Den äldre megalitkeramiken i Bohusläns stenkammargravar, Festskrift 

till Gunnar Ekholm 1934. 
östsvensk boplatskultur, Nordisk Familjebok 1934. 
Stenålderns Döderhultare vid Humlekärrshult, i Oskarshamns Tidningens 

Julnummer 1935. 
Fagervikshövdingen, i »östgötabygd» 1936. 
Stenåldersboplatsen vid Humlekärrshult, Oskarshamn, Kalmar läns forn

minnesförenings lidskrift 1936. 
Statens historiska museums utställningskatalog »Fynd och fältarbeten 

1937»: Sörmländsk bondekultur, Fagerviksboplatsen. 
Stenåldern vid Torne träsk, Norrbottens läns fornminnesförenings årsbok 

»Norrbotten» 1937. 
Stenåldersboplatsen vid Fagervik, Krokeks socken, Östergötland, Öster

götlands fornminnesförenings tidskrift 1937. 
Västkustens stenäldersboplatser och nivåförändringar, Fornvännen 1937. 
Stenåldersboplatserna vid Siretorp, Mjällby socken, Blekinge (tills. m. 

K. Kjellmark), Vitterhetsakademiens monografier nr 26, 1939. 
Ett skånskt lerkärl frän stenåldern, Fornvännen 1940. 
Stenäldersboplatsen vid Vivastemåla, Västrums socken, Småland, Vitter

hetsakademiens Handlingar, 37, 1941. 
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Stenålderskeramik frän »Revsbacken» vid Albäcksborg i Maglarps soc
ken, Skåne, Fornvännen 1942. 

Stenåldersboplatsen i Siretorps sandbackar, Blekingeboken 1942. 
Nya märkliga stenäldersfynd frän Västerbottens lappmarker, Västerbot

tens läns fornminnesförenings årsbok »Västerbotten» 1943. 
Stenåldern i »Tiotusen år i Sverige», utg. av Statens historiska museum 

1945. 
Tjugo års nordisk stenäldersforskning (1—2), Fornvännen 1943. 
En nyupptäckt keramikboplats i Roslagen, Fornvännen 1947. 
»Korphacka» från Tryserum i Småland, Fornvännen 1947. 
Ett märkligt skelettfynd från gånggriftstiden, Fornvännen 1947. 
Nya fynd och forskningar rörande Sveriges äldsta bebyggelse, Fornvän

nen 1947 
Flintyxa med träskaft från Södermanland, Fornvännen 1948. 
Stenälderslandskapet Södermanland, Fornvännen 1948. 
Snörkeramikboplatsen vid Rosenlund, Hjulberga, Ekers socken, Närke, 

Fornvännen 1949. 
Några ord med anledning av Sten Florins inlägg rörande »Stenålders-

landskapet Södermanland», Fornvännen 1950. 
Om »Vråkulturem ännu en gång, Fornvännen 1950. 
Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden, I, Vitter

hetsakademiens monografier nr 36: 1. Tills, med Lili Kaelas. 
Fagervik. Ein Ruckgrat fiir die Periodeneinteilung der ostschwedischen 

Wohnplatz- und Bootaxtkulturen aus dem Mittelneolithikum. Eine vor-
läufige Mitteilung, Acta archaeologica 22, 1951. 

Till frågan om den nordiska stenålderskeramikens terminologi, Forn
vännen 1952. 

Gånggriften vid örenäs. Arkeologiska forskningar och fynd. Studier utg. 
med anledning av H. M. Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsdag, Stock
holm 1952. 

Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden, II, Vit
terhetsakademiens monografier nr 36: 2. Tills, med Lili Kaelas. 

Recensioner: 

Halländsk Bygdekultur, studier redigerade av Arill, Lindroth, Lindälv, 
Fornvännen 1925. 

Keller-Tarnuzzer, Reinerth; Urgeschichte des Thurgaus, Fornvännen 
1925. 

Åberg: Förhistorisk nordisk ornamentik, Fornvännen 1925. 
Bäth: Hälsingborgs historia I, Fornvännen 1926. 
Nyare finsk arkeologisk litteratur, Fornvännen 1926. 
Frazer: Den gyllene grenen, studier i magi och religion, Fornvännen 

1926. 
Lehman: Myter och sagor på väg genom världen, Fornvännen 1926. 
Grönländska myter och sagor, Fornvännen 1926. 
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Nya tyskspråkiga arkeologiska tidskrifter, Fornvännen 1926. 
Padtberg: Das Altsteinzeitlager im Löss von Munzingen im Breisgau, 

Fornvännen 1926. 
Nyare norsk arkeologisk litteratur, Fornvännen 1926. 
Vorgeschichtliches Jahrbuch, Band II, Fornvännen 1927. 
Hembygden 1927, utg. av Dalslands Fomminnes- och Hembygdsförbund, 

Fornvännen 1927. 
Kalmar läns fornminnesförenings meddelanden XIV, Fornvännen 1927. 
Grieg: Jernaldersproblemer i norsk arkeologi, Fornvännen 1927. 
Kjaer: Vor Oldtids mindesmaerker, Fornvännen 1927. 
Tallgren: Ett viktigt bronsåldersfynd från Lappmarken, Fornvännen 

1927. 
Vår Bygd 1926, utg. av Hallands Hembygdsförening, Fornvännen 1927. 
Stocky: En kort översikt av Böhmens bebyggelse i forntiden, Fornvännen 

1927. 
Sitzungsberiehte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1924, Fornvännen 

1927. 
Studien zur vorgeschichtlichen Arcbäologie, Alfred Götze zu seinem 60. 

Geburtstage dargebracht, Fornvännen 1927. 
Cedergren: Bidrag till Vänersborgstraktens förhistoria I, Fornvännen 

1936. 
Kjellmark: Värends fornminnen, Fornvännen 1936. 
Harald Thomasson in memoriam, Fornvännen 1938. 
Knut Kjellmark in memoriam, Fornvännen 1944. 
Johan Alin in memoriam, Fornvännen 1945. 
E. Westerby: Da Danmarks aeldste Stenalderboplads blev fundet, Forn

vännen 1947. 

SUMMARY 
Axel Bagge, Director of the Stone and Bronze Age Department of the 

Museum of National Antiquities, died on the 12th of February, 1953. 
Bagge played an important part in the development of Stone Age 

research in Seandinavia, both by means of fieldwork and through study 
of museum material. His chief interest was the hunter-fisher culture of 
East Sweden. In this context rich material was furnished by his ex
cavations of Stone Age settlements, including those at Siretorp in Ble
kinge and Fagervik in Östergötland. The finds from Siretorp proved for 
the first time that the Ertebölle culture extended into Late Neolithie 
times and in Blekinge was contemporary with the South Swedish mega
lithic culture. His excavations at a series of settlements on a hill-side 
at Fagervik provided a relative chronology for the entire Late Stone 
Age in Central Sweden. Here he found late Boat-axe culture material 
in a stratigraphical sequence with the late East Scandinavian hunter-
fisher culture, showing in addition that this is very late. 

A list of Bagge's publications is appended to this ar t ide. 
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