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DE MYKENISKA KUPOLGRAFVARNA OCH DE 

NORDISKA GÅNGGRIFTERNA 

OSCAR MONTELIUS. 

edan för flera år sedan har jag sökt skildra gång-
griftens utvecklingshistoria.1 Emedan märkliga bi
drag till denna historias första kapitel i senaste 
tid blifvit kända, och emedan man missuppfatta! 

vissa för en rät! kännedom om sammanhanget viktiga förhål
landen, torde det vara skäl dels att i korthet redogöra för 
hela utvecklingen, sådan denna ter sig i den nyaste forsknin
gens ljus, dels al! fäsla uppmärksamheten på några delaljer, 
som blifvit oriktigt uppfattade. 

Hos forntidens folk var den tron allmän, att de hädan
gångna fortsatte sitt lif i den andra världen på samma sätt, 
som de lefvat här på jorden. Därför gaf man dem med i 
grafven kläder, prydnader och vapen, mat och dryck. Därför 
gaf man också ofta åt grafven en sådan form, att den dödas 
bostad mer eller mindre liknade den, som han haft under sin 
lefnad. För att förstå grafvens form är det alltså ofta nöd
vändigt att känna den samtida bostadens form. 

På annat ställe2 har jag visat, att de enkla hyddor, som 
i äldsta tid uppförts, voro runda. 

öfverstycket: från vattlösa-dopfuntan. st. H. M. inv. 4780. 
1 Montelius, Orienten och Europa i Antiqvarisk tidskrift för Sverige 

XIII (Stockholm, 1894), sid. 47 följ.; öfversatt till tyska af J. Mestorf under 
titeln: Der Orient und Europa (Stockholm, 1899), sid. 36 följ. 

2 Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, band 9, sid. 4. — Monte
lius, Zur attesten Geschichte des Wohnhauses in Europa, speziell im Nor
den, i Archiv fur Anthropologic, band XXIII (1895), sid. 451. 
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Då man behöfde allt mera utrymme, men ej kunde öka 
byggnadens diameter utöfver en viss gräns, gjordes längden 
större än bredden, hvarigenom, — emedan den gamla afrund-
ningen fortfarande bibehölls, — en oval form uppstod. 

Än senare blefvo husen fyrsidiga. 1 Europa är denna 
form i allmänhe! att tillskrifva ett inflytande från Orienten, där 
utvecklingen, hvilken torde hafva varit hufvudsakligen den
samma som i vår världsdel, mycket tidigare än här hunnit det 
stadium, som karakteriseras af bostadens fyrsidiga grundplan. 

Den senaste tidens fynd hafva ådagalagt, att bonings
husets historia äfven i de östra Medelhafsländerna verkligen 
varit den nu beskrifna. Märkliga gräfningar i Orchomenos, 
således på det grekiska fastlandet, hafva blottat tre på hvar
andra liggande lager af byggnadslämningar:1 i det understa 
har man funnit rester af runda, i det mellersta af ovala (den 
ena ändan är rätlinig) och i det öfversta af fyrsidiga byggna
der. Denna upptäckt bekräftar således på ett lika oväntadt 
som fullständigt sätt, att utvecklingen verkligen varit den of
van angifna. 

De äldsta hyddorna voro vanligen täckta med !rä och halm 
eller dylik!. När man började begagna sten eller soltorkadt 
tegel, täcktes de runda byggnaderna vanligen af ett "falskt", 
genom "öfverkragning" bildad!, hvalf, hvilke! för at! få största 
möjliga styrka blef högt, nästan bikupsformadt. Sådana bygg
nader ses på den assyriska relief, som är återgifven å sid. 163 
(fig. I),2 och dylika hyddor begagnas ännu i Kurdistan, således 
i en ej långt från Assyrien belägen trakt (fig. 2).s 

Grafvar, som efterbilda sådana runda, af ett hvalf täckta 
boningar, förekomma tidigt i det östra Medelhafsområdet. Till 

1 Heinrich Bulle, Orchomenos, I, Die älteren Ansiedelungsschichten, 
i Abhand/ungen derphilosoph.-philologischen Klasse der K- Bayrischen Aka
demie der Wissenschaften, XXIV: 2 (Miinchen, 1907), pl. IV, sid. 26. 

2 Perrot, Histoire de Tärt dans 1'antiquité. II, Chaldée et Assyrie 
(Paris, 1884), sid. 146, fig, 43. 

3 Bulle, Orchomenos, pl. XI2. 
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Fig. 1. Forntida runda hyddor. Assyrisk relief. 

Fig. 2. Nutida runda hyddor. Kurdistan. 
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grafven, liksom till bostaden, ledde en dörr; de efterlefvande 
behöfde hafva tillträde till den dödes hvilorum för att bringa 
honom offer. 

Emedan man för att gifva större fasthet åt det kupollik-
nande hvalfvet antingen täckte dessa grafvar med en stor jord
hög, eller också anlade dem i sidan af någon sluttning, blef 
det nödvändigt att hafva en kortare eller längre gång, som 
gjorde det möjligt att komma till dörren och grafkammaren. 
En sådan gäng ledde för öfrigt till många mer eller mindre 
underjordiska runda hyddor, såsom fig. 3 visar. 

-g,^ På Kreta, vid Hagia Triada i närheten 
af Phaestos-palatsel, har man för några år 
sedan upptäck! en sådan rund graf (grekerna 
kalla den "tholos"), som varit täckt af ett 
nu instörtad! "falskt" hvalf, och till hvilken 
en gång ledde.1 Denna märkliga grafbygg-
nad härstammar från en mycket gammal 
tid, hvilket bevisas däraf, att man här, —• 
jämte föremål från senare perioder, ty graf
ven har begagnats under lång tid, — funnit 
små, breda koppardolkar och andra saker 

Fig. 3. Lämningar af från kopparåldern. Något tvifvel kan ej 
rund hydda med gång. heller finnas därom, att grafven vid Hagia 

Triada ej är byggd senare än under den förra 
hälften af det 3:dje årtusendet före Kr. föd.2 

En annan primitif kupolgraf har upptäckts vid Kumasa 
nära Gortyna på Kreta.B 

På Greklands fastland träffa vi många grafvar af detta 
slag. Vid midten af det 2:dra förkristna årtusendet, då kul
turen där stod högt, uppförde man i Mykenae sådana praktbygg-

1 F. Halbherr, Scavi eseguiti dalla commissione archeologica ad Hag-
hia Triada ed a Pesto, i Memorie del R. Istituto Lombardo di scienze e 
lettere, XXI (Milano, 1905). — A. Mosso, Le armi piu antiche di rame e di 
bronzo i Memorie della R. Accademia dei Lincei, 1908 (Roma, 1908), sid. 15. 

2 Arthur J. Evans, Essai de classification des époques de la civilisa
tion Minoenne (London, 1906), sid. 6. 

3 Evans, anf. arb., sid. 6. 
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nåder, som den så kallade "Atreus' skattkammare" (fig. 4), 
ett af byggnadskonstens mästerverk. Denna graf är med beun
dransvärd konst uppförd af väl huggen sten; redan den långa, 
af höga murar bildade gången gör et! imponerande inlryck, 
och detla blir än starkare, när man inträder i den stora runda 
salen, hvilken ännu i dag som för tre och ett hälft årtusende 
sedan täckes af sitt höga, luftiga hvalf. Visserligen hör 

• ^ i 0 ^ ^ 0 ^ "Atreus' skaltkam-

\ M ^ p i p4&5&. ifrasavarande z^y 
^tfM -M. J ; ^ ? Ä Pe", men vid förslå 

c=K £r$r \J°<̂ 4°oP°o°-?()0 DHCk pä denna under-
° D b°i^o? bara byggnad se vi, 
c ^ i ^ J fa- » > 6 M

 J&&, .. . ' 
^ W W M X 3$eg&xs& a t t m a n ha r eJ ha r 

^ • ooffes v % '~Er*S%£jf$i s,g en Prototyp, 
^^ÄlL-J&^ig-l^ u t a n ett praktarbete, 
^ Ä ^ Ä W s o m ^presenterar ett 

° V £ ° ° O S A K ^ sent skede i utveck-
Fig. 5. Plan af kupolgraf. Spanien. l ingen. 

, , t _ Sådana kupolgraf-
var träffas äfven i mänga andra 

• f ' . 

>a trakter än på Kreta och i 
c: Grekland, ehuru ingenstädes 
'>---• af sådan skönhet som uti sist-

nämnda land.' 
Fig. 6. Genomskärning af kupolgraf. Vi finna typen på Svarta 

Spanien. hafvets norra kust och i mel
lersta Italien, till hvilket land den kom med etruskerna. Yngre 
former af densamma förekomma i Mindre Asien.2 

Från östra Medelhafsområdet fördes typen ock tidigt öfver 
till sydvästra Europa genom den handel, som sedan urminnes 
tider satte den Pyrenäiska halfön i förbindelse med Österlandet. 

1 Montelius, Die Bronzezeit im Orient und in Griechenland, i Archiv 
fur Anthropologic, band XXI (1892j, sid. 30. — En italiensk graf af denna 
typ ses i mitt arbete La civilisation primitive en Italie, pl. 166. 

2 Der Orient und Europa, sid. 30. 
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Vid Almeria på Spaniens sydöstra kust, — dit man utan 
större svårighet kunde komma öfver från Afrika, utan att be-
höfva fortsätta ända fram till Gibraltars sund, — har man 
funnit grafvar af denna typ (fig. 5 och 6), hvilkas inne
håll visar, att de förskrifva sig från början af det 3:dje år
tusendet, såvida de ej äro ännu äldre. De bestå af en rund, 

r m ; IS!' n V 

N eeo* 

Fig. 7 a, b. Kupolgraf; genomskärning och plan. Frankrike. 

murad kammare, till hvilken en gång leder; kammaren har 
varit hvälfd, men, ehuru hvalfvet stöddes af en i midten ställd 
pelare, har det störtat in. 

Liknande grafvar, antingen byggda af sten eller urhälkade 
i sluttningen af någon höjd, finnas äfven annorstädes på den 
Pyrenäiska halfön, samt i Frankrike (fig. 7—9) och på de 
Brittiska öarna (fig. 10 och 11), några träffas så långt mot 
norr som i Skottland och på Orkneyöarna. 

Många af dessa grafvar (fig. 7, 8, 10 och 11) äro murade 
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at smärre stenar och täckta med ett hvalf; gången är vanligen 
täckt med stora, vågrätt liggande stenhällar. 

I andra grafvar (fig. 9) ar kammaren, som i början har 
rund, sedan fyrsidig form, på samma sätt som gången täck! 

i; ';; %nfi^ c, \ J T $ 

Fig. 8. Kupolgrafvar. Bretagne. — 8 a. Plan. 

Fig. 8 b. Genomskärning. Fig. 9. Gånggrift. Bretagne. 

med hällar. Väggarna äro då icke längre murade utan bildade 
af stora stående stenar; hvarje sådan väggsten räcker från golf 
till tak, såsom i de ännu äldre, i samma länder förekomman
de dösarna, hvilkas byggnadssätt uppenbarligen inverkat på 
de nu i fråga varande grafvarnas. 

Härmed är gånggriften färdig. 
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Från västra Europa kom gånggriften till Danmark (fig. 
12), södra Sverige (fig. 13) och nordvästra Tyskland. Äfven 
i de skandinaviska länderna är kammaren i början rund, sedan 
blir den oval och slutligen fyrsidig. 

På den Pyrenäiska halfön tillhöra de nu omtalade graf
varna kopparåldern. 

Gänggrifterna i de skandinaviska länderna och Tyskland 

Fig. 10 a, b. Kupolgraf vid New Qrange; genomskärning och plan. Irland. 

tillhöra en tid, då sten var det vanliga materialet för vapen 
och verktyg; men det har visat sig,1 att kopparn redan då var 
känd i våra länder, ehuru den ännu var sällsynt. Äfven den 
tid, från hvilken de nordiska gänggrifterna förskrifva sig, skulle 

1 Montelius, Die Chronologie der altesten Bronzezeit in Nord-Deutsch-
land und Skandinavien (Braunschweig, 1900), sid. 115; jfr fig. 22 sid. 13 
(i Skåne funnen kopparyxa af samma typ som de i gänggrifterna före
kommande). 
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således med skäl kunna kallas "kopparålder", om man, såsom 
sig bör, gifver detta namn åt den period, då kopparn, men 
ännu ej bronsen, var känd. 

För mig finnes intet tvifvel om, att de första gänggrifterna 

% 

_l 100 

Fig. 11. Kupolgraf; genomskärning och plan. Skottland. 

i Skandinavien ej uppfördes senare än omkring midten af det 
3:dje årtusendet före Kr. föd. 

Före slutet af det årtusendet hade man upphört att bygga 
de egentliga gänggrifterna, de i hvilka gången är vinkelrät 
mot kammaren. 

Omkring 2000 år före vår tidräknings början träffa vi här 
i Norden ett annat slag stenbyggda grafvar med gäng, hvilken 
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har samma riktning som kammaren (fig. 14). Typen blir 
sedan allt mer degenererad, tills de sista spåren af gång för
svunnit. 

En dylik retrograd utveckling hafva äfven de västeurope
iska gänggrifterna haft. 

^wsåsw^ 
Q 

j i . f * t 

Fig. 12. Gänggrifter; genomskärning och plan. Danmark. 

En af de allra förnämsta arbetarna på den förhistoriska 
forskningens fält har uppfattat förhållandet mellan de myke
niska "skattkamrarna" och de nordiska gänggrifterna på helt 
annat sätt än nu är framstäldt. 

Att de grekiska kupolgrafvarna och gänggrifterna äro "ut
tryck för en och samma kulturrörelse", inser han,1 men han 
betraktar de mykeniska kupolgrafvarna såsom de äldsta i sitt 

1 S. Muller, Urgeschichte Europas (Strassburg, 1905), sid. 76. 
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slag och, emedan de ej gä längre tillbaka i tiden än till midten 
af det andra årtusendet före Kr., skulle enligt hans mening de 
nordiska gänggrifterna vara yngre. 

Detta är emellertid oförenligt med andra i samma arbete 
uttalade åsikter. 

Vore våra gånggrifter ättlingar af de mykeniska kupol
grafvarna, kunde de förra icke, såsom i sist anförda arbete 
förutsattes, tillhöra tiden kort efter midten af det 2:dra för
kristna årtusendet, utan måste vara betydligt yngre. Det är 
nämligen uppenbart, att typen vandrat från de östra Medel-

- n -~3 

Fig. 13. Gånggrift. Västergötland. 

hafsländerna till sydvästra Europa och därifrån öfver Frank
rike och de Brittiska öarna till den germaniska norden, samt 
att typen på denna långa väg väsentligen förändrats. Men 
allt detta måste hafva tagit många hundra år i anspråk. 

Äfven om gänggrifterna, såsom nämnde forskare anlager, 
vore från liden kort efter midten af det andra årtusendet, 
sä skulle bronsåldern här i Norden ej kunna hafva börjat vid 
den tid, som angafs i samma arbete. Där förklarades näm
ligen (s. 97) de spiralornerade bronserna, hvilka ansågos till
höra bronsålderns början, förskrifva sig från de sista århund
radena af samma årtusende, det vill säga bronsåldern skulle 
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enligt denna forskares åsikt hafva börjat här omkring 1200 
år före Kr. föd. Men, såsom nedan visas, måste mycket mer 
än ett par hundra år hafva förflutit mellan den tid, då våra 
första gånggrifter uppfördes, och den, då bronsåldern började 
här i Norden. 

Däraf framgår, huru omöjligt det är att anse våra gång
grifter härstamma från de mykeniska kupolgrafvarna. 

Ännu omöjligare blir det att förena denna åsikt om gång-

JIV, 

Fig. 14. Graf med gäng i samma riktning som kammaren; genomskärning 
och plan. Danmark. 

griftens härkomst med den åsikt samma forskare nyligen fram
ställt, att bronsåldern i Norden begynt ännu tidigare, eller 
närmare det 2:dra förkristna årtusendets midt än dess slut.1 

Då nu, såsom jag på andra ställen visat, icke ens sist-
nämda åsikt om den nordiska bronsålderns början kan vara 

1 Miiller, Bronzealderens begyndelse og wldre udvikling i Danmark, 
efter de nyeste fund, i Aarböger for Nordisk Oldkyndighet, 1909. Här heter 
det (sid. 119) i fråga om den danska bronsålderns kronologi: "Men krasve-
des der ved siden heraf en angivelse i aarhundrcdcr, da maatte den, saa-
vidt skj0nnes, lyde paa, at den 6. och 5. gruppe i Danmark svare till de 
ferstc aarhundrcder af det sidste tusindaar f. Chr., den 4. og 3. til de sid-
ste aarhundrcder af tusindaaret forud og den 2. og 1. til den foranliggende 
tid, dog uden at naa op til aartusindets midte". 
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riktig, utan denna början måste falla lång! före det 2:dra år
tusendets midt, är det alldeles klart, alt gånggriften icke kan 
vara en ur den mykeniska "skattkammarn" härledd form. 

Att gånggrifternas tid i Norden verkligen börjat mycket 
långt före det 2:dra årtusendets midt — och således mycket 
långt före den tid, då "Atreus' skatikammare" byggdes — 
framgår för öfrigt däraf, att man mellan gånggrifternas första 
uppträdande här och midten af det andra förkristna årtusendet 
kan urskilja följande perioder: 

1. Gånggrifternas period, hvilken måste motsvara flera 
århundraden, emedan antalet till våra dagar bevarade danska 
och svenska gånggrifter är mycket stort, emedan hvarje sådan 
graf uppenbarligen användts i mycket läng tid, och emedan 
man kan se, att typen undergått stor förändring under den 
tid, som förflutit mellan byggandet här af den första och den 
sista egentliga gånggriften. 

2. Hällkistornas period, hvilken af liknande skäl äfven-
ledes måste motsvara flera århundraden. 

3. Bronsålderns första' period, som icke kan hafva varit 
kortare än ett par århundraden, emedan därunder den bety
dande utveckling ägt rum, hvilkens resultat visar sig i vår 
bronsålders blomstringstid. Det är först denna i den andra 
perioden af bronsåldern infallande blomstringstid, som mot
svarar midten af det 2:dra årtusendet f. Kr. 

Utan svårighet kan man också bevisa, att de spanska 
kupolgrafvarna äro mycket äldre än de mykeniska. De span
ska grafvarna förskrifva sig från kopparåldern, och flera i dem 
funna lerkärl af egendomlig typ visa, att de äro samtida med 
kopparåldern i Italien. Men denna omfattar en lång tid före 
början af den italienska bronsålderns första period, och sist
nämnda period är i sin ordning mycket äldre än den 3:dje 
perioden, hvilken är ungefär samtidig med de mykeniska ku
polgrafvarna. 
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På grund af alla dessa förhållanden hade jag1 för länge 
sedan uttalat den åsikten, att såväl de mykeniska som de 
spanska kupolgrafvarna härstamma från en prototyp, hvilken 
måste hafva funnits i det öslra Medelhafsområde! långt före 
Mykenaetiden. Till denna prototyp hör grafven vid Hagia Triada, 
men den är uppenbarligen icke den äldsta i sitt slag. 

NÅGRA I SVERIGE FUNNA BRONSSTATYETTER AF 

BARBARISK TILLVERKNING 

AF 

T. J. ARNE. 

)november 1909 inkom till Statens Historiska Museum 
en liten statyett af brons, funnen pä Källebergs ägor 
i Timmele socken, Västergötland. Bilden hade an
träffats vid upplöjning af en nu c:a 30 m. lång och 

10 m. bred kulle, i hvars ena kant anträffades en samling 
stenar. På båda sidor om kullen har gått djupt nedskurna 
vägar. Gärdens ägare C. F. Johansson upplockade i matjor
den, där bilden legat, på omkring 2 dms djup en liten sam
ling brända ben utan kolblandning samt ett par små brända 
flintstycken. Benen voro efter plöjningen spridda på ett om
råde af 4 m:s längd och 2 m:s bredd. Bilden tyckes alltså här
röra från en graf, möjligen ett röse, enär återstoden af ste
narna enligt ägarens mening redan tidigare plockats bort. Att 
döma af benens beskaffenhet skulle grafven närmast härröra 
från slutet af bronsåldern eller möjligen början af järnåldern. 

Bilden består af gjuten brons och framställer en naken 
kvinnofigur. Panna saknas, ansiktet är rundtorn markeradt. 

1 I mina föreläsningar i Statens Historiska Museum. 


