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Abstract 

 
Cassman, J. 2022. Mykensk alabastron från SH IIIC. Den mykenska samhällsförändringen 
genom keramiken. 
 
Cassman, J. 2022. Mycenaean alabastron from LH IIIC. The societal change of the 
Mycenaean culture through the study of pottery. 
 

 
Mycenean society on mainland Greece started to decline with the collapse of the palatial system 
during the 13th century BC. Following the collapse was a big change in the ceramic repertoire 
of the Aegean area, this new period was later named the post-palatial period or late helladic 
IIIC which was based on the types of ceramics found during the period. The changes in the 
societies of the Aegean can be seen in the ceramics, which is one of the best-preserved materials 
from Mycenaean society. The changes are believed to have had a major impact on both the 
production and consumption of ceramic containers, which can be seen in the styles that were 
typical of the Greek mainland, but also in the spatial distribution and the use of ceramics. 

The purpose of this study is to analyze a ceramic object (an alabastron) from Uppsala 
University Museum Gustavianums antiquities collection and through the study find out how the 
object fits into the changes that took place in Mycenaean society around 1200 BC. 

The essay and the questions are mainly based on the ceramic object analyzed in the main 
part of the essay, where the purpose is to document and then analyze the vessel's manufacture, 
function, shape, decoration and the context. 

In this essay, theory and method is based on Panofskys’ framework for studies of 
iconography and iconology. 
 
Keywords: straight-sided alabastron, SH IIIC (senhelladisk IIIC), Keramik, Panofskys 
trestegsmodell, FS (Furumark shape) 
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1. Inledning 

Det mykenska samhället uppkom i de centrala och södra delarna av det grekiska fastlandet, 
närmare bestämt i Peloponnesos, under den sena bronsåldern i Grekland även kallad den 
senhelladiska perioden och varade mellan cirka 1650–1050 f.Kr. (Tabell 1)1 Från 1500 f.Kr. 
expanderade det mykenska folket över det Egeiska havet och tog över territorier som tidigare 
kontrollerades av minoerna (det vill säga kulturen som fanns på Kreta under bronsåldern).2 
 
Tabell 1. Den relativa kronologin för den sena bronsålder på fastlandet (senhelladisk period, SH) och på Kreta 

(senminoisk period, SM).3 

 

Period/fas Startår Period/fas Startår 

SH I ca. 1600 f.Kr. SM IA ca. 1700/1675 f.Kr. 

SH IIA ca. 1510/1500 f.Kr. SM IB ca. 1625/1600 f.Kr 

SH IIB ca. 1440 f.Kr. SM II  ca. 1470/1460 f.Kr. 

SH IIIA ca.1390+ f.Kr. SM IIIA ca. 1420/1410 f.Kr. 

SH IIIB ca. 1340/1330 f.Kr. SM IIIB ca. 1330/1315 f.Kr. 

SH IIIC  ca. 1185/1180–1050 f.Kr. SM IIIC ca. 1200/1190–

1075/1050 f.Kr.  

 
Den palatiala eran varade under SH IIIA–B och under den perioden bildades de administrativa 
staterna och flertalet palats uppfördes. Mykensk keramik spreds över hela Grekland, något som 
brukar kallas för den mykenska koiné.4 Förstörelsen av flertalet palats 1200 f.Kr. kan ses som 
början av slutet på den palatiala eran orsakad genom de mykenska palatsens kollaps vars 
bakomliggande orsak än idag inte är helt fastställd.5 Förstörelsen passar in i ett mönster av 
katastrofer som inträffade under den här tiden för de östra Medelhavskulturerna i slutet av den 
grekiska bronsåldern. Det mykenska samhället genomgick en rad olika utmaningar, inkräktare 
eller lokala oroligheter kan ha bidragit till samhällets kollaps.6 Under den tidiga perioden av 
”the dark age” (en tid som vi inte vet så mycket om) började samhället sakta återhämta sig efter 
förödelsen av den södra delen av Peloponnesos på 1100-talet f.Kr. Grekland och Peloponnesos 
gick nu från bronsålder till en ny epok.7 Samhällsförändringen kan bland annat ses i keramiken 
vilket är bland det bäst bevarade materialet från det mykenska samhället. Förändringarna tros 
ha haft en stor påverkan på både produktionen och konsumtionen av keramiska behållare vilket 
syns i de stilar som var typiska för det grekiska fastlandet, men också på den rumsliga 
spridningen.8 

 
1 Manning 2012, 23. 
2 Gates 2011, 129f., 136f. 
3 Mountjoy 1999, 17.; Manning 2012, 23. 
4 Shelton 2012, 143–145. 
5 Cavanagh 2012, 639. 
6 Gates 2011, 129f., 136f. 
7 Cavanagh 2012, 635–639. 
8 Rutter 2012, 416. 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att analysera ett keramikföremål (en alabastron) från Uppsala 
universitetsmuseum Gustavianums antiksamling och genom studien ta reda på hur föremålet 
passar in i de förändringar som skedde i det mykenska samhället omkring 1200 f.Kr. (det vill 
säga i övergången mellan perioderna SH IIIB och SH IIIC). Uppsatsen och frågeställningarna 
utgår främst från det keramiska objekt som kommer analyseras i uppsatsens huvuddel, där syftet 
är att dokumentera och sedan analysera kärlets tillverkning, funktion, form och dekoration. För 
att enklare kunna analysera kärlet och sedan sätta in det i en mer övergripande kontext behövs 
ett par konkreta frågeställningar specifikt om kärlet. Följande frågeställningar kommer 
användas för att besvara uppsatsens syfte och problemställning: 
 

• Var och när kan objektet ha tillverkats? 

• Hur har utvecklingen av alabastra sett ut och hur passar UAS 395 in? 

• Vilken funktion har alabastra och hur kan kärlets form och dekoration kopplas till användning? 

• Hur kan objektet sättas i relation till förändringarna av den mykenska keramiken och samhället 

i samband med palatssamhällets kollaps? 

1.2. Teori och metod 

Teori och metod i den här uppsatsen bygger på Panofskys teoretiska ramverk gällande studier 
av ikonografi och ikonologi. Grundidén bakom teorin är att ge en tolkning av olika typer av 
konstverk, i det här fallet ett keramiskt kärl (en alabastron). På det här sättet synliggörs det 
symboliska uttrycket i olika typer av konstverk beroende på i vilka kulturer de har skapats.9 
Panofsky menade att tolkningen av ett konstverk sker genom tre olika steg, den primära eller 
den naturliga betydelsen, den sekundära eller den konventionella betydelsen samt den inre 
betydelsen eller innehållet (Tabell 2). Ikonografi är enkelt uttryckt ett sätt att klassificera 
motiven, medan ikonologi är den konstvetenskapliga tolkningens metod som fördjupar 
analysen. Det sätter helt enkelt in konstverket i deras fullständiga historiska sammanhang och 
som även kommer att tolka det i sin kontext. En förutsättning för ikonografisk tolkning och 
datering är en korrekt och noggrann beskrivning av objektet. Det brukar förutsättas att det finns 
någon typ av samband mellan objekt som har samma motiv eller där likartad dekorationsteknik 
har använts.10 Metoden utgår från den teoretiska idén att varje konstverk är specifikt med en 
inre betydelse och att ett konstverk är en helhet av såväl innehåll som form. Panofsky ser även 
varje kulturellt uttryck som en karaktäristisk artikulation av specifika nödvändiga tendenser 
från det mänskliga sinnet. Konst bidrar med svar till ett olöst mänskligt problem, hur ens sinne 
föreställer sig världen.11 Hur dåtidens människor föreställde sig världen och hur de reagerade 
på förändringar i samhället, kan delvis förstås genom studier av mykenska kärl. 

Panofskys trestegsmodell utarbetades för en ikonografisk analys av föreställande motiv. 
Det föremål som studeras i uppsatsen är en alabastron utan något sådant motiv, och modellen 
har anpassats till detta. Det första steget i modellen är den pre-ikonografiska beskrivningen.12 
Det här steget handlar om att identifiera föremål (till exempel träd) och händelser (till exempel 
strider).13 Syftet med det här steget är att göra en saklig och uttrycksfull beskrivning av objektets 
stil utifrån egna tolkningar. Även en enkel beskrivning förutsätter dock personlig perception så 
därför är det i princip omöjligt att vara helt objektiv.14 
 

 
9 Hatt & Klonk 2006, 96f. 
10 Nordanskog 2006, 20f. 
11 Hatt & Klonk 2006, 96f. 
12 Hatt & Klonk 2006, 107, 109. 
13 Burke 2019, 43. 
14 Nordanskog 2006, 20. 
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Tabell 2. Nyckelord för de olika stegen av Panofskys trestegsmodell, baserat på informationen i Art History: A 

Critical Introduction to its Methods.15 

Object of 
interpretation 

Act of 
interpretation  

Equipment for 
interpretation 

Corrective principle 
of interpretation 

Primary or natural 
subject matter 

Pre-iconographical 
description 

Practical experience History of style 

Secondary or 
conventional 

Iconographical 
analysis 

Knowledge of 
literary sources 

History of types 

Intrinsic meaning or 
events 

Iconological 
interpretation  

Synthetic intuition History of cultural 

 
Den pre-ikonografiska beskrivningen motsvaras av den grundläggande beskrivningen av 
föremålet (avsnitt 3.1. Beskrivning av UAS 395). Det följs upp av den ikonografiska analysen 
där objektet analyseras genom en tolkning av kärlets motiv och symboler för att ta reda på 
objektets ursprungliga betydelse och funktion.16 Undersökningen genomförs genom att först 
analysera objektet och sedan jämföra det med liknande alabastra från samma period. Objekten 
kommer att studeras för att hitta likheter och skillnader mellan dem för att genom dessa sedan 
dra slutsatser kopplat till frågeställningarna och syftet. Här görs en tolkning av objektets 
konventionella betydelse relaterat till kända texter.17 

En ikonografisk analys kräver en förståelse för de vanor och sedvänjor tillhörande kulturen 
i fråga. Det här steget motsvaras av delar i avsnitt 3.2. Typologi och datering. Det sista steget 
av Panofskys trestegsmodell är en ikonologisk tolkning vilken görs genom att studera objektets 
kulturella, sociala och historiska bakgrund.18 Detta steg är skilt från ikonografin eftersom här 
handlar det om bildens inre, det vill säga de underliggande principerna som avslöjar det 
egentliga innehållet. Det är i det här steget som analytikern hittar sina bevis.19 Genom att i 
Kapitel 4 koppla UAS 395 till empiri och sätta in alabastron i dess ursprungliga kontext nås en 
djupare förståelse för det samhälle där kärlet användes och producerades.20 

1.3. Källmaterial 

De tidiga skattletarna och i viss mån även arkeologer var inte särskilt intresserade av vardagliga 
ting utan i stället tog de tillvara på vackra och värdefulla föremål. Genom att flertalet 
arkeologiska bevis i form av verktyg, krukor och pannor kastades åt sidan och många gånger 
helt förstördes är dagens forskare många gånger hänvisade till källor som till exempel 
målningar, Linear B-tavlor, kärl och metallhantverk.21 

Det keramikföremål som kommer att undersökas är en alabastron från den senhelladiska 
perioden. Kärlet tillhör Uppsala universitetsmuseum Gustavianums antiksamling. Objektet har 
inventeringsnummer UAS 395 och kärlet donerades till universitetets samling av den svenska 
arkeologen Samuel (Sam) Wides änka år 1924. Wide hade tidigare fått objektet av den grekiske 
arkeologen Valerios Stais.22 Föremålet tillhör den senhelladiska perioden, cirka 1600–1050 
f.Kr. Den senhelladiska perioden benämns även som den mykenska perioden och delas upp i 
tre underperioder; SH I, SH II och SH III. Underperioderna SH II och SH III delas sedan in i 

 
15 Hatt & Klonk 2006, 109. 
16 Hatt & Klonk 2006, 107, 109. 
17 Nordanskog 2006, 18. 
18 Hatt & Klonk 2006, 107, 109. 
19 Burke 2019, 43. 
20 Hatt & Klonk 2006, 107, 109. 
21 Castleden 2005, 104. 
22 Alvin, s.v. UAS 395. 



 

4 

 

ytterligare underperioder; SH II A, SH IIB, SH IIIA, SH IIIB och SH IIIC (se Tabell 1).23 
Penelope Mountjoy är idag en av de ledande forskarna när det kommer till studiet av 

mykensk keramik och har varit en viktig källa när det gäller att placera UAS 395 i den 
keramiska utvecklingen. Mountjoy har byggt sin forskning på den svenska arkeologen Arne 
Furumarks forskning. Furumark var under den tidiga delen av 1900-talet en erkänd forskare 
inom den mykenska keramiken. Det var Furumark som utvecklade en modell för hur keramiken 
kan delas in i form och motiv, vilket visas genom olika FS-nummer (Furumark Shape) och FM-
nummer (Furumark Motif). En av uppsatsens frågor syftar till att placera in kärlet i denna 
typologi. Det finns flera olika sorters former och inom varje form finns det olika objekttyper 
och varje objekttyp har ett eget FS-nummer. När det kommer till FM-nummer finns det olika 
motiv som är populära under olika perioder av bronsåldern, men det finns inte bara ett FM 
nummer som tillhör ett specifikt FS-nummer. Mönstren kan finnas på flera olika objekt med 
olika FS nummer. 

Jämförelsematerialet har framförallt hämtats från Mountjoys publikationer av mykensk 
keramik24 vilka redovisas i Bilaga 1. Därutöver används några paralleller från The British 
Museum och Gustavianums antiksamlingar, vilka redovisas då de blir aktuella i uppsatsen. 

1.4. Definitioner 

1.4.1. Alabastron 

Ett centralt begrepp som används i den här uppsatsen är alabastron. Begreppet beskriver ett 
objekt för förvaring av till exempel parfym. I litteraturen finns det tre olika definitioner av 
alabastron; vas, flaska och kärl. I den här uppsatsen används definitionen kärl. Namnet 
alabastron kommer från grekiskans alábastron som betyder alabastervas.25 Alabastron 
tillverkades i antikens Grekland och Egypten, först av alabaster, men senare även i glas och 
keramik.26 Alabastra i den här uppsatsen är tillverkade av keramik. Det finns inget svenskt ord 
för alabastron så därför används det engelska ordet. Alabastron i plural är alabastra. På grund 
av att det inte finns något svenskt ord böjs inte ordet utan behåller sin grundform. 

1.4.2. ”Squat jar” och ”straight-sided” alabastron 

I Furumark återfinns benämningen ”squat jar”, vilket är hans definition av en alabastron med 
svängd profil.27 Detta är samma typ av kärl som Mountjoy benämner som ”straight-sided” 
alabastron. En ”squat jar” ska inte förväxlas med en ”squat jug” som är en form som dog ut 
efter SH IIIB.28 En ”squat jug”, enligt Mountjoy, har en monokrom dekoration, en platt upphöjd 
bas, en biokonisk kropp och handtagen placerade långt ifrån skuldran.29 I Gustavianums 
dokument anges att objektet är en ”squat jar”, men eftersom definitionen av ”squat jar” har 
förändrats med tiden är detta samma sak som en ”straight-sided” alabastron. 

1.5. Forskningshistorik 

Det historiska ramverket för den sena bronsåldern baseras i stort på mykensk keramik. Den 

 
23 Mountjoy 1999, 17. 
24 Mountjoy 1999, 557f. 
25 Dictionary, s.v. alabastron. 
26 NE, s.v. alabastron. 
27 Furumark 1941, 39f. 
28 Mountjoy 1993, 33. 
29 Mountjoy 1999, 451. 
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relativa kronologin för de keramiska faserna är det bästa sättet att datera historiska händelser.30 
För att förstå disciplinens komplexitet är Mountjoys bok Regional Mycenaen Decorated 
Pottery, volym 1 och 2, mycket användbar. Den senare tidens forskning har i stort inriktat sig 
på att titta på keramik utifrån individuella kronologiska perioder.31 

Tidigare forskning om mykensk keramik på Kreta under SH IIIC fokuserar främst på den 
sen minoiska (SM) IIIC keramiken. Forskningen om den mykenska perioden på Kreta talar 
även mer generellt om områdets lokala produktion och kontakten med andra områden utanför 
Grekland.32 Dessutom talas det om orsakerna till nedgången av den palatiala perioden och 
teorier om hur detta kan ha gått till. 33 

Litteraturens fokus ligger främst på olika grupper av mykensk keramik samt hur det har 
förändrats gällande regionala variationer, men framför allt form, dekoration och motiv. En 
viktig källa inom det mykenska forskningsfältet är Mountjoys studier om mykensk keramik där 
författaren diskuterar både regionalt dekorerad keramik och gör översiktliga studier kring 
keramikens form och motiv. Under SH IIIB lades färre bemålade keramikföremål i gravarna 
vilket gör dem svåra att datera.34 Omkring 1200 f.Kr. förstördes samtliga palats av en stor 
destruktiv händelse, även områden utan palats visar tecken på att de antingen övergavs eller 
förstördes. I och med detta så försvann även det administrativa systemet.35 

Som tidigare nämnts i uppsatsen arbetar Mountjoy utifrån Arne Furumarks typologiska 
schema.36 Forskningen ger god översikt om det egeiska områdets historiska bakgrund och 
keramikens utveckling gällande form och dekoration under den mykenska perioden. Specifika 
studier om enskilda föremål utelämnas ofta för bredare studier kring keramiken som nämnts 
ovan vilket gör att noggranna ikonografiska studier av specifika kärl kan i en del fall bli 
ofullständiga. Forskare studerar ofta mer generella trender inom keramiken genom att titta på 
karaktäristiska drag för de olika perioderna. Större delen av den tidigare forskning jag har hittat 
diskuterar keramiken mer generellt och fokuserar inte särskilt mycket på ett specifikt objekt. 

Uppsatsens studerade objekt, UAS 395, kommer från den svenske arkeologen Sam Wides 
samling. Wide var en svensk antikforskare och professor i klassisk fornkunskap och antikens 
historia vid såväl Lunds universitet som Uppsala universitet. Professor Wide anses vara en 
pionjär inom svensk klassisk arkeologi, men studerade även förhistorisk grekisk keramik.37 

Wide hade fått objektet av arkeologen Valerios Stais. Stais är främst känd för sina 
utgrävningar vid Poseidons tempel i Sounion, Attika i Grekland, men också för sina 
banbrytande arbete vid akropolerna Sesklo och Dimini samt upptäckten av de unika tekniska 
framstegen som representeras av Antikytheras mekanism.38 

  

 
30 Mountjoy 1993, 5. 
31 Muhly 2012, 6. 
32 Hallager 2012, 412f. 
33 Shelton 2012, 146. 
34 Mountjoy 1993, 19. 
35 Shelton 2012, 146. 
36 Mountjoy 1999, 12. 
37 Alvin, s.v. UAS 395. 
38 Trimmis 2016, abstract. 
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2. Det mykenska samhället 

I den här delen av uppsatsen återfinns information om keramiken under den sena delen av 
bronsåldern av Grekland. Informationen är generell för keramiken under SH IIIC, eftersom det 
är intressant att senare studera förändringen mellan SH IIIB och SH IIIC i kapitel 4. Dessutom 
ges en överblick hur samhället såg ut under de båda perioderna. 

2.1. Palatiala perioden (SH IIIA–SH IIIB) 

2.1.1. Samhället 

Arkeologiska utgrävningar från 1200-talet f.Kr. visar bland annat bosättningar, palats och 
citadell. De arkeologiska fynden visar att det under den tiden fanns omfattande byggprogram, 
infrastruktur och teknik, åtminstone för samhällets högsta samhällsklass. En betydande del av 
befolkningen var bosatta inom varierande avstånd från stadens centrum. Infrastrukturen 
genomgick stora förbättringar, till exempel dränering, vägar och vattentillgång. I takt med att 
befolkningen växte utsattes marken för exploatering.39 

Förutom bevis på infrastruktur med mera har utgrävningarna hittat obrända lertavlor med 
text på Linear B. Dessa lertavlor användes i princip enbart i palatiala center som tillfälliga 
register över handelsvaror eller ekonomisk redovisning. Texter på bland annat Linear B-
lertavlor och den arkeologiska uppteckningen är två primära källor till information som hjälper 
oss att visualisera hur den sociala organisationen och den mykenska ekonomin såg ut under den 
palatiala perioden. Genom hela SH IIIA och fram till SH IIIB ökade både antalet och storleken 
på bosättningarna. Mer kraft lades på att organisera och skapa stora byggprogram för hus och 
industri och mindre tid och kraft på att konstruera gravar.40 

De arkeologiska bevisen på det administrativa systemet, samt för den mykenska ekonomin 
i stort, visar på en stark hierarki där kungen var högst upp. Under kungen fanns det flera olika 
landägare, men mark ägdes också av palatsen. Marken arrenderade de ibland ut och fick genom 
detta en inkomst. Marken utnyttjades väl till odling vilket frigjorde arbetskraft till större 
offentliga arbeten eller militära ändamål. Den storskaliga odlingen möjliggjorde produktionen 
av till exempel textilier och parfymerad olja. Palatsens ekonomiska framgång var både 
beroende av och främjade handeln över Medelhavet. Palatsen importerade till exempel 
råmaterial som elfenben, metaller och glas samt exporterade förädlade varor tillverkade av 
dessa råvaror men även lokala produkter som vin, parfym, ull, olja och keramik.41 

Under den palatiala perioden både byggdes det nya palats och de som av olika anledningar 
hade förstörts byggdes upp igen, men då vanligtvis i en större skala. I slutet av det sena 1200-
talet f.Kr. började samhället att krackelera och ekonomin snördes ihop. Perioden avslutades 
med en massiv förstörelse som var mycket svårt att återuppbygga, till exempel Mykene. Trots 
att det finns en del indikationer på att den centrala organisationen fortfarande fungerade finns 
det inte längre några bevis på den anmärkningsbara administrationen (det fanns tidigare på 
bland annat Linear B-tavlor).42 

 
39 Shelton 2012, 144. 
40 Shelton 2012, 144. 
41 Shelton 2012,145. 
42 Shelton 2012, 145f. 
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2.1.2. Keramiken 

Under SH IIIA och SH IIIB spreds den mykenska keramiken över hela det grekiska fastlandet 
och de egeiska öarna. Den keramik som kallas för den mykenska koiné (det vill säga en stor 
samstämmighet i keramikens utseende) var mycket homogen och av hög kvalitet. Den här typen 
av keramik massproducerades och exporterades över hela Medelhavsområdet.43 

Under den tidigare delen av SH IIIB var de mest dominerande formerna, en så kallad 
”kylix” (en bägare på hög fot), små päronformade kärl så kallade “piriform jars” och små 
bygelkannor och de mest populära motiven var ”flower” och ”whorl shell”. Under den senare 
delen av SH IIIB ändras motiven och formerna från ”kylix” till “deep bowl” och “stemmed 
bowl” och nu blir panelmönster mer och mer vanligt. Det var under den här perioden som den 
mykenska keramiken exporterades till Cypern, Egypten, Sicilien, södra Italien, västra Anatolien 
samt den Syrisk-palestinska kusten. Arkeologiska bevis har även hittats i små mängder i 
Spanien och vid toppen av det Adriatiska havet. Den här fasen har tydliga höjdpunkter gällande 
produktionen av den mykenska keramiken.44 

Det finns bättre dokumentation från SH IIIB om bosättningslämningar på det grekiska 
fastlandet än från någon annan tidigare keramisk fas vilket resulterar i att subfaserna är lätt 
igenkänningsbara. I slutet av SH IIIB visar utvecklingen på att det finns tydliga trender i form 
av en dramatisk minskning av export till Cypern, Egypten och Argolid (en regiondel i 
Peloponnesos som ligger i Grekland). Keramiken blev begränsad till dessa områden i slutet av 
SH IIIB, det hör troligen ihop med samhällsförändringen vilket resulterade i att de exporterade 
en mindre mängd keramik.45 

2.2. Efterpalatiala perioden (SH IIIC) 

2.2.1. Samhället 

Omkring 1200 f.Kr. led samtliga palats av en stor destruktiv händelse och de byggdes sedan 
inte upp igen. Även områden utan palats visar tecken på att de antingen övergavs eller 
förstördes. Förutom det så försvinner även det administrativa systemet och import av lyxvaror 
och fresker upphörde. De destruktiva händelserna skedde under flera decennier och sammanföll 
med en stor omvälvning i medelhavsområdet. En del har med största sannolikhet naturliga 
orsaker som till exempel jordbävningar. Runt om hela det grekiska fastlandet räknas de sena 
mykenska faserna från 1100–1000 f.Kr., det vill säga SH IIIC, som efterpalatiala (med 
efterpalatial menas tiden efter palatsen).46 

Efter palatsens fall följde en period av instabilitet. En del områden återhämtade sig dock 
under en kort period, men då med en annan organisation. Från 1000-talet f.Kr. finns det idag 
endast ett litet antal mykenskt arkeologiskt material.47 Det arkeologiska materialet som inte 
härstammar från begravningsplatser är svåra att hitta, men i Peristeria har en stor byggnad med 
flera rum påträffats.48 

2.2.2. Keramiken 

SH IIIC delas in i fyra olika faser, tidig, mellan, sen och submykensk till skillnad från SH IIIB 
som endast delas in i två faser. Under SH IIIC bevittnades det en imponerande förändring mot 
mer regionalt mångsidiga keramiska samlingar till motsats mot den föregående perioden i SH 
IIIB där det var en mer enhetlig keramisk koiné. De ostadiga förhållandena mellan 1100 och 

 
43 Shelton 2012, 145. 
44 Rutter 2012, 419. 
45 Rutter 2012, 419 ff. 
46 Shelton 2012, 146. 
47 Shelton 2012, 146. 
48 Cavanagh 2012, 636. 
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1000-talet f.Kr. ledde till att en stor mängd förstörda bosättningskontexter har hittats från den 
tiden. De arkeologiska bevisen från den tiden är den främsta orsaken till att det gick att skapa 
ett mer känsligt system med flera subfaser.49 

I samband med kollapsen av det palatiala samhället minskade antalet exporter från 
fastlandet. Flertalet av bosättningarna på de egeiska öarna började få en allt starkare roll i 
handelsnätverket, främst på grund av att det tidigare handelsmonopolet från fastlandet försvann. 
Mindre samhällen blev mer självständiga och var inte längre lika beroende av export från 
fastlandet vilket resulterade i större kulturella skillnader inom keramiken. Ett exempel från 
Naxos visar på hur det keramiska materialet blir mindre mykenskt och visar istället tecken på 
en mer självständig materiell kultur.50 ”Straight-sided” alabastron var ett mycket vanligt 
mykenskt importerat kärl i Kanaan, Palestina, under den sena bronsåldern. Mycket tyder på att 
det här var ovanligt med lokalt producerade varor under SH IIIC.51 

Under den tidiga fasen dekorerades inte keramiken med flera olika mönster, i stället syns 
här antingen en enkel bandning, en fast beläggning av färg eller så är den enfärgad. De enda 
kärlen som har en betydande andel av mönstrad ornamentik är några ”deep bowls samt “kraters” 
och “stirrup jars”. Det finns likheter mellan den keramiska utvecklingen och den mykenska 
keramiken under SH IIIC. Mykensk keramik börjar dyka upp som lokala produkter på flertalet 
platser på Cypern under den här perioden. Keramiken på ön har ansetts representera de 
migranter som anlände genom den egeiska migrationen. Detta beror på att det under den här 
fasen syns en tydlig ökning av utländskt hantverk som kännetecknas av mörka ytor och grovt 
polerad keramik av varierad form.52 

Under mellanperioden av SH IIIC syns ett konstnärligt uppsving, till exempel syns ett 
förnyat intresse i utförligt dekorerad keramik. Något som tydligt skiljer sig från tidigare faser 
är främst komplexiteten i dess mönster och ibland även i den övergripande syntaxen, men även 
i val av föreställande teman. Keramiken får en mer dekorativ bearbetning vilket tyder på en mer 
uttalad keramisk regionalism nu jämfört med SH I, fyra århundraden tidigare. Kanske var den 
dekorerade keramiken en reaktion på sällsyntheten av rikt dekorativa objekt av annat material? 
I slutet av 1100-talet var terrakotta det enda pictoriala materialet som var tillgängligt för 
mykenska konsumenter.53 

Den sista fasen under SH IIIC var en kortlivad period och markeras av en nedgång i både 
det konstnärliga utbudet och i de tekniska framstegen av den egeiska keramiken. Nu är det 
endast två tredjedelar så mycket av keramiken som är målad med mönster eller former jämfört 
med de tidigare två faserna. I slutet av den här fasen har det sjunkit ännu mer vilket leder till att 
den keramiska repertoaren i slutet av det grekiska fastlandets bronsålder genomgick sin lägsta 
nedgång av utbud och kvalitet under mer än två årtusenden. Under den här perioden försvinner 
pictorialism och slät keramik från det arkeologiska materialet. Nu börjar det bli mycket svårare 
att hitta spår på regionalism. Det beror på den extrema enkelheten i de keramiska samlingarna. 
Identifikation av regionala variationer i keramiken är svårt oavsett om de har använts vid en 
inhemsk begravning eller under en rit.54 

  

 
49 Rutter 2012, 420. 
50 Valachopulos 2016, 129. 
51 Dothan & Zukerman 2004, 28. 
52 Rutter 2012, 420. 
53 Rutter 2012, 421. 
54 Rutter 2012, 421. 
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3. Analys 

I det här kapitlet kommer först en beskrivning av uppsatsens studerade objekt (UAS 395), 
därefter följer en redovisning utifrån Gustavianums dokumentation. Enligt Gustavianums 
dokumentation framgår det att objekt UAS 395 är en ”squat jar” med FS 96 från SH IIIB–C 
från Knossos. I de sista avsnitten undersöks om informationen från Gustavianums 
dokumentation är riktig. Analysen är inspirerad av Panofskys trestegsmodell och motsvarar det 
första och andra steget. Det första och det andra steget redovisas under 3.1. Beskrivning av UAS 
395 och 3.2. Typologi och datering. 

3.1. Beskrivning av UAS 395 

Vid undersökningen av objektet fastställdes det att den är cirka 9 cm hög, basen (botten) har en 
diameter på cirka 9,1 cm och en omkrets på cirka 28 cm. Kärlet har svagt konkava sidor. Under 
handtagen är den cirka 9,3 cm bred, buken (i mitten) cirka 8,7 cm och längst med det nedersta 
bruna bandet är den cirka 9,2 cm bred. Den är cirka 8,7 cm djup och de två handtagen som finns 
på kärlet är cirka 1 cm tjocka, handtagen sitter parallellt med varandra på var sin sida av kärlet 
på skuldran just ovanför den cylinderformade kroppen. Handtagen har en rund och mjuk form, 
de ser nästan ut som två små halvmånar med ett runt hål i mitten. Nacken på kärlet är cirka 1,5 
cm hög, läppen (kanten) cirka 0,6 cm bred och mynningen har en diameter på cirka 5,4 cm. 
Kärlet är tillverkat av keramik och är välbevarat utan några sprickor eller lagningar. På en av 
sidorna på kärlet har en liten bit av keramiken blivit förstörd, det ser ut som att den har blivit 
tillstött. 

Med utgångspunkt från Alvins databas framgår det att objektet är en ”squat jar” eller en 
alabastron med formen FS 96. Vidare framgår det att det är ett mykenskt gods av keramik från 
SH IIIB–C. Objektet är ett kärl med cylindrisk form, den smalnar av uppåt till en hals av 
trumpetform. Kärlet har en konvex botten. På sidorna sitter två handtag horisontellt. Objektet 
är dekorerat med horisontella linjer, hals cirklar i botten, handtagen och halsen är målade.55 
Färgkartan pekar på att objektet har färgkoden Munsell 10 YR 8/3, det är en beigeliknande 
färg med lite orangea/bruna inslag, medan de svarta linjerna ser ut att vara Munsell 5Y 3/1 (en 
nyans av svart). UAS 395 är en ”straight-sided” alabastron som tillhör den gruppen av kärl 
med FS-nummer 96, det finns dock många olika former av ”straight-sided” alabastron. 

 
55 Alvin, s.v. UAS 395. 
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3.2. Typologi och datering 

”Straight-sided” alabastron har funnits från SH IIA till SH IIIC. I slutet av SH IIIB till slutet av 
SH IIIC användes formen FS 96 och enligt Mountjoy är majoriteten av påträffade kärl med 
formen FS 96 från SH IIIC-perioden.56 I Tabell 3 syns de alabastra som omnämns i Mountjoy 
(1999) med formen FS 96 och som är från SH IIIC. 

 

Tabell 3. Antal och kronologisk fördelning av de totalt 48 alabastra från SH IIIC med formen FS 96 som finns i 

Regional Mycenaean Decorated Pottery.57 I Bilaga 1 återges sidnumren var samtliga omnämnda alabastra finns i 

boken. 

 
Fas Antal  

SH IIIC tidig  23 
SH IIIC tidig/SH IIIC mellan  3 
SH IIIC mellan  15 
SH IIIC sen  7 

 
Vid övergången från SH IIIB2 till tidig SH IIIC började “straight-sided” alabastron med formen 
FS 98 och med handtag längs nederdelen av kroppen att tillverkas. Ett exempel på en ”straight-
sided” alabastron med formen FS 98 är nummer 274 i Mountjoy (1999). Mynningens diameter 
är 11,7 cm, diametern vid den bredaste delen på kärlet är 16,8 cm och höjden är 13,7–14 cm.58 

 
56 Mountjoy 1999, 1218. 
57 Mountjoy 1999. 
58 Mountjoy 1999, 557f. 

Figur 1. Visar UAS 395 framifrån. Bilden 

kommer från Antiksamlingen i Gustavianum 

vid Uppsala universitet. 

Figur 2. Visar UAS 395 från sidan. Bilden 

kommer från Antiksamlingen i Gustavianum 

vid Uppsala universitet. 

Figur 3. Visar UAS 395 uppifrån. Bilden 

kommer från Antiksamlingen i Gustavianum 

vid Uppsala universitet. 

Figur 4. Visar UAS 395 underifrån. Bilden 

kommer från Antiksamlingen i 

Gustavianum vid Uppsala universitet. 
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Likheterna mellan formerna FS 96 och FS 98 är att båda är ”straight-sided”, annars är de ganska 
olika när det kommer till såväl storlek som var handtagen börjar och slutar. På en alabastron 
med FS-nummer 96 är höjden ungefär lika som bredden medan en alabastron med FS-nummer 
98 är betydligt större.  På en alabastron med FS-nummer 98 börjar handtagen längst nederdelen 
av kroppen.59 Det är tydligt att nummer 274 är betydligt större än studiens alabastron.60 En 
annan stor skillnad är att den inte har en rund bas (botten) samt att handtagen börjar vid den 
nedre delen av kroppen.61 På alabastron i den här studien är handtagen fästa längs med 
överdelen av kroppen vilket befäster idéen att den inte är en FS 98. Det som är likt i en 
jämförelse mellan FS 96 och FS 98 är att båda kärlformerna är ”straight-sided”, annars är de 
ganska olika när det kommer till storlek och vart handtagen börjar och slutar. 

Det är många former från SH IIIB som fortsätter att användas under den tidiga fasen av SH 
IIIC, till exempel alabastra. En skillnad mellan en alabastron från SH IIIB och en från SH IIIC 
är dock att under SH IIIB hade alabastron tre handtag medan den under SH IIIC endast hade 
två. Under den tidiga fasen av SH IIIC uppkom det även nya former som till exempel 
“amphoriskos”. Formen blev mycket populär, speciellt som behållare till gravgåvor. Den var 
särskilt populär i de centrala och de östra öarna i det Egeiska havet.62 

Under mellanperioden av SH IIIC användes flertalet olika former, de populäraste formerna 
var “amphoriskos”, “stirrup jar” och “deep bowl”. Några få former hade nu dött ut, till exempel 
“small piriform jar”, medan andra fanns kvar (dock med små förändringar). En del former som 
inte hade varit så vanliga under den tidiga fasen av SH IIIC blev nu allt vanligare.63 De flesta 
alabastra som är daterade SH IIIC är ”straight-sided” med formerna FS 96 och FS 94, men även 
den så kallade ”rounded” alabastron med formerna FS 86 och FS 85 återfinns.64 Ett exempel på 
en ”straight-sided” alabastron med formen FS 94, och som påminner mycket om studiens 
alabastron, är UAS 392 från Gustavianums antiksamling. Likheterna hittas främst i mönstret, 
men där studiens alabastron har relativt lika höjd som diameter är UAS 392 lägre än vad den är 
bred.65 Paralleller med UAS 395 finns också bland annat i The British Museums samlingar av 
alabastra. I British Museums samling finns det bland annat en alabastron, med 
registreringsnummer 1872,0315.140, som påminner mycket om det kärl som analyseras i den 
här uppsatsen. En sak som skiljer dem åt när det gäller formen är kärlens nackar. Alabastron 
från The British Museum har en lite längre nacke än vad kärlet som kommer från Gustavianums 
samlingar har.66 Vid en jämförelse mellan FS 96 och FS 86 är den största skillnaden mellan de 
båda formerna att FS 86 har en betydligt rundare botten. Formen ”rounded” är dock väldigt 
sällsynt under SH IIIC.67 Formen ser ungefär ut som en mindre version av ”piriform jar”. 
”Straight-sided” alabastron är en utveckling av ”rounded” alabastron, en form som med tiden 
blir allt högre.68 

Under den sena perioden av SH IIIC fortsätter ”amphoriskos” vara ett populärt gravgods i 
alla grekiska regioner.69 ”Amphoriskos” användes bland annat som begravningsurnor till askan 
efter kremering.70 ”Amphoriskos” med formerna FS 59 och FS 6171 har under den här fasen ett 
i princip klotformat utseende med antingen två eller ibland även tre horisontella handtag samt 
en kort hals. Ett fåtal ”amphoriskos” har mer av en ”piriform shape” (FS 49)72 med en 

 
59 Mountjoy 1999, 557f. 
60 Se avsnitt ”3.1. Beskrivning av föremål UAS 395”, för att se objektets mått. 
61 Mountjoy 1999, 557f. 
62 Mountjoy 1993, 90. 
63 Mountjoy 1993, 90. 
64 Sheratt 1981, 179. 
65 Alvin, s.v. UAS 392. 
66 The British Museum, s.v. alabastron LH IIIC. 
67 Sheratt 1981, 179. 
68 Mountjoy 1993, 33. 
69 Mountjoy 1993, 175. 
70 Mountjoy 1993, 127. 
71 Furumark 1941, 37. 
72 Furumark 1941, 24. 
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”stemmed” fot lika som kärlen med ”piriform shape” från SH IIIB.73 “The based” alabastron 
FS 97 är en dodekanesisk form, men det finns även lokalt producerade alabastra från Lakonien 
och Arkadien.74 När det kommer till keramik från sen SH IIIC och submykensk saknas det 
många gånger bevis på att de är från just de två faserna. Anledningen till det är att det finns så 
få kända bevarade platser från de faserna. På det sätt som keramiken har dekorerats tyder det 
dock på att kontakter mellan fastlandet och de Egeiska öarna upprätthölls, det har bland annat 
påträffats exporterade krukor vilket kan bevisa handeln mellan öarna och fastlandet.75 

Enligt Gustavianums antiksamling har det studerade kärlet formen FS 96 vilket stämmer 
överens med liknande kärl som klassificerats av Mountjoy. Som exempel kan här nämnas kärl 
nummer 28 i Mountjoy (1999) som även den har formen FS 96.76 Sett utifrån formen på UAS 
395 syns det att det stämmer väl överens med de alabastra som är från den tidiga fasen av SH 
IIIC. Det syns särskilt väl sett till kärlets utformning och hur många handtag det har, eftersom 
det var nu som de började använda sig av två handtag i stället för tre. Med hjälp av tabellen i 
Bilaga 1 går det att utläsa att objekt UAS 395 med stor sannolikhet är en ”straight-sided” 
alabastron med formen FS 96. Detta grundar sig på det faktum att den har en höjd på 9 cm, en 
D.base (basen) på 9,1 cm och en D.max på 9,3 cm. När basen och höjd är ungefär lika visar det 
på att det är en FS 96. 

”The stirrup jar” visar på en stor variation i form under den sena perioden av SH IIIC, under 
den här perioden fanns även ”straight-sided” alabastron FS 96.77 I tabellen i Bilaga 1 redovisas 
samtliga alabastra med FS 96 som Mountjoy har tagit upp i sin bok Regional Mycenaean 
Decorated Pottery. Utifrån tabellen går det att utläsa att av de totalt 48 kärlen har 39 av dem en 
D.max (den bredaste delen av buken) och en D.base (basen) och en höjd som infinner sig inom 
spannet av två centimeter. Fyra av totalen har en större variation än två centimeter. Fyra kärl är 
borttagna ur statistiken redovisad ovan på grund av att de inte har någon angiven höjd eller bas. 
Ett kärl har en D.base på 5,6 cm, D.max på 8,7 cm och en höjd på 8,7–9 cm. Detta kärl har 
alltså en D.max och höjd som är relativt lika, men en D.base och höjd som skiljer sig mer än 
två centimeter. 

Kärl med endast linjär dekoration finns från SH IIB och SH IIIA, men de flesta är från SH 
IIIB och IIIC. Den linjära utsmyckningen var vanlig på Levanto-Mykenskt gods från sen SH 
IIIA och SH IIIB.78 Mönster i form av blommor och marina teman har sedan en lång tid varit 
vanliga och kan likställas med de mer abstrakta ornamenten. Under SH III började en ny typ av 
bilddekoration att synas. Nu är inte det separata elementen i sig det som är dekorativt utan 
kompositionen är av en mer narrativ karaktär.79 Några av de mest populära motiven under SH 
IIIA var nät, skalor (scale) och spiraler.80 Majoriteten av kärl med formen FS 96 har band och 
linjer som dekoration, men många har även andra typer av mönster. I Bilaga 1 visas detta 
tydligt, bland annat så är det endast sju av de totalt 48 kärlen som inte har något FM-mönster. 
Den linjära dekorationen med prydnadsband täckte ibland kärlets kropp från handtagen och 
nedåt, men det finns också kärl med hela öppna fält samt de med komplicerade kompositioner. 
Förutom stiliserade ornament och enkla geometriska element från SH IIIB förekom även 
mönster med fåglar och rosetter/knutar (rosette). Mellanrummen kan ibland fyllas med olika 
dekorationer, linjära fyllningar eller andra ornament.81 ”Amphoriskos” (FS 59 och FS 61)82 är 
under den sena perioden av SH IIIC dekorerade med en relativt monokrom dekoration, men det 

 
73 Sherratt 1981, 179. 
74 Mountjoy 1999, 53. 
75 Mountjoy 1993, 175. 
76 Mountjoy 1999, 730f. 
77 Moschos 2007, 256. 
78 Furumark 1941, 428. 
79 Furumark 1941, 572. 
80 Gauß & Ruppenstein 2020, 438. 
81 Furumark 1941, 572. 
82 Furumark 1941, 37. 
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finns också några få som är dekorerade med enkla mönster. 83 
I västra Kreta under SM IIIB var det vanligt att keramiken smyckades med dubbla band 

medan i centrala Kreta var det mer vanligt med monokrom dekoration. Motiven är enkla med 
mycket luft mellan dem. En vanlig komponent är ett panelmönster i form av vågor.84 

Den tidigare nämnda alabastron från The British Museums samling med formen FS 96 är 
dekorerad med bruna band, har en enfärgad nacke och en vågformad linje vid skuldran mellan 
banden. På undersidan av kärlet har tyvärr det mesta av kärlets mönster och färg försvunnit.85 

Med Panofskys trestegsmodell som utgångspunkt har UAS 395 analyserats utifrån den 
primära betydelsen. Här syns det att materialet är keramik och kärlet är målat med fyra linjära 
dekorationer med svarta band (tjocka) och tre till fyra bruna eller röda linjer (smala) som går 
runt kärlet längst med diagonalen. Det finns även en målad linje på den inre kanten av kärlets 
topp. Mönstret på kärlet är relativt bra bevarat, det är endast på några få ställen som mönstret 
har blivit förstört. Undersidan på analysens alabastron är bemålad. Det finns sju cirklar som 
följer kärlets runda botten, fyra större och tre mindre. Det ser även ut som att det i mitten av 
botten har funnits en svart prick, men som med tiden har börjat försvinna (Figur 1, 2, 3 och 4). 
En analys har också genomförts med Panofskys steg två, det vill säga den konventionella 
betydelsen, som utgångspunkt. Analysen visade att färgkartan pekar på att objekt UAS 395 har 
färgkod Munsell 10 YR 8/3, som är en beigeliknande färg med lite orangea/bruna inslag, medan 
de svarta linjerna ser ut att vara Munsell 5Y 3/1 (en nyans av svart). 

Det studerade kärlet har flera likheter med så kallade ”straight-sided” alabastra som 
vanligtvis klassificeras som FS 94 eller 96 under SH IIIB respektive SH IIIC. Både det 
studerade objektet och ”straight-sided” alabastron har rundad bas och en läpp. Även kroppen är 
lika varandra, men FS 94 har en bredare buk än det studerade kärlet.86 Den stora skillnaden 
mellan FS 94 och FS 96 är antalet handtag. Under SH IIIB har de oftast tre handtag medan den 
under SH IIIC endast har två handtag.87 Eftersom det studerade kärlet har så många likheter 
med ”straight-sided” alabastron och att studiens alabastron har två handtag har slutsatsen dragits 
att den är tillverkad under SH IIIC. Andra argument som talar för att kärlet är tillverkat under 
SH IIIC är kärlets modell och dekoration samt att den vanligaste formen under perioden är FS 
96. Under mellan perioden av SH IIIC var de populäraste formerna ”stirrup jar” och 
”amphoriskos”. I Mountjoy står det inget om alabastron under den här fasen,88 det beror 
troligtvis på att under den mellersta perioden av SH IIIC börjar alabastron att bytas ut mot 
”amphoriskos”. Eftersom det i princip inte går att hitta några exempel på alabastra från 
mellanperioden av SH IIIC tyder även det på att det studerade kärlet är från SH IIIC och då från 
den tidiga perioden.89 

3.3. Ursprung 

Arkeologiska bevis visar på att det troligtvis fanns en bosättning i Knossos under 1200-talet. 
Att arkeologerna är så säkra på detta beror på att de arkeologiska lagren visar på en grå 
askliknande jord i stället för den rödbruna lertegelfärade i tidigare lager. Det var en blomstrande 
tid i Knossos och folket hade kontakt med världen utanför Kreta, till och med så långt bort som 
Cypern och Italien.90 Under slutet av SM IIIB (se Tabell 1) syns en tydlig nedgång av 
produktion av keramik. Kommunikationen mellan städerna på Kreta fortsatte men flera 
kuststäder försvinner. Det finns idag inga bevis på vad som hände men en trovärdig anledning 

 
83 Furumark 1941, 24. 
84 Hallager 2012, 412. 
85 The British Museum, s.v. alabastron LH IIIC. 
86 Furumark 1941, 44. 
87 Mountjoy 1993, 90. 
88 Mountjoy 1999, 49. 
89 Mountjoy 1999, 53. 
90 MacDonald 2012, 541. 
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är attacker utifrån vilket gjorde så att det inte längre var säkert att bo längs med kusten.91 
I området runt Medelhavet var det ovanligt med keramik under SH IIIC, det finns dock ett 

fåtal importerade objekt som har hittats i Mindre Asien. Ett exempel på ett sådant importerat 
objekt är ”octopus stirrup jar” som hittades i en grav vid Pitane. Ett annat exempel är en ”stirrup 
jar” från Fraktin. ”Stirrup jars” tillverkades av mykenska nybyggare i Miletus och Tarsus, men 
även på Cypern. I Mellanöstern delas den mykenska keramiken in i olika grupper beroende på 
var den tillverkades. De olika grupperna är det grekiska fastlandet, Cypern eller Palestina eller 
att de är lokala kopior av de mykenska godsen. De lokala kopiorna tillverkades främst i Akko, 
Ashdod och Ekron (Tell Miqne). Några få importer har hittats vid Beth Shan och Tell Keisan 
och de vaser som antingen är importerade eller lokalt producerade är från Byblos.92 

Den mykenska världen under 1100-talet f.Kr. blir ofta sedd som en vidspridd koiné. De 
keramiska traditionerna för länderna runt det Egeiska havet under den här perioden är inte lika 
homogen som under de tidigare perioderna. De mykenska influenserna på de olika ögrupperna 
kopplas många gånger även till starka lokala fenomen, bland annat eftersom den inhemska 
befolkningen påverkade keramiken. Den observerade skillnaden i topografin på olika platser, 
de materiella lämningarna samt avsaknaden av keramikens synkretism mellan de största 
centrala delarna i det Egeiska området visar på att varje ö i Cykladerna påverkades av de lokala 
historiska omständigheterna. Varje lokalt samhälle upplevde sin egen cykel av glansdagar under 
hela den här perioden.93 

Handelsaktiviteten fortsatte att vara intensiv och kontinuerlig under den post palatiala 
perioden. När det palatiala systemet på fastlandet kollapsade blev färderna över det Egeiska 
havet mer tvåväga vilket öppnade upp för nya kontakter. Sett utifrån både kvalitet och kvantitet 
importerades den mesta keramiken nu från Kreta, Argolid och Attika. Mycket pekar på att 
Knossos och Kreta var ledande när det gällde handel av såväl fina minoiska som inhemska så 
kallade ”stirrup jars”.94  

 
91 Hallager 2012, 157–158. 
92 Mountjoy 1993, 175. 
93 Valachopulos 2016, 128f. 
94 Valachopulos 2016, 129. 
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4. Förändringen i keramiken och samhället 

I den här delen av uppsatsen ligger fokus på diskussion av uppsatsens mer övergripande 
frågeställningar, vilka syftar till att diskutera studieföremålets användning, dess mest troliga 
kontext och hur kan objektet sättas i relation till förändringarna av den mykenska keramiken 
och samhället i samband med palatssamhällets kollaps. Den här delen av uppsatsen är 
inspirerad av det tredje steget i Panofskys trestegsmodell. 

4.1. Funktion och kontext 

Vid datering av händelser har keramiken en central roll, men även kontexten i vilken keramiken 
har påträffats är viktig. Det finns främst två huvudsakliga kontexter; bosättningar och 
begravningar.95 Det finns ingen känd kontext för UAS 395. Kärlet har enbart en mycket liten 
stötskada– ingen vet om UAS 395 har blivit skadad under SH IIIC eller om den gick sönder 
under själva utgrävningen. Ett objekt som är så här välbevarat tyder oftast på att kärlet har varit 
i en grav, inte att det har använts i antingen hemmet eller under handel. Eftersom UAS 395 är 
så välbevarat tyder det på att kärlet har varit på en mycket skyddad plats från att bli förstörd, 
vilket en grav är ett exempel på. 

4.1.1. Gravar under SH IIIC 

Gravskicket i det egeiska området under mykensk tid har sett stora förändringar från de tidigare 
perioderna. I början av den tidiga mykenska perioden utvecklades flera olika typer av gravar, 
till exempel klippkammargravar, tholosgravar samt ”tumuli” som täcker enstaka gravar eller 
omsluter kollektiva gravar. Under den sena mykenska perioden i Grekland dominerade 
tholosgravar och klippkammargravar.96 Gravar var ofta placerade i kyrkogårdar och de 
mykenska kyrkogårdarna var vanligtvis placerade längs med de vägar som gick till 
bosättningen.97 

En tholosgrav är en cirkelformad byggnad som vanligtvis har ett koniskformat tak, de såg 
ungefär ut som en bikupa.98 De äldsta tholosgravarna finns i Peloponnesos och är från MH III 
till SH I. Under SH IIIC uppkom nya begravningsseder och det var vanligt att äldre tholosgravar 
återanvändes.99 Varje grav kunde inrymma över tio begravningar och kunde ibland variera 
mellan olika regioner. Som ett exempel kan här nämnas att gravarna på Kreta vanligtvis 
inrymde färre begravningar. Gravarna varierar även i storlek, från ganska små (mindre än 5 m2) 
till stora monumentala (större än 150 m2, till exempel tholosgraven i Pellana).100 

Den keramik som har påträffats i gravar har i de flesta fall tjänat som förvaring till 
begravningsgåvor. Tabell 4 redovisar vilken keramik som dominerade samt vilka som var 
vanligast i gravar under olika tidsperioder.101 Bevis från gravar påvisar en stor 
befolkningsökning i flera regioner.102 I kuststaden Thapsos har alabastra påträffats i 22 av 67 

 
95 Mountjoy 1993, 119. 
96 Cavanagh 2012, 636. 
97 de Neef et al. 2022. 
98 Encyclopædia Britannica Online, s.v. tholos. 
99 Mountjoy 1993, 126. 
100 Galanakis 2020, 356. 
101 Mountjoy 1993, 127. 
102 Shelton 2012, 146. 
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gravar däremot har i princip inga fynd av alabstra påträffats i bosättningen vilket tyder på att 
alabastra är något form av gravgods.103 I en grav från Perati (Attika) SH IIIC (tomb 124) har 
det hittats en alabastron med två handtag och i en annan grav under mellanperioden av SH IIIC 
(tomb 108) har de hittat ytterligare en alabastron med två handtag.104 Kärlen efterliknar formen 
av UAS 395 och kan därmed användas för att stödja dateringen av objektet till SH IIIC. 

 
Tabell 4. Dominanta och vanliga kärl till begravningsgåvor, redovisade efter tidsperiod.105 

 

Period Dominant Vanlig 

SH I ”piriform jar”, alabastron ”squat jug” 

SH IIA alabastron, ”squat jug” ”piriform jar” 
SH IIIB alabastron ”ring-handled cup” (inte särskilt vanlig) 
SH IIIA1 ”piriform jar”, alabastron ”jugs”, ”kylix” 
SH IIIA2 ”piriform jar”, ”stirrup jar” alabastron (”straight-sided”, ”rounded”), 

“jugs”, ”high-handled kylix” 
SH IIIB ”stirrup jar” ”piriform jar”, alabastron, jugs, ”high-

handled kylix” 
SH IIIC ”stirrup jar”, ”amphoriskos” ”lekythos”, ”jugs”, ”deep bowl” 

 
I både Epidauros Limera i Lakonien och i Volomidia (nära Pylos) har arkeologer hittat 
gravplatser med klippkammargravar. I en mykensk kyrkogård i Nikoleika, nära Aigion av 
Achaia, har de hittat en klippkammargrav (tomb 2) med en oregelbunden cirkulär form. De 
gravgods som har hittas i graven visar att graven först användes under SH IIIA-perioden, 
användningen av graven fortsatte sedan utan avbrott fram till SH IIIC. På golvet i graven har 
det hittats en del kärl, bland annat ”straight-sided” alabastra och ”stirrup jars”. Alabastron är 
lokalt producerad, det syns på grund av att den inte har de vanliga dekorationerna som de olika 
öarna brukade måla (breda band och smala linjer). Den här ”straight-sided” alabastron har små 
linjer på handtagen och har horisontella linjer på kroppen vilket gör att det går att datera den 
till SH IIIC (mellan/sen).106 I början av SH IIIC byttes alabastron ut mot ”amphoriskos” vid 
begravningssammanhang. 

I begravningsplatser i Perati har flertal alabastra hittats med samma FS-nummer som det 
kärlet som har undersökts i den här uppsatsen, dessutom fann arkeologerna amuletter, bärnsten, 
”scarabs” med mera. Det är mycket troligt att dessa objekt härstammar från Cypern, Egypten 
eller Främre Orienten. Det har hittats över 200 olika gravar som är från SH IIIC perioden.  Det 
nämns bland annat att i senare faser så byts alabastra ut mot olika typer av amphoriskos. 
Begravningsplatsen har daterats till mellanperioden av SH IIIC, 1190–1075 f.Kr.107 Bevis från 
gravar påvisar en stor befolkningsökning i flera regioner.108 

4.1.2. Klassificering av alabastron 

Mountjoy kom på ett effektivt, detaljerat och komplett system för funktionell klassifikation av 
mykensk keramik. Mountjoy delar upp kärlen efter sammanhang i fyra olika funktionsgrupper. 
De fyra grupperna är utbyte/handel, hushåll, ritual och begravning. Kärlens former inkluderas 
i vart och ett av dessa fyra grupper, detta görs efter deras möjliga funktion.109 Samma form kan 
förekomma i fler än en kategori. Funktionen för de flesta kärlformerna är dock något osäker, 

 
103 Leighton 2020, 1241. 
104 Mountjoy 1993, 90, 152. 
105 Mountjoy 1993, 127. 
106 Peteropoulos 2004, 254f. 
107 Sherratt 1981, 175–183. 
108 Shelton 2012, 146. 
109 Graziado & Pezzi 2013, 69. 
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de bevis som finns är från ikonografiska källor till exempel fresker och sigill.110 Inom 
funktionsgruppen begravning finns det flera underkategorier, en av dessa är kopplad till 
gravriter till exempel ät-och dryckeskärl. En annan underkategori till begravning representeras 
av gravgods, dessa består i huvudsak av olika gravgåvor (Figur 5).111 

Alabastra hör till den kategori av kärl som oftast hittas inom begravningssammanhang 
under den sena bronsåldern. Ett vanligt innehåll i alabastra var till exempel salvor. Handtagen 
på kärlet var alltför små för att användas för att lyfta kärlet. I stället tros handtagen finnas där 
för att kunna knyta ett tygstycke i dem. Andra användningsområden kan ha varit till att förvara 
honung. Den vida öppningen indikerar att innehållet var av en mer trögflytande karaktär där 
någon form av redskap behövs för att få ut innehållet.112 ”Stirrup-jars” och ”amphoriskos” är 
ytterligare några kärltyper som anses ha använts under begravning till parfym och salvor, dessa 
utgör nästan 50 % av allt gravgods. Utifrån hur de är dekorerade delas kärlen in i tre grupper. 
Andra exempel på kärl med sluten form är bland annat ”straight-sided” alabastron och kannor. 
Nästan all keramik är bemålad och då är ungefär hälften av alla målade med något slags 
mönster. Resterande är målade med en linjär eller med en monokrom dekoration.113 

 
Figur 5. Bilden visar vilka kärl som användes till vad inom begravning. Det markerade kärlet, näst längst bort till vänster 

under kategorin gravgods, är en ”straight-sided” alabastron.114 

Kärltyperna alabastra och ”amphoriskos” har också använts vid handel för att frakta honung 
och salvor. Vid senare tid är det troligt att de två olika kärltyperna även ha använts för att frakta 
fröer, till exempel koriander, spiskummin och mynta. Eftersom fröerna är väldigt små fick de 
plats i kärlen. Alabastra har hittats i hus som är från mellanperioden av SH IIA–SH IIIA, medan 
”amphoriskos” var mest populär under SH IIIC.115 

Eftersom Peteropoulos skriver att det var på öarna som de använde sig av band och linjer 
som dekoration går det att anta att UAS 395 med sina breda band och linjer är producerad på 
en av öarna, till exempel på Kreta. Enligt Mountjoys funktionella klassifikation av mykensk 
keramik delas objekten upp efter sammanhang i fyra olika funktionsgrupper. Med stor 
sannolikhet användes UAS 395 inom funktionskategorin begravning och underkategorin 

 
110 Mountjoy 1993, 121. 
111 Graziado & Pezzi 2013, 69. 
112 Mountjoy 1993, 127. 
113 Sherratt 1981, 177. 
114 Mountjoy 1993, 128, 163. 
115 Mountjoy 1993, 120. 
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gravgods (Figur 5).116 En annan möjlig funktion är som förvaringskärl till mat. Ett kärl med 
öppen mun brukade användas till att förvara trögflytande vätskor, som till exempel honung.117 
Det som talar emot att UAS 395 användes till att förvara mat är att alabastra i de flesta fall har 
påträffats i gravar, som till exempel i Thapsos där utgrävningarna hittade alabastra i 22 av de 
67 gravarna men i princip ingen alls i bosättningarna.118 

4.2. Den mykenska samhällsförändringen genom keramiken  

Upplösningen av den mykenska kulturen, efter förstörelsen av de palatiala centrumen, 
resulterade i att keramikens enhetlighet försvann. Trots att keramiken från tidig SH IIIC kan 
anses som lite tråkig är det ändå från den här fasen som grunden lades för den senare 
blomstrande lokala produktionen av keramik från mellanperioden av SH IIIC.119 
 Det studerade objektet, UAS 395, har en mycket sparsam dekor med enbart några 
horisontella linjer och band. Eftersom dekoren utvecklades under de senare perioderna av SH 
IIIC går det att utesluta att kärlet är tillverkat då. Det är därför mer troligt att kärlet har tillverkats 
under den tidigare perioden av SH IIIC. 

Under SM IB kom det nya former till Kreta, bland annat ”one-handled squat” alabastron 
och ”baggy” alabastron.120 Eftersom alabastra kom till Kreta först under början av den sen 
minoiska perioden, skulle det inte vara konstigt om den även fanns kvar där under SM IIIC. Det 
här bygger jag på att forskningen som använts till den här studien inte nämner något om att 
alabastra försvann från Kreta. Dessutom korrelerar SM IIIC med SH IIIC vilket gör att kärlet 
jag analyserat under avsnitt 3, fungerar som ett exempel på att alabastra fanns kvar på Kreta 
under den efterpalatiala tiden. Kretas ledande roll inom keramikproduktion och export under 
SH IIIC har diskuterats under tidigare avsnitt och stärker även idén om att många former från 
fastlandet fortsatte att tillverkas och existera på Kreta som till exempel alabastra och i 
uppsatsens fall UAS 395. 

Mountjoy skriver om en klippkammargrav i Perati (Attika) som är daterad till slutet av SH 
IIIB. Det har inte påträffats någon bosättning i anslutning till den här gravplatsen, men i graven 
finns bevis på att SH III var en period där handeln blomstrade, såväl av import som export av 
varor. Det är tydligt att samhället var välmående och beroende av sjöhandeln.121 

Det finns idag inte så många kärl från den tidiga perioden av SH IIIC som har påträffats i 
den Främre Orienten. Mycket av den mykenska keramiken fanns till största del i bosättningarna 
i Enkomi, Kition och Sinda, men den har även dykt upp på västkusten och på centralcypriotiska 
platser. Efter palatsen fall under SH IIIB var den mesta keramiken lokalt producerad och de 
mykenska bosättningarna flyttade från fastlandet ut till öarna. Lokala imitationer fortsatte att 
tillverkas och importen avtog.122 I analysen av UAS 395 finns det tydliga tecken på att former 
som var vanliga på fastlandet fortsatte att användas på öarna. Det är svårt att med säkerhet veta 
att objektet tillverkades på Kreta eller importerades, men utifrån tidigare forskning om hur 
importen från fastlandet avtog, är det mer sannolikt att kärlet tillverkades på någon av öarna än 
på fastlandet. Efter palatsens fall fortsatte exporten från fastlandet mellan olika platser, men 
troligtvis skedde det endast i en mindre skala. Det fanns fortfarande SH IIIC tidig keramik på 
de Egeiska öarna trots det som hade hänt på fastlandet, men det är nu som den lokala 
tillverkningen, och inte importen, är i fokus. Även på Rhodos producerades det mer lokal 
keramik, även om det i mindre skala fortfarande förekom import av kärl.123 

 
116 Graziado & Pezzi 2013, 69. 
117 Mountjoy 1993, 120. 
118 Leighton 2020, 1241. 
119 Mountjoy 1993, 90. 
120 Hallager 2012, 411. 
121 Mountjoy 1993, 152. 
122 Mountjoy 1993, 174f. 
123 Mountjoy 1993, 174. 
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Tholosgraven i Petroto är en grav som under den efterpalatiala perioden återanvändes, åtta 
nivåer med gravar och kvarlevor efter 62 personer har påträffats här. Graven är daterad från SH 
IIIA till SH IIIC. Av de som är begravda här tillhörde inte alla det samhället som låg närmast 
gravplatsen. Anledningen till detta är oklart, men kanske kan det bero på att det var enklare att 
begrava sina anhöriga i en tholosgrav än i en klippkammargrav? En anledning kan vara att 
Petrotograven delvis hade kollapsat och därför gick att komma åt uppifrån i stället för att behöva 
ta bort stenar med mera från klippkammargravens ingång. En annan möjlig anledning är att 
tiden efter palatsen fall var en orolig tid där befolkningen helt enkelt gjorde anspråk på sina 
förfäders begravningsplatser.124 Att befolkningen valde en gravplats i närheten av sin bosättning 
tyder på att graven var för alla, det var med andra ord inte enbart den härskande monarkin som 
fick begrava sina anhöriga här. 

Arkeologiskt material visar att det under den sena bronsåldern var bosättningarna runt de 
egeiska områdena nära knutna till varandra. Det här tyder på att en stor del av den materiella 
kulturen exporterades via handel och migration.125 Omkring 1200 f.Kr. led samtliga palats av 
en stor destruktiv händelse. Det var inte bara de områden med palats som visade tecken på 
övergivning, även områden utan palats.126 När palatsen kollapsade minskade antalet exporter 
från fastlandet. Det här gjorde att flera bosättningar på de egeiska öarna började få ett allt mer 
starkare handelsnätverk. En trolig anledning till detta var att handelsmonopolet från fastlandet 
försvann, något som resulterade i att mindre samhällen blev mer självständiga och var därför 
inte längre lika beroende av export från fastlandet.127 Det mesta arkeologiska materialet som är 
från SH IIIC kommer från begravningsplatser och det är svårt att hitta material som inte är från 
gravar från just den här tidsperioden.128 

Enligt Samuel Wide är UAS 395 ett kärl från SH IIIC och som hittades på Knossos, 
Kreta.129 Att Wides slutsatser kan stämma stämmer väl med de bevis som analysen pekar på. I 
och med palatsens kollaps på fastlandet var det många som flyttade från fastlandet ut till de 
egeiska öarna. Samtidigt blev öarna mer självständiga och de var inte längre beroende av att 
importera keramik från fastlandet, vilket i sin tur resulterade i att keramiken i stället 
producerades på öarna. Eftersom människor under SH IIIC emigrerade från fastlandet till öarna 
och där började producera keramik är det mer troligt att UAS 395 är från Kreta än från 
fastlandet. En annan sak som gör att det är troligt att kärlet är från den tidiga delen av SH IIIC 
är att alabastron ersattes av ”amphoriskoi” under slutet av den sena bronsåldern på Grekland. 
”Amphoriskoi” blev under den tidsperioden även mer vanliga som gravgods i gravar än 
alabastron (Tabell 2).  

 
124 Jones et al. 2017, 463. 
125 Mokrišová 2016, 43. 
126 Shelton 2012, 146. 
127 Valachopulos 2016, 129. 
128 Cavanagh 2012, 636. 
129 Alvin, s.v. UAS 395. 
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5. Slutsats 

Syftet med den här studien var att analysera keramikföremålet UAS 395, som är en ”straight-
sided” alabastron med FS nummer 96 från Uppsala universitetsmuseum Gustavianums 
antiksamling. Genom studien skulle det tas reda på hur UAS 395 passar in i de förändringar 
som skedde i det mykenska samhället omkring 1200 f.Kr., det vill säga övergången mellan SH 
IIIB och SH IIIC. Uppsatsens frågeställningar utgick främst från det keramiska objektet som 
analyserades i sin form, dekoration, ursprung, funktion och datering. Uppsatsens 
frågeställningar har besvarats utefter den information som har gått att finna i litteraturen samt 
genom analysen. 

I Gustavianums dokumentation står det att kärlet är antingen från slutet av SH IIIB eller SH 
IIIC och att kärlet är från Knossos på Kreta. När det kommer till dateringen av kärlet är det mer 
sannolikt att kärlet är från den tidiga perioden av SH IIIC, eller precis vid övergången mellan 
SH IIIB och SH IIIC. Jag grundar det på att ”straight-sided” alabastron FS 96 producerades 
mest under SH IIIC. 

Det har inte gått att finna några självklara bevis på att kärlet är från Knossos, men inte heller 
några på att det inte skulle vara därifrån. Det som talar för en produktion på Kreta är att det 
under den här perioden var den lokala produktionen på ön stor. Under den post palatiala 
perioden var handelsaktiviteten dessutom fortfarande intensiv och kontinuerlig. När det 
palatiala systemet på fastlandet kollapsade öppnade det upp för nya kontakter runt det Egeiska 
havet. Det ledde till att Kreta var ett av de områden som exporterade mest keramik, även det 
pekar på att Kreta var ledande när det gällde handel av såväl fina minoiska som inhemska kärl. 
Ett annat tecken på att UAS 395 är mer trolig att vara från Kreta än fastlandet är dekorationerna 
på kärlet. En vanlig dekoration på öarna var breda band och smala linjer, så som UAS 395 är 
dekorerad. Det finns dessutom bevis på att det troligtvis fanns en bosättning på Kreta under 
1200-talet f.Kr. 

Under SM IB började ”one-handled squat” alabastron och ”baggy” alabastron att synas i 
det arkeologiska materialet.”Straight-sided” alabastron är en utveckling av ”rounded” 
alabastron. ”Straight-sided” alabstron blev med tiden allt vanligare. De flesta kärl som är 
daterade till SH IIIC är ”straight-sided” alabastron med formen FS 96 eller FS 94. 

En skillnad mellan en ”straight-sided” alabastron från SH IIIB och en från SH IIIC är antalet 
handtag. Under SH IIIC var det mycket vanligare med två handtag i stället för tre. ”Straight-
sided” alabastron har använts inom tre områden; handeln, i hus och begravning. Den här typen 
av alabastron användes bland annat till att förvara parfym, unguent (salva), honung eller olika 
typer av fröer. Störst sannolikheten är det dock att ”straight-sided” alabastron användes i olika 
begravningskontexter, eftersom de flesta alabastra som har påträffats har hittats i gravar. Under 
den mykenska perioden var tholosgravar vanliga och de återanvändes flitigt. Det är mycket som 
tyder på att befolkningen begravde sina anhöriga i den närliggande graven, bland annat finns 
arkeologiska bevis på att gravarna låg längs med gatan. Detta tyder på att tholosgravarna inte 
enbart var till för den härskande monarkin. 

Det är troligt att UAS 395 är från en grav. Det som bland annat tyder på att så är fallet är 
på grund av hur bra kärlet är bevarat. UAS 395 har endast en liten flisa som har försvunnit från 
kärlet. Det är dock ingen som vet om UAS 395 har blivit skadat under SH IIIC eller om den 
gick sönder under själva utgrävningen. En annan anledning till att det är troligt att UAS 395 har 
påträffats i en grav är att alabastra sällan har påträffats i bosättningar. Ett exempel på det är 
utgrävningarna i Thapsos där arkeologerna fann alabastra i 22 av de 67 gravarna, men betydligt 
färre i bosättningarna.  
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7. Illustrationsförteckning 

Figur 1. Visar UAS 395 framifrån. Bilden kommer från Antiksamlingen i Gustavianum vid 
Uppsala universitet, s. 13. 
 
Figur 2. Visar UAS 395 från sidan. Bilden kommer från Antiksamlingen i Gustavianum vid 
Uppsala universitet, s. 13. 
 
Figur 3. Visar UAS 395 uppifrån. Bilden kommer från Antiksamlingen i Gustavianum vid 
Uppsala universitet, s. 13. 
 
Figur 4. Visar UAS 395 undersidan. Bilden kommer från Antiksamlingen i Gustavianum vid 
Uppsala universitet, s. 13. 
 
Figur 5. Bilden visar vilka kärl som användes till vad inom begravning. Det markerade kärlet, 
näst längst bort till vänster under kategorin gravgods, är en ”straight-sided” alabastron. 
Mountjoy, P.A. 1993. Mycenaean pottery. An introduction, s. 19. 
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Bilaga 1: Tabell med alabastron FS 96 från Mountjoy (1999) 

Tabell 5. Tabellen visar de alabastra FS 96 från SH IIIC som tas upp i Mountjoy (1999). D.rim är mynningens 

diameter, D.max är den bredaste delen av diameterns (buken), D.base är basen på kärlet och FM = Furemark motiv. 

 

 Sid.nr i 

Mountjoy 

(1999) 

Region Ö D.rim D.max D.base Höjd FM 

1 286–287 Lakonien Kythera 5,3–6 cm - 8 cm 7,1–4 cm 64 

2 354–355 Messenia  5,8 cm 8,2 cm 7,8 cm 7,4–6 cm  41 

3 354–355 Messenia  8,7 cm 12,5 cm 11,4 cm 10,2–4 

cm  

61 

4 393–394 Elis  7,4 cm  9,7 cm 9 cm 9,3 cm 53 

5 394–395 Elis  6,9 cm 9,2 cm 8 cm  7,9–8,2 

cm 

61 

6 394–395 Elis  9,6–7 cm  - 14,2 cm  15,3–6 

cm  

61 

7 394–395 Elis  11,2 cm  - 16,2 cm 15,9–16,1 

cm 

42 

8 419 Achaea  9,6 cm  13,5 cm 12,2 cm 13,7 cm 25 

9 419 Achaea  8,9 cm 12 cm 10,6 cm 9,7 cm 42 

10 419–420 Achaea  5,4 cm - 8,8 cm  7,1 cm  41 

11 419–420 Achaea  5,4 cm  - 9,2 cm  8,8–1 cm  58 

12 419–420 Achaea  5,9 cm 8,1 cm  7,2 cm 7,6 cm 64 

13 419–420 Achaea  7,5 cm 10,3 cm 8,5 cm 9,6 cm - 

14 419–420 Achaea  5,8 cm 9,4 cm 8,8 cm 8,1 cm 73 

15 455–456 Kephallonia  - 8,9 cm 8 cm (ex) 4,6 

cm 

43 

16 568–569 Attika Egina 6,6 cm - 10,3 cm 8–8,8 cm 48 

17 568–569 Attika Egina 4,8 cm - 7 cm 6–6,2 cm 61, 

75 & 

27 

18 568–569 Attika Egina 4,6 cm - 7,1 cm 6,7–9 cm 42 

19 568–569 Attika Egina 4,3 cm 8,7 cm 5,6 cm 8,7–9 cm 72 & 

53 

20 568–569 Attika Egina 5,3 cm 7,7 cm - 6,9–7,0 

cm 

41 

21 583, 585 Attika Egina 10 cm 14,6 cm 13,4 cm 13,8–14 

cm 

75 

22 583, 585 Attika Egina - 9,4 cm - - 43 

23 606–607 Attika Egina 4,4–7 cm 7,2 cm - 6,7 cm 75 

24 606–607 Attika Egina 4,8 cm - 7,2 cm 5,7 cm - 

25 731–732 Skyros  4,6 cm 7,6–7 

cm 

7,3 cm 7,2–6 cm - 

26 731–732 Skyros  5,8 cm 9,7 cm 8,4 cm 8,2 cm 48 
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27 731–732 Skyros  7,9 cm 10,3 cm 8,7 cm 8,8 cm 53 

28 731–732 Skyros  4,2 cm 7 cm 6,8 cm 6,6–7 cm 61 

29 731–732 Skyros  - 10,6 cm 9,8 cm (ex) 6,7 

cm 

73 

30 731–732 Skyros  6,3 cm 9,1 cm 8,2 cm 8 cm - 

31 731–732 Skyros  6,6 cm - 11,2 cm 8,6–8 cm - 

32 850–851 Thessaly  4,9 cm 9 cm 8 cm 8–8,5 cm 48 

33 850–851 Thessaly  5,6 cm 8,7 cm 8,6 cm 7,7–8 cm 64 

34 913–914 Cykladerna Melos - 7,4 cm - - 61 

35 913–914 Cykladerna Melos - - - - - 

36 946–947 Naxos  - - - - 61 

37 1037–1038 Rhodos  5,8 cm 10,4 cm 9,5 cm 8,7 cm 25 

38 1037–1038 Rhodos  5,2 cm 8,4 cm 8,3 cm 8,1 cm 75 

39 1037–1038 Rhodos  6 cm - 7 cm 6–6,1 cm 72 

40 1067–1068 Rhodos  5,9 cm 8 cm 7,2 cm  8 cm 53 

41 1101–1102 Kos  6,4 cm 9,2 cm 8,1 cm  7,8 cm 48 

42 1111–1112 Kos  5,2 cm 7,4 cm 6,9 cm 7,3 cm 46 

43 1111–1112 Kos  5,5 cm 8,7 cm  7,7 cm  8,4–5 cm 53 

44 1111–1112 Kos  6 cm 8,2 cm 7,5 cm 6,3 cm 53 

45 1111–1112 Kos  4,7 cm 7,1 cm 6,3 cm  6,9–7,1 

cm 

53 

46 1128–1129 Kalymnos  10,4 cm 18,3 cm 17 cm 14,7–8 

cm 

75 

47 1129–1130 Kalymnos  5 cm - 9,3 cm 7,5–9 cm 42 

48 1131–1132 Kalymnos  3,6 cm - 5,7 cm 4,1–3 cm - 
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