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I det följande vill jag presentera utvecklingen av en idé om hur man skulle kunna undersöka 
relationen mellan Mykene och Berbatidalen under sen bronsålder.  

Jag ska börja med att redogöra för bakgrunden till problematiken och presentera själva materialet 
för studien och hur den kom till och som så ofta är fallet med det arkeologiska arbetet som 
bedrivs under Atheninstitutets egid, så är inte bara arkeologin i sig intressant, utan själva det 
kulturhistoriska faktum att svenska arkeologer kom att bedriva arkeolgiska studier på en specifik 
plats under en specifik tid.  

Min redogörelse tar också upp vilka åtgärder som krävs för att materialet ska komma till sin rätt 
och tjäna vetenskapen, d.v.s. arkeologin. 

I många år har jag varit involverad i publicerandet av det sena bronsåldersmaterialet från en 
svensk utgrävningsort i landskapet Argolis i Grekland. Mastos heter platsen och det var närmast 
Berit Wells som gav mig uppdraget. Berit Wells som avled i somras.  

Berbatidalen ligger strax sydöst om Mykene, som var ett viktigt strategiskt centrum under sen 
bronsålder och som har efterlämnat tydliga spår i historien som platsen där den mäktigaste 
kungen bland mykenarna (d.v.s. Agamamnon) hade sitt säte. Olika undersökningar har visat att 
Mastos - den lilla kullen i mitten av dalen har varit bebodd under olika förhistoriska epoker och 
även under senantiken. 

Berbatidalen låg avskild från den stora Argosslätten sydväst om Mykene. Höga berg blockerar 
insyn i dalen och man kommer dit endast om man vandrar över bergen, eller om man tar sig in i 
dalen via en trång passage: Klisoura. 

Till Berbatidalen kom Axel W Persson1934. I Berbatidalen arbetade Persson med sina studenter: 
t.ex. Erik Holmberg, Gösta Säflund och Åke Åkerström. Det var Åkerström som fick ansvaret 
för utgrävningen på Mastos östra sluttning och här grävdes ut en struktur på 30-talet som man 
tolkade som ett krukmakeri under mykensk tid. Under det mykenska fanns ett antal 
mellanhelladiska gravar. 

Vad var då anledningen till tolkningen. Jo, framför allt var det själva närvaron av en struktur som 
med all sannolikhet hade fungerat som en keramikugn. 

Man grävde ut krukmakeriet på 30-talet. Världskriget kom och satte stopp för arkeologiska 
aktiviteter i området under drygt 10 års tid. På 50-talet återvände Åke Åkerström till Mastos. 
Han gjorde det under sin tid som chef för Atheninstitutet. Han gjorde då kompletterande 
utgrävningar och grävde upp mycket keramik. Speciellt nedanför den östra muren. 

Utgrävningen av själva strukturen publicerades preliminärt redan på 30-talet. Senare 
konstaterades att själva ugnen hade använts framför allt under tidig mykensk tid, men merparten 
av keramiken från Mastos är dock senare. 



Åkerström överlät ansvaret att publicera Mastosutgrävningen till Berit Wells, som i sin tur 
delegerade uppgiften till olika medarbetare. Det sena bronsåldermaterialet fick jag ansvaret för. 

Berit Wells lät företa thermoluminicensdatering av lera inuti ugnen och resultatet verkar bekräfta 
Åkerströms antagande: Den tydliga ugnsstrukturen verkar inte ha använts under den period från 
vilken vi har alla mängder av krukskärvor. 

För att kunna publicera det senhelladiska materialet från Mastos utgrävningen, så krävdes att alla 
fynd gicks igenom. Där hade jag hjälp från ett antal kollegor: främst Erika Weiberg, Lena 
Klintberg, Kálmán Uray och Nenad Petrovic. Så gott som all keramik är gjord av finslammad 
lera. Det faktum att vi inte har funnit grov vara stärker hypotesen om att materialet härstammar 
från produktion och antyder att produktionen kanske var specialicerad. Det finns dock några 
svårigheter med denns slutsats. Var producerades denna keramik? för den absoluta majoriteten 
av krukskärvor från Mastos kommer från en period efter det att produktionen i själva ugnen har 
upphört. Antingen producerades den någon annanstans eller så är thermoluminicensdateringen 
fel. 

Idén med en specialicerad produktion hade redan Åkerström. Han publicerade en speciell 
kategori av mykensk keramik som kallas figurlig – Pictorial. Han menade att Pictorial pottery 
var en specialitet för Mastosverkstaden och att denna keramik exporterades vida omkring. Ända 
till Cypern. 

Eftersom produktionen i Mastos verkar öka explosionsartat under LH IIIA2 –B1 (1400-1300) 
och denna fas sammanfaller med att Mykenes makt står som högst, så skulle man kunna tänka 
sig att Mastosverkstaden under denna tid producerade på beställning av sina nya herrar och att 
självständigheten hade upphört.  

Vissa yttre tecken i landskapet runt Mastos tyder på att dalen förlorade sin självständighet till 
Mykene ca 1450 , nämligen att tholosgraven tas ur bruk och en mängd nya fyndlokaler uppstår i 
dalen. Min idé är att det inte bara var själva krukmakeriet som servade Mykene, utan att hela 
dalen var som ett service-område för palatsekonomin. 

 


