
ETRUSKERNA I 3D
Vårens utställning på Medelhavsmuseet tar med 
besökaren på en virtuell upptäcktsfärd i de gåtfulla 
etruskernas värld. Med 3D-teknik och via stora 
skärmar kan besökaren promenera omkring i de 
antika gravstäderna och stiga in i gravar som  
annars inte är tillgängliga. 

Genom de färgstarka, vackra och välbevarade väggmål-
ningarna som återger livfulla banketter med dans och 
dryckeslag upplever man etruskernas kult och religion.  
I utställningen visas också ett urval föremål från Världs-
kulturmuseernas samlingar.  3D-tekniken gör det dess-
utom möjligt att uppleva berömda föremål som aldrig 
lämnar Italien. 

Etruskerna levde i mellersta Italien, idag motsvarande 
landskapen Toscana och Lazio. Den etruskiska kulturen 
nådde sin höjdpunkt under 600-400-talen f. Kr. och var 
starkt påverkad av grekerna. I mötet med romarnas  
expansion försvagades etruskerna, men deras inflytande 

på romersk religion, politik och konst levde kvar. Etrus-
kerna kallas ibland det gåtfulla folket, bland annat för att 
språket inte är besläktat med vare sig grekiska eller latin. 
Världskulturmuseerna har rika etruskiska samlingar. En 
del av dem kommer från svenska utgrävningar på 1960- 
och 1970-talen, i vilka kung Gustav VI Adolf aktivt deltog 
som arkeolog.
 
Utställningen har tidigare visats i Bryssel och Italien. Den är 
producerad av stiftelsen Associazone Historia i Viterbo och visas 
i samarbete med Italienska Kulturinstitutet.  Under våren 2012 
hålls en serie föredrag om etruskerna av både italienska och 
svenska forskare.
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PROGRAM  

LERIcI Och ETRUSKERNA
Tisdag 14 februari kl 18 
Industrimagnaten och mecenaten C.M. Lerici (1891-1981) in-
troducerade ny teknologi inom arkeologin. Han gav också stöd 
till kulturella relationer mellan Sverige och Italien under mer än 
ett halvt sekel. Giovanna Bagnasco Gianni, professor i etruskiska 
studier, universitetet i Milano. På engelska. Entré 80 kr. 
Samarbete med Italienska Kulturinstitutet.

ETRUSKISK GRAvKULTUR
Torsdag 23 februari kl 18
Etruskernas gravar har alltid varit centrala när man i modern tid 
försökt närma sig deras civilisation. För etruskerna var gravar 
och gravläggning nära förbundet med de gudomliga makterna. 
Etruskisk gravkultur öppnar alltså perspektiven både mot nutid 
och dåtid. Eva Rystedt, professor emerita, Lunds universitet.  
Entré 80 kr.

ETRUSKISKA KvINNOR
Torsdag 8 mars kl 18
I Etrurien hade kvinnorna under antiken en betydligt högre 
och friare ställning än kvinnor i andra länder runt Medelhavet. 
Särskilt bland grekerna framkallade detta förakt för dessa ”lätt-
fotade” kvinnor och deras ”svaga” män, som inte hade bättre 
pli på sina hustrur och döttrar. Professor Charlotte Scheffer, 
Stockholms universitet. Entré 80 kr. 

STAD, LAND, BERG: ETRUSKISKA BONINGAR
Tisdag 13 mars kl 18
De senaste årens utgrävningar av det antika Etruriens städer 
har gjort det möjligt att presentera en jämförande studie av 
etruskernas olika boendeformer och de historiska skeenden 
som följt deras utveckling. Luigi Donati, professor i etruskologi, 
universitetet i Florens. På engelska. Entré 80 kr. Samarbete med 
Italienska Kulturinstitutet

DET ETRUSKISKA SPRÅKET
Torsdag 22 mars kl 18
Språkhistorikern Ola Wikander från Lunds  universitet ger en 
spännande inblick i etruskiskan, ett av de döda språken. Lär 
dig mer om hur det är bevarat, vad som finns skrivet på det, hur 
mycket av det vi kan förstå och hur det egentligen förhåller sig 
med dess släktskap med andra språk. Entré 80 kr.

DET ETRUSKISKA KULTURARvET I EUROPA
Tisdag 17 april kl 18
Sedan 1500-talet har européer ständigt fascinerats av den etrus-
kiska civilisationen. Varför? Kanske för att den påminde mycket 
om den grekiska, trots att den samtidigt var så annorlunda. 
Maurizio Harari, professor i etruskologi och italiensk arkeologi, 
Universitetet i Pavia. På engelska. Entré 80 kr. Samarbete med 
Italienska Kulturinstitutet.

SvENSKA UTGRÄvNINGAR I ETRURIEN
Torsdag 26 april kl 18
Hur kommer det sig egentligen att så många svenska arkeologer 
har åkt till Etrurien för att gräva? Och hur kom Gustaf VI Adolf 
in i bilden? Följ med på en resa genom den svenska etruskolo-
gins historia från 1950-talet till idag. Fredrik Tobin, doktorand i 
Antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet.  
Entré 80 kr.

SPORTLOvET: DET GÅTFULLA LOvET 
lördag 25 feb-söndag 4 mars 2012
Familjevisningar kl 12.10-12.20 & kl.15.10-15.30
Skapande verksamhet kl 12.30-14.00 & kl.15.30-17.00
 
Sportlovet är tillägnat det gåtfulla folket – etruskerna. 
Vilka var de och vad sysslade de med? 
Det sägs att de var skickliga på spådomar. Deras gravar 
var fulla med vackra målningar och fantastiska gåvor. 
Följ etruskernas spår och titta på både äkta föremål 
och skatter i digital 3D-teknik.
Inspireras av etruskerna i den efterföljande skapande 
verksamheten och skapa i tyg och lera.
Materialkostnad 40 kr.

FAMILjEvISNING ETRUSKERNA –  
DET GÅTFULLA FOLKET 
lördagar kl 13-13.30 10 mars-7 april
I den efterföljande skapande  
verksamheten tillverkar vi spådomar,  
jobbar med tyg och lera m.m. 

FAMILjEPROGRAM 
Välkomna till Medelhavsmuseets familjeverksamhet med tema etruskerna! 

  
Info och bokning:  
bokning@medelhavsmuseet.se 
08-519 553 80. 
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SPOTLIGhT – TEMA ETRUSKERNA
Tisdagar kl 17.30, 14 februari-29 maj
Kort introduktion till utställningen.
Olika infallsvinklar varje vecka.


