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Tæt på etruskerne Hent PDF Forlaget skriver: I de senere år er der kommet ny forskning og nye udgravninger,
som har ændret vores viden om etruskerne. Tæt på etruskerne indeholder en række nedslag i emner, hvor nye
fund, forsknings-metoder samt forskningsspørgsmål har bragt viden om den etruskiske kultur frem. Bogen

søger at komme ind bag de mennesker, der levede i oldtidens
Etrurien, samt bagom det kildemateriale og den forskning, der har skabt den traditionelle fortælling om

etruskerne.
Den største del af fundmaterialet stammer fra grave. Derfor er døden, de ritualer som fulgte gravlæggelsen og

selve gravene omdrejningspunktet i bogen.
Der er en lang tradition for forskning i og formidling af etruskerne i Danmark, der går tilbage til brygger Carl

Jacobsen, som grundlagde en af de største etruskiske samlinger
uden for Italien. Den befinder sig nu på Ny Carlsberg Glyptotek og er blevet sat ind i en historie om havets

betydning for udviklingen af de mange forskellige kulturer, der
prægede Middelhavets kyster i årtusindet f.v.t.
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