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Abstract

Alyasin, G. 2018. Genus i gester: En studie om könsbundenhet inom etruskisk
begravningskonst.
Alyasin, G. 2018. Gender in gestures: A study on gender confinement within Etruscan funerary
art.
Etruscan art was greatly influenced by Greek art, which is especially apparent in the Etruscan
funerary art. A common motif within Greek funerary art is the prothesis, the lying in state,
which appears in Etruria during the sixth and fifth centuries BCE. However, the Etruscan scenes
differ from the Greek scenes in that they portray a wider flexibility when it comes to gender
roles. Women and men are not limited to gestures or positions within the scenes of prothesis.
This in turn, along with other factors not discussed in this paper, has led to discussions of a
more gender equal Etruscan society. Yet there is a specific gesture within the Etruscan scenes
that is not found in the Greek material. The gesture in question, portrayed with both hands on
the chest either in fists or placed one on top of the other, appears in other funerary art outside
of the prothesis scenes. The aim of this thesis is to examine this gesture and its relation to gender
and whether it is gender constricted. By analyzing and comparing funerary art limited to Chiusi
and Vetulonia that includes the gesture, found in reliefs, statuettes as well as sculptures, this
paper sets out to deepen our understanding of Etruscan gender roles.
Since the material being examined is extremely restricted, the only thing an analysis of this
size can determine is that there is indeed a gender constriction within the funerary art from the
cities of Chiusi and Vetulonia, speaking to a possible wider occurrence within the entire
Etruscan society. To delve deeper into the questions of gender roles and how they affect the
Etruscan art, it is necessary to broaden the scope of material – both in form and origin.
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Archeologico Regionale Antonio Salinas, Palermo, inv: 8435. Efter Jannot 1984, planches groupe B,II, 123.

Innehåll

1. Inledning............................................................................................................................................ 5
1.1.

Genus och sorg .......................................................................................................................... 5

1.2.

Syfte och frågeställning ............................................................................................................. 5

1.3. Material och metod .................................................................................................................... 5
1.3.1
Gesten ................................................................................................................................ 6
1.4.

Teori........................................................................................................................................... 6

1.5.

Forskningshistorik ..................................................................................................................... 7

2. Från Grekland till Etrurien ................................................................................................................ 9
2.1.

Grekisk genus och sorg.............................................................................................................. 9

2.2.

Etruskiska kvinnor ..................................................................................................................... 9

3. Representationer inom etruskisk konst............................................................................................ 11
3.1.

Klädsel, hår och genus ............................................................................................................. 11

3.2.

Gudomligheter ......................................................................................................................... 12

4. Arkeologiskt material och ikonografiska tolkningar ....................................................................... 13
4.1. Chiusi ....................................................................................................................................... 13
4.1.1. Prothesis och andra scener ............................................................................................... 13
4.1.2. Vaser och figuriner........................................................................................................... 16
4.1.3. Statyer och byster ............................................................................................................. 18
4.2.

Prothesis utanför Chiusi ........................................................................................................... 19

4.3.

Vetulonia ................................................................................................................................. 19

5. Den etruskiska sorgegesten ............................................................................................................. 21
5.1.

Version I och II ........................................................................................................................ 21

5.2.

Grekiskt och etruskiskt ............................................................................................................ 21

5.3.

Jämförelse ................................................................................................................................ 22

5.4.

Betydelse ................................................................................................................................. 23

6. Etruskisk genus och sorg ................................................................................................................. 25
7. Slutsats och sammanfattning ........................................................................................................... 26
8. Bibliografi ....................................................................................................................................... 27
8.1.

Antika källor ............................................................................................................................ 27

8.2.

Moderna källor ........................................................................................................................ 27

9. Illustrationsförteckning ................................................................................................................... 29
Bilaga 1: Illustrationer ......................................................................................................................... 31
Bilaga 2: Katalog................................................................................................................................. 43

1. Inledning

1.1.

Genus och sorg

Den etruskiska konsten var oerhört påverkad av den grekiska, vilket syns tydligt i allt från
skulpturkonst till vasmålningar. Etruskisk konst genomsyrades av grekiska temata, stilar och
motiv, något som är speciellt uppenbart i den etruskiska begravningskonsten – genom bland
annat prothesis-scener. Grekiska prothesis-scener, alltså sorgescener där kroppen av en avliden
person ställs ut för beskådan, har hittats på olika håll i Etrurien – främst Chiusi. De etruskiska
scenerna skiljer sig dock ifrån de grekiska scenerna, i vilka det finns en tydlig segregation
mellan kvinnor och män. Den etruskiska konsten innehar en större flexibilitet och kvinnor och
män syns i mer flytande roller. Könen är inte segregerade på samma sätt som i den grekiska
konsten och frågan om jämställdhet är därför något som har diskuterats mycket i tidigare
forskning.1

1.2.

Syfte och frågeställning

I de etruskiska prothesis-scenerna uppkommer emellertid en specifik gest som inte finns i de
grekiska scenerna (båda händerna på bröstkorgen) och som tolkats som en sörjande gest, främst
på grund av kontexten den syns och hittas i. Just i prothesis-scener syns gesten bara några
gånger men den återkommer i annan etruskisk begravningsrelaterad konst. Studiens fokus
ligger därför på undersökandet av gesten i fråga och om, samt hur den förhåller sig till genus
inom den etruskiska begravningskonsten. Finns det ett samband mellan begravningskonsten
och könsroller inom det etruskiska samhället och går det att närma sig frågan med gesten som
utgångspunkt?
Studiens huvudfråga blir därför om det går att uttyda en könsbundenhet i etruskisk
begravningskonst genom studerandet av en specifik gest? Går det samtidigt att förstå
innebörden av gesten i fråga i relation till dess könsbundenhet eller brist därav? Vidare ämnar
studien ta reda på om könsbundna gester kan säga något om genusroller i det etruskiska
samhället och i sådana fall vad? Kan undersökningen vidare belysa, i mindre utsträckning, de
skillnader och likheter som finns mellan etruskiska och grekiska genusroller i begravningskonst
och hur de förhåller sig till varandra samt till respektive samhälle? Slutligen ämnar studien,
genom besvarandet av huvudfrågan, kunna identifiera kön på de etruskiska figuriner och
avbildningar som utför gesten men vars kön ännu inte har identifierats, främst på grund av
svårlästa och oskiljaktiga attribut.

1.3.

Material och metod

Undersökningen kommer att använda sig av en ikonografisk metod och utgå ifrån prothesisscener som producerats i Etrurien. Av de scener som används i uppsatsen är nästan alla hittade
i Chiusi, förutom en scen som har okänd proveniens. Figuriner ifrån begravningsvaser
upptäckta i Chiusi kommer även att användas. Vidare kommer även tre statyer ifrån Vetulonia
att vara fundamentala för uppsatsens undersökning. Materialet som är fokus för uppsatsens
undersökning har valts och begränsats till material där det finns en tydlig relation mellan
1

D’Agostino 1989, 3; Taylor 2014, 1.
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manliga och kvinnliga representationer, samt där gesten samtidigt påträffas. Utöver det ovan
nämnda materialet kommer även byster och statyer att undersökas för att fördjupa diskussionen
kring könsbundenhet. Bysterna och statyerna har valts då de utför gesten och kommer, precis
som majoriteten av tidigare nämnt material, ifrån Chiusi. Perioden för materialet begränsas till
den orientaliserande perioden ända fram till den klassiska, alltså mellan ca. 700–400 f.v.t.
Källmaterialet kommer att undersökas och jämföras och till det hör att titta på vilken
kontext de hittats i, hur de har könsidentifierats, vilka attribut som syns och vilket material
avbildningarna är gjorda i och av, för att förstå likheter och skillnader. Dessutom kommer även
en undersökning och jämförelse av de två versionerna av gesten i sig – som presenteras i avsnitt
1.3.1 – att göras och argumenteras för huruvida de kan tolkas som en och samma gest. Allt
undersökt material presenteras i en katalog i slutet av uppsatsen.
Många av publikationerna som behandlar ämnet är på tyska, franska eller italienska och
kommer inte att användas fullt ut då undersökningens tidsram inte möjliggör det. Vidare är det
nödvändigt att kort nämna svårigheterna med att tolka ikonografiskt material, som uppsatsen
baseras på. Tolkningarna är såklart subjektiva, vilket kan leda till många olika typer av
tolkningar beroende på vilket typ av angreppssätt eller perspektiv som används. Uppsatsens
undersökning kommer endast titta på ett begränsat material, vilket medför att annat material
som kan argumenteras vara relevant för vissa typer av tolkningar, kommer att uteslutas. Till
exempel kommer endast de scener där gesten uppkommer på begravningsurnor att vara med,
vilket betyder att övriga scener på samma urnor inte undersöks.
Slutligen är det viktigt att diskutera den ikonografiska metoden i sig. Vid undersökning av
ikonografiskt material är det viktigt att ställa frågan om vad för syfte materialet hade när det
skapades och hur det användes? Tidigare forskning har uppfattat ikonografiskt material som
representationer av verkligheten och använt det för att få en ofiltrerad inblick i den antika
världen.2 Ikonografiskt material kan däremot, precis som textuella källor, vara starkt påverkade
av urval som har gjorts. Ikonografi kan ha olika betydelser i olika kontexter, samtidigt som det
kan vara menat att förmedla en idealiserad bild av samhället eller uttrycka vissa idéer utan att
de i sig ska representera verkligheten. Vid undersökning av ikonografi är det därför viktigt att
ha i åtanke att det som är avbildat inte alltid representerar verkligheten men att det ändå kan
tillåta oss komma närmare den antika världen.

1.3.1

Gesten

Gesten i sig, som fortsättningsvis i uppsatsen kommer att benämnas som den etruskiska
sorgegesten, kommer att uppdelas i två versioner: version I är händerna i knutna nävar som
hålls antingen emot varandra eller i närheten av varandra uppe vid bröstkorgen (se Fig. 1).
Version II är ena handen ovanpå den andra, båda placerade över bröstkorgen (se Fig. 11).
Version I har tolkats som en ”beating chest/breasts” gest, där de sörjande slår sina bröst i
förtvivlan.3 Slå på bröstet som en sörjande gest är dock något som återkommer i litterära texter
från 400-tal f.v.t. och framåt. Flera grekiska tragedier nämner det som en handling människor
gör vid dramatiska tillfällen för att fysiskt markera deras sorg och klagan.4
Version II å andra sidan har till viss del varit svårtolkad men antas även den vara en sörjande
gest.5 De två versionerna varierar i olika kontexter och material men återkommer båda två –
ibland i samma kontext.

1.4.

Teori

Etruskiska textuella källor är oerhört få – i stort endast gravinskrifter – och ger därför mycket
2

Lissarrague 2012, 564.
Haynes 2000, 82.
4
Aesch. Pers. 1054; Eur. Tro. 790–798.
5
Banti 1973, 267; Rodhe 1990, 181.
3
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begränsad information. För att komma åt samhällsideologier är det därför nödvändigt att vända
sig till det arkeologiska materialet. Studien kommer att titta på, undersöka och analysera
ikonografiskt material och är således en ikonografisk studie. Baserat på Erwin Panofskys
principer av ikonologi, är studiens grundläggande teoretiska ramverk att konst kan förmedla
idéer och ideologier ifrån det samhälle och den period som skapade dem. 6 Konst och föremål
runtomkring oss reflekterar ofta, om inte alltid, benägenheter hos människor. Trots att
ikonografi troligtvis sällan representerar verkligheten kan det ändå skapa en direkt länk till det
antika sinnet och den antika människan som skapade konsten. Genom att studera ikonografi är
förväntningen alltså att vi kan komma åt kulturella värderingar i olika samhällen. För att kunna
tolka konsten är det dock av största vikt att förstå de konstnärliga konventionerna som gäller
för den specifika perioden i fråga.
I studien ingår även till viss del genusteori, då studerandet av ikonografiskt material görs
för att närma sig skillnader och likheter i genus som uttrycktes genom den etruskiska konsten.
Förhoppningen är att förstå det ikonografiska materialet i relation till könsroller och hur
ikonografin påverkades av genusroller i samhället och tvärtom.

1.5.

Forskningshistorik

Studien kommer att analysera bland annat scener på chiusinska cippi, där de flesta prothesisscenerna hittas och som presenterats utförligt av Jean-René Jannot i Les reliefs archaïques de
Chiusi.7 Vid tidigare forskning när det gäller jämförandet av etruskiska prothesis-scener med
grekiska har resultatet talat för en mer jämställd situation i Etrurien. Laurel Taylors
undersökning ’Performing the prothesis: Gender, gesture, ritual and role on the Chiusine reliefs
from Archaic Etruria’ visar att de etruskiska scenerna, som gjordes under 500–400-talen f.v.t.,
inte begränsar placeringar, rörelser, beteende eller gester överlag.8 Istället syns männen i de
etruskiska scenerna i positioner och utförandes gester som i de grekiska scenerna är förbehållet
endast kvinnor och vice versa.
Sybille Haynes har i Etruscan civilization: a cultural history tolkat den etruskiska
sorgegesten som en sörjande gest typisk för gråterskor eller ”wailing women”. 9 Begreppet
”wailing women”, som hittas i flera medelhavskulturer, är något som uppkommit vid
förklaringar av material ifrån andra kulturer – främst den grekiska – och som återanvänds för
att förklara ett fenomen i det etruskiska materialet.
Den etruskiska sorgegesten återkommer utöver prothesis-scener även hos olika typer av
figuriner och statyer under en längre period – långt innan etruskiska prothesis-scener gjorde
entré. Åtminstone så tidigt som 600-tal men möjligtvis tidigare påträffas gesten i
begravningsmaterial runt om i Etrurien.10 Helle Damgaard Andersen presenterar i sin studie
‘The Etruscan ancestral cult - Its origin and development and the importance of
anthropomorphization’ figuriner ifrån begravningsvaser som utför olika versioner av den
etruskiska sorgegesten.11 Statyer och byster som också utför gesten har presenterats av Alain
Hus i Recherches sur la statuaire en pierre étrusque archaique.12 Båda författare menar, precis
som majoriteten av forskare, att avbildningarna som utför gesten föreställer kvinnor. Samtidigt
finns det ett okänt antal figuriner med den etruskiska sorgegesten där möjlighet för tolkning av
kön hittills varit näst intill omöjligt, då alla könstolkningarna har baserats på hår och frisyr,
klädsel, samt i viss mån storlek och placering i förhållande till andra figuriner.13 Figuriner vars
attribut är oskiljaktiga har således inte gått att bedöma kön på.
6

Panofsky 2012, 479; Lorenz 2016, 20.
Jannot 1984.
8
Taylor 2014, 2.
9
Haynes 2000, 82.
10
Taylor 2011, 41.
11
Damgaard Andersen 1993.
12
Hus 1961.
13
Damgaard Andersen 1993, 33–34; Taylor 2011, 45.
7
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Vidare har ett visst antal statyer med den etruskiska sorgegesten benämnts som xoana, det
vill säga en avbildning av en gudomlighet och har då alltså tolkats som gudinnor eller till och
med demoner.14 Dessutom har många figuriner och statyer tolkats som avbildningar av förfäder,
familjemedlemmar eller i vissa fall avbildningar av de avlidna själva.15 Till sist har både Jannot
och Jean Bayet tolkat figuriner som dansare som utför en begravningsdans, där gesterna som
syns, bland annat den etruskiska sorgegesten, ska vara dansrörelser.16 Överlag har gesterna
avbildningarna skildrar fått olika betydelser i forskningen baserade på vad för tolkningar själva
avbildningarna har fått.
Det är ingen som verkar ha undersökt den etruskiska sorgegesten vidare utöver det. Gestens
betydelse inom diskussionen av genus är helt frånvarande. Gesten har som tidigare nämnts sagts
vara en gest nära sammanbundet med gråterskor och sörjerskor men ingen analys har gjorts om
vare sig det faktiskt är uteslutande kvinnor som utför gesten eller inte. Fokus för undersökningar
och forskning har istället varit figurinerna, avbildningarna i prothesis-scenerna och statyerna i
sig, inte gesten de utför.

14

Krauskopf 2006, 78.
Damgaard Andersen 1993, 56.
16
Bayet 1960, 52–60; Jannot 2005, 57.
15
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2. Från Grekland till Etrurien

I detta kapitel presenteras först de grekiska prothesis-scenerna och genusrollerna i relation till
sorg, för att sedan beskriva kort hur synen på etruskiska kvinnor och deras eventuella
jämställdhet var.

2.1.

Grekisk genus och sorg

Prothesis-scener har sitt ursprung i Grekland där de avbildades främst på keramik från 700talet f.v.t. ända in på tidigt 300-tal f.v.t.17 Scenerna visar en grekisk begravningstradition, en
typ av likvaka som sker innan processionståget till begravningsplatsen. Till viss del utformades
prothesis efter det grekiska konceptet av miasma, eller förorening, som orsakades av främst
barnafödande och döden. I det fanns en större koppling mellan kvinnor och förorening, då
kvinnor olikt män kunde föda barn. Kvinnorna blev då till följd de som tog hand om och
förberedde liket inför prothesis.18
I själva scenerna som avbildats placeras kvinnor alltid intill och/eller i direkt kontakt med
den avlidna, medan männen håller sig längre bak (Fig. 2).19 En väldigt vanlig gest som syns,
om inte den vanligaste inom grekiska prothesis-scener, är att kvinnorna är avbildade med båda
händerna upphöjda på huvudet. Ibland syns även hår som dragits ut. Inom grekisk geometrisk
konst, där prothesis-scener fick sin början, utförs den gesten enbart av kvinnor.20 På en
oinochoe i Paris syns en geometrisk prothesis-scen där den avlidne är sörjd av kvinnor på höger
sida i scenen och av män på vänster sida (Fig. 3). Figurerna urskiljs genom långa klänningar
eller dräkter samt långt hår för kvinnorna och vapen eller rustning för männen.21 De kvinnliga
figurinerna håller båda händerna på huvudet medan de manliga endast håller en hand på huvudet
eller utsträckt framför sig.
Senare scener begränsar gesten fortfarande till kvinnor men andra dramatiska gester börjar
synas – bland annat att kvinnor river sig på kinderna. Dessutom blir det vanligt med en gest
som har tolkats som att kvinnorna slår på bröstet medan de utför den rituella klagan och sörjer,
främst på vitgrundiga lekythoi under klassisk tid men även tidigare.22 Gesten ifråga visar
kvinnorna med ena handen på bröstkorgen medan den andra vanligtvis är på huvudet (Fig. 4).
Männen å andra sidan syns genom prothesis-scenernas historia ofta med en upphöjd arm
med handflatan vänd mot den avlidna, möjligtvis för att tyda på ett farväl, samtidigt som de
håller sitt avstånd.23 Överlag syns männen alltid stå och sörja medan kvinnor syns stående,
sittandes på små stolar samt på knä i scenerna.24

2.2.

Etruskiska kvinnor

De etruskiska kvinnorna hade enligt antika grekiska och romerska källor en stor aptit för
17

Taylor 2014, 5.
Parker 1983, 35.
19
Shapiro 1991, 634–635.
20
Ahlberg 1971, 78.
21
Ahlberg 1971, 80–81.
22
Kurtz & Boardman 1971, 104.
23
Alexiou 1974, 6; Taylor 2014, 7.
24
Kurtz & Boardman 1971, 59.
18
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dekadens samtidigt som de saknade skam. Anledningen till deras brist på anständighet hade att
göra med hur de etruskiska kvinnorna ska ha betett sig runt män: de låg till bords med dem,
drack och tränade tillsammans.25 Den grekiske författaren Athenaios beskrivning av de
etruskiska kvinnorna, som skrevs under 200-talet e.v.t. och baserades mycket på Theopompos
texter från 300-talet f.v.t., kan lätt tolkas som att de var skandalösa och skamlösa, speciellt i
jämförelse med idealet för de grekiska kvinnorna.26 Texterna var skrivna, precis som övriga
texter vi har bevarade, för grekiska och romerska läsare under den klassiska perioden och
framåt. Vi saknar textuella källor ifrån etruskiska författare om etruskiska kvinnor. Således har
vi alltså endast perspektiv – många gånger överdrivna – som kommer utifrån Etrurien och är
mycket senare, samt det arkeologiska materialet för att kunna närma oss genus i Etrurien under
700–400-talen f.v.t. Här spelar arkeologin en stor roll. Även om det inte går att till fullo bevisa
de textuella källorna varken rätt eller fel, så korrelerar de ändå tillräckligt med det arkeologiska
materialet för att ha skapat en fundamental och accepterad bild av en högre jämställdhet inom
det etruskiska samhället.
Frågan återstår dock om hur pass jämställda de etruskiska kvinnorna och männen
egentligen var och om det går att utläsa i begravningskonsten. Eftersom de etruskiska prothesisscenerna är någorlunda könsneutrala är det väldigt lätt att göra slutsatsen att jämställdheten var
hög inom det etruskiska samhället. Om det däremot finns någon form av könsbundenhet inom
scenerna kan det eventuellt motargumentera jämställdheten – eller säga något annat om
kvinnors roller inom begravningsriterna.

25
26

Izzet 2012, 67.
Ath. 12.14; Barker & Rasmussen 1998, 179–180.

10

3. Representationer inom etruskisk konst

Innan uppsatsens undersökta material presenteras är det nödvändigt att först förtydliga hur
genus samt gudomligheter representeras i den etruskiska konsten. Genom att förstå olika
representationer blir det lättare att förstå hur olika tolkningar har gjorts.

3.1.

Klädsel, hår och genus

Hur specifikt kvinnor men också män avbildades i Etrurien varierade genom århundradena.
Lokala traditioner förekom samtidigt som mer generella trender inom den etruskiska
kultursfären. I konsten under den geometriska perioden, alltså perioden precis innan den
orientaliserande, avbildades kvinnor många gånger nakna. Tydligt markerade fysiska skillnader
i kön, specifikt könsorgan och bröst, görs därför ibland uppenbara. När den etruskiska konsten
gick in på den orientaliserande perioden däremot blev det vanligare att avbilda kvinnor
påklädda. Plaggen varierade men vanligast var korta klänningar, antingen kortärmade eller utan
ärmar; längre klänningar med bälten; långa klänningar som grekiska chiton med bälten;
rektangulära långa mantlar hängandes längst ryggen ifrån axlarna eller ifrån huvudet som täcks;
rektangulära mantlar som hänger ifrån huvud eller axlar längst ryggen med två rektangulära
vikta delar som hänger på framsidan av kroppen ner till brösten eller knäna; mantlar som täckte
kroppen och huvudet; och fyrkantiga huvuddukar som sträcker sig till axlarna. Männen har
vanligtvis en tunika i olika längder eller avbildas halvnakna i shortsliknande plagg eller
höftskynken.27 Den vanligaste och mest avbildade kvinnliga frisyren under samma period är en
lång fläta hängande längst ryggen. Ibland hänger sidolockar eller flätor framåt från tinningarna
ner till bröstnivå som vissa kvinnor ibland håller och drar i. Den långa flätan anammades ifrån
Främre Orienten under den orientaliserande perioden. Senare ändrades frisyrerna enligt
grekiska stilar och det blev vanligare att ha håret uppsatt.28
Damgaard Andersen beskriver hur tolkningar av figuriner på urnor ifrån Chiusi har gjorts:
kvinnor urskiljs ofta med långt hår och ett indrag eller avsmalnande vid midjan, medan männen
ofta urskiljs med skägg och kläder som faller mer vinkelrätt.29 Haynes menar dessutom att
könsbedömning gjorts på samma figuriner genom de rektangulära mantlarna vissa av dem har,
bälten samt örhängen – varav alla är typiska attribut för kvinnor.30 Smycken som kvinnliga
attribut, speciellt örhängen, är något som återkommer i bland annat kanopiska urnor ifrån
Chiusi31 ifrån 600-talet f.v.t. samt statyetter ifrån Tomba delle Cinque Sedie i Cerveteri ifrån
samma period där kvinnorna urskiljs från männen genom stora ringörhängen.32
Under den arkaiska tiden som följde den orientaliserande hade kvinnor, enligt till exempel
målningar ifrån Tarquinia, tunna och transparenta linneklänningar.33 Kvinnorna fortsattes att
avbildas påklädda och kvinnlig nakenhet var under den arkaiska perioden väldigt ovanligt, om
inte det handlade om gudomligheter eller för att indikera att kvinnan ifråga utsatts för någon
form av våld eller annan utsatthet.34 En ny typ av rundad mantel, tebenna, kom att bli vanlig
27
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under den här tiden och ska ha använts av både män och kvinnor.35
När det kommer till målning anammade etruskerna den grekiska traditionen av att avbilda
kvinnorna med ljusare hy än männen, trots att annan etruskisk konst berättar att kvinnorna var
ute precis som männen och inte var instängda inomhus.36
Det kontinuerliga grekiska inflytandet är märkbart genom större delen av den etruskiska
konstens utveckling. Kvinnorna avbildades mer påklädda och männen fortsatte avbildas nakna
eller halvnakna, samtidigt som kläderna och frisyrerna formades efter den grekiska stilen.

3.2.

Gudomligheter

Vad som verkar karakterisera gudomligheter, speciellt gudinnor, inom etruskisk konst är
nakenhet. De etruskiska gudarna var länge amorfa och ska inte ha avbildats i mänsklig form
förrän slutet på den orientaliserande perioden då den grekiska influensen hade stärkts markant.37
Daniele F. Maras diskuterar dock mindre statyer som hittats i etruskiska gravar daterade till så
tidigt som 700–600 f.v.t. med vad han menar är tydligt markerade sexuella drag och som
antagligen ska representera fertilitetsgudinnor.38
När gudarna väl började representeras i antropomorfa former verkar skillnaden mellan
gudinnor och mänskliga kvinnor ha gjorts bland annat genom klädsel, eller brist därav –
gudinnor visades nakna medan de mänskliga kvinnorna var påklädda. Många gånger rör
avbildningarna av vad som tolkats vara nakna gudinnorna brösten eller könet, något som oftast
kopplas ihop med fertilitet, återfödelse och döden.39 Som sagt ovan var nakenhet i avbildningar
av kvinnor ovanligt under den arkaiska perioden. Nakenhet i den etruskiska konsten är således
direkt länkat till rituella kontexter eller avvärjande sammanhang för skydd, då människor vände
sig till gudomligheter eller olika typer av demoner eller andar.40 Andarna syns med smycken,
nakna eller klädda i vanligtvis chiton, samt med vingar.41 I samband med den grekiska
influensen synkroniserades etruskiska med grekiska gudar och de etruskiska gudarna
absorberade attribut ifrån de grekiska.42
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4. Arkeologiskt material och ikonografiska tolkningar

Nedan presenteras uppsatsens undersökta material, uppdelat på ursprung och typ. Allt material
som diskuteras kommer ifrån gravkontexter i Etrurien.

4.1.

Chiusi

Majoriteten av uppsatsens undersökta material kommer ifrån Chiusi. Materialet ifrån Chiusi,
olikt Vetulonia, är i uppsatsen uppdelat i olika typer. Dessvärre har inte allt material en fast
datering eller proveniens då många föremål kommit ifrån privata samlingar. Däremot finns det
tillräckligt många liknande exempel med tydligare datering och bestämd proveniens vilket gör
det lättare att sätta in de föremålen som saknar den informationen i ett antaget sammanhang.

4.1.1. Prothesis och andra scener
Begravningsurnorna i sten, eller cippi, var vanliga i Chiusi under arkaisk tid, mer specifikt
under andra hälften av 500-talet fram till mitten av 400-talet f.v.t.43 Det var också under samma
period som prothesis-scener blev populära i Etrurien. Chiusi är dock den plats där flest
prothesis-scener har hittats – hela 34 exempel i relief som har hittats i eller förmodas komma
ifrån Chiusi-området.44 Begravningsurnorna, som är gjorda i pietra fetida – den lokala
kalkstenen – och formade som mindre fyrkantiga kistor, har vanligtvis reliefer med olika scener
på varje sida, bland annat prothesis. Inom de chiusinska prothesis-scenerna uppkommer den
etruskiska sorgegesten tre gånger. Utöver prothesis syns även gesten i tre olika scener av vad
som tolkats som rituell klagodans som utfördes i samband med begravningsriterna.45
Det tydligaste exemplet på den etruskiska sorgegesten i en prothesis-scen syns på ett
fragment från en rund bas som finns i Palermo (1, Fig. 1). Scenen centreras runt kroppen av en
avliden kvinna som vidrörs i ansiktet av en yngre flicka och vid benen av en man. Bakom
mannen står ytterligare två män, båda med armarna lyfta och händerna på huvudet. Männen har
på sig var sin tebenna och har kort hår. På andra sidan begravningsbädden syns två kvinnor som
har mantlar med vikta delar framtill och tunikor. Kvinnorna har långt hår, troligtvis i fläta precis
som den yngre flickan, samt örhängen. Båda kvinnorna håller båda händerna i knytnävar uppe
vid bröstkorgen med armbågarna vinklade rätt ut. Händerna rör inte vid varandra utan har ett
visst avstånd. Tummarna är delvis synliga och ligger horisontellt. Gesten de utför är den
etruskiska sorgegesten version I. Längst i kanten på scenen syns ytterligare en kvinna, med
mantel och lugg, som ovanligt nog är vänd rakt fram istället för att ha avbildats i profil. Hon
håller båda sina händer på huvudet, precis som de två männen på andra sidan dödsbädden, med
blicken vänd mot den avlidna. Scenen visar alltså både män och en kvinna utföra den typiska
och vanliga grekiska sorgegesten, medan endast kvinnor utför den etruskiska sorgegesten. Trots
scenens enhetlighet menar Jannot att själva prothesis-scenen bryts av åt höger efter dödsbädden
och att de två kvinnorna som utför den etruskiska sorgegesten istället utför en rituell
klagodans.46 Taylor å andra sidan tolkar scenen som en enda prothesis-scen utan någon
avbrytning och menar att kvinnorna som står till höger om dödsbädden slår sina bröst i en
43
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sörjande gest.47
I prothesis-scenen på begravningsurnan i London (2, Fig. 5) är det än en gång en avliden
kvinna i centrum. Scenen är mindre än den i Palermo och dödsbädden är endast omgiven av
fem kvinnor. Av dessa kvinnor håller den andra från vänster, som står vid foten av dödsbädden,
en hårlock eller fläta framför bröstet med ena handen, medan hennes andra hand inte syns
bakom bädden. Bredvid henne till höger, centrerad bakom dödsbädden, står en kvinna som
håller båda händerna framför brösten, precis som de två kvinnorna i Palermo. Skillnaden är att
hon med ena handen samtidigt håller i en hårlock eller fläta som hon drar i, exakt som kvinnan
bakom henne. Tydligt är att kvinnorna i scenen i London inte utför någon dans, utan omringar
och sörjer den avlidna och tar del av själva prothesis som äger rum. Huruvida kvinnan centralt
i scenen utför den etruskiska sorgegesten version I kan dock diskuteras. Möjligtvis har hon
avbildats som att hon drar i håret med ena handen och omfamnar den avlidna med andra. Vidare
kan det möjligtvis ha varit lättare att avbilda armen ovanför dödsbädden än bakom, kanske för
att fylla ut scenen och skapa mindre tomrum mellan henne och nästa figur till höger. Hennes
armar och händer är dock avbildade identiskt som kvinnorna i Palermo. Samtidigt kan det
ifrågasättas varför det skulle vara svårare att avbilda henne med endast en arm synlig när
kvinnan bakom henne till vänster har avbildats på det sättet. Vidare är det också värt att
uppmärksamma kvinnan som står vid huvudänden av dödsbädden och omfamnar den avlidna
med en hand, som avbildats tydligt med öppen handflata. Kvinnan centralt i scenen håller
emellertid båda händerna i knytnävar. Ingeborg Huber menar dock att hon i vänster hand ska
hålla en krans, något som varken Jannot nämner eller som går att uttyda i bilden från British
Museum.48 Troligast är alltså att hon faktiskt utför den etruskiska sorgegesten version I. Vidare
måste British Museums datering på urnan diskuteras då de har skrivit in urnan mellan 300–100
f.v.t., alltså den hellenistiska perioden, något som inte riktigt överensstämmer med övriga
belägg för prothesis-scener och begravningsurnor ifrån Chiusi överlag.49 Som tidigare nämnt
gjordes prothesis-scener i Etrurien endast under 500–400-talen f.v.t., vilket betyder att en
datering mellan 300–100 f.v.t. är alldeles för sen. Dessutom ändrades begravningsurnornas
form under den hellenistiska perioden: askurnor var ofta formade som kyrkklockor eller som
cippi med endast en scen i djupare relief på framsidan och en liggande avbildning av den avlidna
på locket.50 Begravningsurnan i London kan alltså inte vara ifrån den hellenistiska perioden
utan är sannolikt ifrån den arkaiska.
Den sista prothesis-scenen ifrån Chiusi är en del av Ferroni-samlingen och är idag en del
av en privat samling (3). Scenen är till viss del skadad och den enda bild som finns publicerad
av den är av dålig kvalité, vilket försvårar tolkningen och diskussionen. Längst till vänster i
scenen står vad som har tolkats som en kvinna med båda händerna vid bröstkorgen. Jannot
beskriver henne som avbildad i profil med utsläppt hår, mantel med vikta delar framtill och
händerna i knytnävar vid bröstet i en sörjande gest.51 Det går inte att utläsa ifrån bilden exakt
hur pass nära hennes händer är eller om de ens rör vid varandra. Utifrån Jannots beskrivning är
det däremot lätt att göra slutsatsen att hon gör den etruskiska sorgegesten version I.
I London finns den första av de tre rituella dansscenerna, så som Jannot har tolkat dem (4,
Fig. 6).52 I scenen syns fyra kvinnor, alla vända med fötterna åt höger och tre av dem vända
med kropparna och huvudena åt höger, medan en av dem tittar åt vänster. Den första kvinnan
längst till vänster i scenen håller händerna i knytnävar vid bröstkorgen, precis som den tredje
kvinnan i scenen. Den andra kvinnan håller precis som den fjärde kvinnan upp sina armar med
vad som ser ut som knutna nävar, utan att röra vid huvudet. Alla kvinnor har tunikor, mantlar
med vikta framdelar, örhängen och långt hår. Vare sig de två kvinnorna med knutna nävar vid
47
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bröstkorgen faktiskt utför den etruskiska sorgegesten version I är till viss del baserat på om
scenen faktiskt är en rituell klagodans eller inte. Huber ser scenen mer som en typ av procession
och menar att kvinnorna går och slår sig i bröstet.53 Jannot själv medger att det finns en stelhet
i rörelserna men att det trots det är en dans som avbildats. Om det faktiskt är en dans så kan det
mycket väl vara dansrörelser som har avbildats. Dansen är i det fallet relaterad till begravningen
och som Jannot uttrycker det en klagodans. Det medför att rörelserna som medvetet har
avbildats måste relateras till sorg, vilket också betyder att tydliga sorgegester medverkar i
scenen. Även om det inte är en dansscen så är det ändå någon form av procession eller liknande
i samband med begravningsriterna, då det på en annan sida av begravningsurnan finns en
prothesis-scen avbildad. I båda fallen är det troligast att det faktiskt är den etruskiska
sorgegesten version I som har avbildats i scenen.
Scenen i Rom är nästan identiskt som den i London, med några mindre skillnader (5). Det
är ännu en gång fyra kvinnor, varannan med händerna upphöjda och varannan med händerna i
knytnävar vid bröstkorgen. Den här gången har de dock bytt platser och det är den andra och
fjärde kvinnan som utför den etruskiska sorgegesten version I. Precis som i förra scenen är de
alla vända åt höger förutom en av kvinnorna som tittar åt vänster. I båda scenerna är den kvinna
som tittar åt vänster även en av dem som utför den etruskiska sorgegesten.
Den sista dansscenen som finns i Köpenhamn är något skadad och rekonstruerad men ser
även den precis ut som scenen i London, med att första och tredje kvinnorna har händerna vid
brösten (6). Skillnaden den här gången är att det finns en femte kvinna längst åt höger i scenen
som håller händerna vid ansiktet och river kinderna.54 Ännu en gång har Jannot tolkat scenen
som en klagodans medan Huber menar att det är en procession. Kvinnornas fötter är inte
bevarade men tillägget av den femte kvinnan som river sig i kinderna associeras mer med en
sörjande procession än en dans. Däremot kan det mycket väl ha varit samma typer av
sorgegester som betonade sorgen som var med i klagodansen, vilket gjorde dansen till en
klagodans överhuvudtaget. Vidare måste en skillnad i den etruskiska sorgegesten
uppmärksammas: medan den första kvinnan gör version I på ett tydligt sätt med armarna
vinklade rätt ut och händerna i knytnävar vid bröstkorgen, som kan ses i scenen i Palermo, ser
den tredje kvinnans armpositioner och händer lite annorlunda ut. Hennes armbågar pekar nedåt
istället för att vara helt horisontella och hennes händer ser delvis öppna ut. Gesten hon utför
liknar snarare version II. Det är mindre troligt att båda kvinnorna utför version I då de har
avbildats med tydliga skillnader. Möjligtvis insåg konstnären att armbågarna inte skulle få plats
om de pekade rätt ut och avbildade dem istället pekande nedåt för att spara plats. Det är dock
inte så troligt att så verkligen var fallet. Samtidigt går det inte i nuläget att helt utesluta två olika
konstnärer, trots att det inte heller är troligt då scenen i övrigt ser enhetlig ut till stilen. Mer
sannolikt är att det är två olika gester, eller två olika typer av gester som avbildats. Av den
publicerade bilden är det dock svårt att avgöra mer säkert om det faktiskt är version II som är
avbildat eller om det handlar om en annan gest helt och hållet. En sista möjlighet kan också
vara att den tredje kvinnan lyfter armarna och är på väg att göra version I, alltså att rörelsen
innan själva gesten har avbildats.
Till sist finns ännu en figurativ scen med fyra kvinnor som utför den etruskiska sorgegesten
version I, denna gång på en pyxis ifrån Pania-graven i Chiusi (28, Fig. 7). Pyxisen är gjord i
elfenben och är väldigt fragmenterad men det går att utläsa diverse scener som är avbildade –
bland annat två scener ifrån Odysséen.55 I scenen med de fyra kvinnorna syns de stå i rad, alla
i klänningar med bälten och långa flätor som når deras fötter. Deras armbågar pekar rätt ut och
deras knytnävar möter varandra vid bröstkorgen. Framför dem och vänd mot dem står en krigare
iklädd endast en korintisk hjälm och dansar. Bakom honom är pyxisen skadad och delar saknas
men enligt Haynes står en man iklädd en kort chiton och spelar flöjt eller aulos. Aulosspelaren
är vänd åt andra hållet och möter flera rustade krigare som alla har deras händer på huvudet –
en gest som i det här fallet kan vara både en av sorg eller hälsning. Scenen kan alltså mycket
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möjligt avbilda en krigares avfärd till krig men enligt Haynes är det troligast att scenen
representerar sista resan för en avliden medlem ur eliten. Sorgen eller förtvivlan som uttrycks
av kvinnorna och krigarna ligger till bas för den tolkningen, som mycket väl kan stämma.
Viktigt att påpeka är dock skillnaden i rörelser mellan kvinnorna och den dansande krigaren.
Han är avbildad i tydlig rörelse medan kvinnorna är avbildade mer statiska, precis som
kvinnorna i de ovan diskuterade rituella dansscenerna (4–6). Vidare är det även viktigt att
nämna att pyxisen faktiskt har mytologiska scener inblandade, vilket kan göra det svårt att
avgöra vad som ska representera verkligheten eller om det faktiskt är något som ska det
överhuvudtaget. Möjligt är att hela pyxisen endast har mytologiska scener som alla ska på något
sätt, precis som Haynes säger, representera aristokratens resa till livet efter detta. I det fallet har
den etruskiska sorgegesten version I absorberats in i det mytologiska narrativet. Kan det
verkligen ha samma betydelse om så är fallet? Här är det viktigt att uppmärksamma en sista
punkt – nämligen att pyxisen troligtvis importerades ifrån södra Etrurien. Varför det är viktigt
är för att det möjligtvis kan finnas skillnader i betydelse hos etruskiska sorgegester ifrån olika
delar av Etrurien.

4.1.2. Vaser och figuriner
Innan cippi blev vanliga var begravningsvaser i impasto – en orenad lera, polerad och bränd i
låg temperatur – vanliga och har hittats runtom i Chiusi-området, där kremering fortsatte trots
att inhumationsgravar tog över i övriga Etrurien.56 Begravningsvaserna är alla daterade till 600talet f.v.t. och ser till större delen rätt lika ut, med vissa skillnader. Vaserna innehöll inte, som
tidigare trott, askan av den avlidna och agerade alltså inte som en askurna.57 Det verkar handla
mer om en typ av markör, gravgåva eller liknande som lades i graven i ett tomrum ovanför hålet
där själva askurnan låg.58 Begravningsvaserna består av själva vaserna dekorerade med
statyetter och figuriner, som Damgaard Andersen har tolkat som belägg för en förfädersdyrkan,
där den centrala statyetten ska representera familjens överhuvud och de mindre figurinerna
andra medlemmar av familjen.59
Sammanlagt ingår figuriner ifrån nio olika vaser i uppsatsens undersökning, varav den
första vasen är Paolozzivasen i Chiusi (7, Fig. 8). Vasen har, precis som övriga vaser, en central
statyett högst upp på locket, nästan lika lång som vasen själv. Dekorerat runt statyetten finns
grip-protomer, alltså huvudet och nacken av gripen, samt sammanlagt åtta figuriner.
Figurinerna är placerade både på locket samt skuldran av vasen. De är alla klädda i långa enkla
tunikor och håller båda händerna framför bröstkorgen med den vänstra handen ovanför den
högra. Figurinerna är väldigt små och odetaljerade, det går således inte att avgöra om de håller
händerna i knytnävar eller inte. Vidare är de inte definitivt könsidentifierade men förmodas vara
kvinnor. Tydligt är endast att båda händerna är uppe vid bröstkorgen, nära varandra utan att
överlappa varandra. Gesten de utför liknar den etruskiska sorgegesten version I mer än version
II men den kan ändå argumenteras likna båda versionerna. Haynes menar att figurinerna är
sörjande och liknar gesten de utför med en gest som utförs av fem figuriner ifrån Poggio
Gallinaro-graven i Tarquinia, som hon menar slår på brösten i sorg.60 Poggio Gallinarofigurinerna håller båda händerna mot bröstkorgen med armbågarna vinklade rätt ut och
händerna nästan hopväxta över brösten. Gesten de utför verkar alltså vara en blandning av både
version I och II, vilket kan överensstämma med gesten som figurinerna på Paolozzivasen utför.
Jannot menar i vilket fall som helst att figurinerna föreställer dansare som omringar den avlidna,
alltså den centrala statyetten, med deras klagosång.61
Gualandivasen (8), som tidigare fanns i Chiusi men stals 1971, är till största delen väldigt
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lik Paolozzivasen. De 18 figurinerna på Gualandivasen är i näst identiska med de på
Paolozzivasen, med skillnaden att de istället håller höger hand över vänster och dessutom har
håret i en lång fläta längst ryggen – som har lett till att de identifierats som kvinnor.
Figurinerna ifrån vasen i Casuccini-samlingen skiljer sig dock ifrån de två tidigare, med två
olika typer av figuriner (9). Själva vasen saknas men kvar finns 12 figuriner bevarade, varav
åtta ska vara kvinnor och fyra män. Kvinnorna har precis som figurinerna på Gualandivasen
enkla tunikor och håret i långa flätor längst ryggen, samt höger hand över vänster i samma
position över bröstkorgen. Den här gången syns det däremot att deras händer är öppna och
ligger med handflatorna mot brösten. Händerna överlappar dock inte och en tydlig skillnad
mellan den etruskiska sorgegesten version I och II går fortfarande inte att säkerställa. De
manliga figurinerna är alla något större än de kvinnliga, iklädda tunikor med rutat mönster och
högerhänderna på huvudena, medan vänsterhänderna inte syns under tunikorna. Skillnaden i
kön som har gjorts i detta fall är baserat på klädsel, hår och storleksskillnad, trots skillnad i
gester mellan de kvinnliga figurinerna och de manliga.
Ifrån vasen som hittades i Poggio Renzo utanför Chiusi finns endast en komplett figurin
bevarad, medan resten av vasen saknas (10). Den kvinnliga figurinen har en lång fläta i ryggen,
tunika samt vänster hand ovanför den högra vid bröstkorgen, likt Gualandivasen (8).
I Toronto finns sex figuriner bevarade av en vas som dessvärre själv inte är bevarad (11,
Fig. 9). Figurinerna är uppdelade i tre olika typer, varav alla skiljer sig ifrån tidigare nämnda
figuriner. Den första figurinen har en lång rutmönstrad tunika och höger hand som korsar
bröstkorgen och vilar på vänster sida, medan vänstra handen är gömd under tunikan (Fig. 9a).
Figurinen förmodas vara en man. De tre följande figurinerna har långa tunikor med veck och
håller ihop händerna – antingen ena handen ovanpå den andra eller med sammanflätade fingrar,
det är svårt att urskilja exakt – framför midjan (Fig. 9b). Armbågarna pekar nedåt och är
placerade längst kroppen utan att sticka ut. Trots händernas lägre position precis under
bröstkorgen kan det argumenteras att det faktiskt är den etruskiska sorgegesten version II som
utförs. Det finns ingen exakt datering på figurinerna och deras proveniens är okänd, vilket
medför att det kan diskuteras om skillnad i tid och plats. Det är utan tvekan en annan konstnär
som har gjort figurinerna i Toronto till skillnad från tidigare figuriner och den här versionen av
gesten kan vara en tolkning av det som kan ses hos övriga figuriner. Att det dessutom finns
flera olika typer av figuriner ifrån samma vas, skiljer sig stort ifrån till exempel Paolozzivasen
som bara har en typ. Det går således inte att utesluta att gesten som utförs är en version av den
etruskiska sorgegesten version II. Figurinerna har dessutom inte säkert identifierats som
kvinnor men förmodas vara det, vilket är det troligaste fallet. De två sista figurinerna är lika
den första och har långa rutmönstrade tunikor (Fig. 9c). Däremot syns inte deras armar alls och
de är också mindre i storlek jämfört med de andra figurinerna. Trots det förmodas de vara
manliga men även de saknar säker identifiering.
I Philadelphia finns tre figuriner som är så pass lika de i Toronto att Damgaard Andersen
anser att det är möjligt att de alla kan ha kommit från samma vas (12).62 Den första – troligtvis
kvinnliga – figurinen har en lång tunika med veck och händerna vid midjan. De övriga två –
troligtvis manliga – figurinerna är mindre och har rutmönstrade tunikor utan synliga armar.
I Philadelphia finns vidare en något rekonstruerad vas med 12 bevarade figuriner (13).
Ännu en gång syns de troligtvis kvinnliga figurinerna med händerna sammanflätade vid midjan,
samt de mindre troligtvis manliga figurinerna med rutmönstrade plagg utan synliga armar.
Dessutom finns en typ som nämnts tidigare och finns i Casuccini-samlingen (9), alltså troligtvis
manliga figuriner i rutmönstrade tunikor med högerhänderna på huvudet och vänsterarmarna
under tunikorna. Att figurinerna ifrån Casuccini-samlingen redan har tolkats som manliga ökar
troligheten för att även figurinerna i Philadelphia är det då de ser i stort identiska ut.
Vidare finns ännu en vas med 12 bevarade figuriner i Philadelphia (14). Figurinerna ser ut
som föregående figuriner med skillnaden att de större förmodade manliga figurinerna denna
gång inte har några synliga armar alls.
Till sist finns fem ytterligare figuriner samt tillhörande vas även dem i Philadelphia (15,
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Fig. 10). Figurinerna har enkla tunikor och väldigt distinkta ansiktsdrag som indikerats. De
håller händerna på bröstkorgen, höger över vänster, med öppna handflator och tydligt
markerade fingrar. Gesten liknar tidigare figuriners gest (7–10), alltså en blandning av den
etruskiska sorgegesten version I och II. Figurinerna har dock inte könsidentifierats alls och var
innan Damgaard Andersens undersökning och tillhörande katalog helt opublicerade.

4.1.3. Statyer och byster
Under första hälften av 500-talet f.v.t. blev det vanligt med byster av kvinnor som ser mer eller
mindre identiska ut.63 Bysterna, gjorda av pietra fetida, stod antagligen på rundade och höga
baser eller cylindrar utanför gravkammaren och avbildade kvinnorna ner till magen, strax över
midjan. Ansiktsdragen, som är väldigt stiliserade, vittnar om att bysterna kan ha skapats av
olika konstnärer då de skiljer sig åt. Det fanns en tydlig mall på hur bysterna skulle se ut och
trots att de i form är identiska, så är de samtidigt något individualiserade, troligtvis oavsiktligt,
vilket gör att det är lätt att skilja på dem. Anmärkningsvärt är att varje exempel, som inte är för
fragmenterat för att identifiera det vill säga, avbildar just kvinnor och aldrig män.
Ett välkänt och välbevarat exempel är bysten i Chiusi (16, Fig. 11). Bysten avbildar en
kvinna iklädd en kortärmad chiton med dekorerad kant. Hon har en flätat lugg som sträcker sig
runt hela huvudet, samt två flätor som hänger ner ifrån tinningarna över axlarna och armarna –
en på vardera sida av hennes ansikte. På baksidan hänger resten av håret, till viss del flätat.
Hennes armar är fastklistrade längst kroppen och armbågarna pekar nedåt. Hennes högra hand
vilar ovanpå hennes vänstra vid brösten med handflatorna vända mot bröstkorgen och
tummarna pekande utåt, till viss del skilda från övriga fingrar. Gesten hon utför är den
etruskiska sorgegesten version II.
En byst som finns i Köpenhamn ser likadan ut som föregående och har även den höger hand
på vänster, med tummar som sticker något utåt och uppåt (17).
Den första av bysterna som finns i Florens ser i stort likadan ut som de två föregående (18).
Skillnaden är att hon har tre flätor eller hårlockar hängande i fram på vardera sida av ansiktet
och att tummarna inte pekar utåt.
Nästa byst i Florens har en fläta, eller två lockar, på var sida av ansiktet och hennes tummar
är lika långa som övriga fingrar vilket medför att de inte urskiljs på något sätt (19).
En byst som finns i Siena är rätt skadad främst till håret men har händerna relativt
välbevarade (20). Det går endast att urskilja fingrarna på högra handen, varav tummen är något
separerad men väldigt lite, från resten av fingrarna.
De sista tre bysterna i Florens är alla dåligt bevarade, varav en av dem endast har en otydlig
ritning publicerad. Av dem ska den första ha vänsterhanden vilande på högerhanden med
tummarna vikta och separerade som möts ovanför övriga fingrar (21). Den andra bysten är så
pass skadad att Hus medger att trots att det är troligast att händerna ser ut som den ovan nämnda
bysten, så är det svårt att säga exakt (22). Den sista bysten ska enligt Hus troligtvis ha händerna
positionerande som de två tidigare bysterna, med armarna klistrade längst kroppen och distinkta
armbågar (23).
På ett fragment av en byst som finns i Chiusi syns händerna placerade snett på bröstkorgen,
under flätorna som korsar händerna på mitten (24). Utöver det är den skiljande faktorn från
tidigare byster att händerna inte överlappar. De ligger båda med handflatorna tryckandes längst
brösten med ett visst avstånd mellan dem, alltså utan att röras vid alls. Gesten som avbildas är
varken den etruskiska sorgegesten version I eller II, så som vi har sett dem tidigare. Det utesluter
dock inte en tolkning av dem, speciellt version II, eller en blandning.
I Chiusi finns också en staty av en kvinna, varav endast övre delen är bearbetat vilket gör
att det snarare liknar en byst med en oarbetad bas (25). Händerna ser väldigt annorlunda ut ifrån
tidigare nämnda byster. Fingrarna är böjda inåt och skapar nästan knytnävar som hålls emot
varandra med de horisontella tummarna tryckta mot varandra ovanför. Gesten verkar enligt Hus
beskrivning snarare likna den etruskiska sorgegesten version I.
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Vidare finns i Chiusi en byst som sticker ut ifrån övriga (26). Bysten är väldigt skadad men
handplaceringarna är tydliga: den avbildade kvinnan håller de framåthängande flätorna i
vardera hand, som en hårdragande gest (se 2, Fig. 5). Hennes lugg är även den annorlunda –
istället för den flätade luggen har hon lockar som liknar exempel som hittats i Vulci. 64 Det är
alltså möjligt att bysten skapades någon annanstans, eller ännu troligare, att en konstnär ifrån
Vulci eller närliggande trakter skapade bysten. Något som skulle förklara skillnader i både frisyr
och gest.
Slutligen fanns tidigare en halv staty i Giardino Paolozzi som även den har en obearbetad
nederdel och snarare liknar en byst (27). Den avbildade kvinnan håller både händerna i
knytnävar vid bröstkorgen men drar inte i flätorna, som denna gång verkar ha hamnat under
armarna, precis vid vristerna. Händerna rör inte vid varandra och armarna är klistrade längst
kroppen med armbågarna som pekar nedåt. Gesten ser ut som en blandning eller mellanläge
mellan de två tidigare avbildningarna (25–26). Möjligtvis kan konstnären ha menat att hon
skulle ha dragit i sitt hår. Armarna är dock avbildade på ett sätt som gör den gesten näst intill
omöjlig då händerna har hamnat för långt fram för en proportionell avbildning. Det kan också
förklara varför flätorna tar slut under armarna och inte fortsätter nedanför dem. Däremot kan
det också ha varit menat att hon endast skulle hålla knytnävarna mot brösten, vilket betyder att
hon då utför den etruskiska sorgegesten version I.
Haynes menar att bysterna ska föreställa väktare eller sörjare, eller att de ska ha agerat som
gravmarkörer.65 Tolkningen verkar baseras på bysternas fysionomiska uniformitet och deras
placering utanför gravkammare. Ingrid Krauskopf menar å andra sidan att bysterna ska
föreställa gudinnor, eller till och med demoner som Vanth, då de alltid är kvinnliga.66

4.2.

Prothesis utanför Chiusi

Hittills har endast ett fåtal exempel av prothesis hittats utanför Chiusi, varav endast en har med
den etruskiska sorgegesten. På en svartfigurig etruskisk kantharos i London, vars proveniens är
okänd, syns en prothesis-scen som är mer lik de grekiska (32). Kvinnorna står till höger om
dödsbädden och männen till vänster. De urskiljs lätt: kvinnorna är vitmålade, iklädda mörka
chitoner och har långt hår, medan männen har skägg, ljusare chitoner och mörka mantlar. Även
när det kommer till gesterna håller sig männen till det grekiska med en hand på huvudet och
den andra utsträckt med handflatan uppåt. Däremot står en man centralt i scenen bakom
dödsbädden med ena armen över den avlidne, vilket är en tydlig brytning mot de grekiska
scenerna. Vad mer är kvinnornas gester: alla förutom de två som vidrör den döde håller ihop
händerna framför bröstkorgen i en gest som liknar den etruskiska sorgegesten version II. Varken
Willy Zschietzschmann eller Huber har tolkat kvinnornas gest som en sörjande gest.67 Båda
författare menar istället att det är anmärkningsvärt att kvinnorna inte visar någon sorg eller
klagan. Zschietzschmann jämför dock gesten med en bedjande gest som görs i samband med
specifikt en kristen bön och diskuterar möjligheten att det är männen som i denna scen har fått
uppgiften att föra klagan medan kvinnorna istället har tagit över den religiösa handlingen –
tvärtemot det grekiska. Samtidigt diskuterar han troligheten av att konstnären var en jonisk grek
då scenens stil överlag är väldigt jonisk.

4.3.

Vetulonia

I Pietrera-tumulusen i Vetulonia, strax över 100 kilometer till väster om Chiusi och daterad till
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andra hälften av 600-talet f.v.t., hittades 1891 fragment av minst åtta statyer, varav fyra ska vara
kvinnor och fyra män.68 Deras exakta placeringar i graven kan inte säkerställas men deras
naturliga storlek och reliefliknande stil med platt baksida gör det troligt att de var uppställda
längst väggarna.69 Av statyerna är det endast ett fåtal som har publicerats, vilket leder till en
begränsning för undersökningen. Nedan följer således presentationer av endast tre exempel.
Det mest kända exemplaret finns, precis som övriga statyer, i Florens och avbildar en
kvinnas överkropp (29, Fig. 12). Hon ser naken ut, med tydligt framträdande bröst men Haynes
menar att det går att utläsa en bevarad kant på ett kortärmat plagg på statyns vänstra arm, vilket
måste betyda att hon haft på sig en tunn målad tunika. Hon har på sig ett halsband och ett bälte
med ett motiv av bevingade kvinnliga varelser, något som är tydligt orientalistiskt. Vidare faller
två hårlockar fram på vardera sida, över och på sidan av brösten, som påminner om de egyptiska
”Hathorlockarna”. Hennes armar är klistrade längst kroppen och hennes händer vilar på
bröstkorgen, den högra handflatan ovanpå den vänstra. Hon utför den etruskiska sorgegesten
version II.
Det andra fragmentet som är bevarat avbildar även den en kvinnas överkropp (30), dock
med distinkta skillnader ifrån ovan nämnda staty. Kanterna av hennes chiton eller tunika syns
runt hennes hals och på högra armen. Hennes bröst är inte alls lika framträdande som
föregående statys och det som finns bevarat av hennes hårlockar som faller framåt liknar snarare
lockarna och flätorna på de chiusinska bysterna (se exempel 16–17, 20–21, 26). Hennes armar
är precis som föregåendes klistrade längst kroppen. Den viktigaste skillnaden är att hennes
händer istället är i knytnävar som vilar eller pressas emot varandra, med de vertikala tummarna
pekandes uppåt mot nacken. Hon utför alltså istället den etruskiska sorgegesten version I.
Slutligen finns den lägre halvan – ifrån midjan till knäna – av en manlig staty bevarad (31).
Han är iklädd en form av höftskynke och står med vänster lår något längre fram än höger. Hans
händer är bevarade och fastklistrade längst hans höfter i halva knytnävar. P.J Riis anmärker hur
lik en grekisk kouros statyn är och menar att den formades enligt den grekiska modellen.70
Statyerna har tolkats på flera olika sätt: sörjande, avbildningar eller representationer av
förfäder, eller till och med substitutkroppar för de avlidna.71 Av de tre bevarade statyerna är det
alltså endast kvinnorna som utför den etruskiska sorgegesten, medan den manliga statyn istället
har händerna vid höfterna. Elisabeth Rodhe diskuterar hur den första statyns gest, alltså den
etruskiska sorgegesten version II, påminner om en bedjande eller begravningsgest, samtidigt
som hon gör skillnad på version I och II.72 Vidare menar hon, precis som Riis, att statyerna är
oerhört influerade av den orientalistiska konsten, varpå Riis även diskuterar likheten av de
kvinnliga statyernas gester med gester utförda av fertilitetsgudinnor i öst.73 Han menar dock att
den etruskiska skulptören troligtvis inte förstod innebörden i gesterna eftersom de inte passar
in i sammanhanget. Tydligt är dock att statyerna, specifikt de kvinnliga, inte gjordes av samma
konstnär då skillnader i stil och representation är alldeles för stora.
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5. Den etruskiska sorgegesten

I tidigare kapitel presenterades och diskuterades uppsatsens undersökta material, inklusive
eventuella tolkningar som avbildningarna har fått. Följande kapitel fokuserar på gesten i sig och
de två versionerna av den, baserat på det redan diskuterade ikonografiska materialet.

5.1.

Version I och II

Version I av den etruskiska sorgegesten har vi sett tydliga exempel av i reliefer på
begravningsurnor, en pyxis i elfenben och en staty i kalksten (1–6, 28, 30). Vidare har troliga
exempel hittats hos både figuriner och byster (7–10, 15, 25, 27). Kontexterna skiljer sig också
– gesten har synts i prothesis-scener, påstådda dansscener och en avskedsscen.
Version II av gesten uppkommer främst hos bysterna ifrån Chiusi där den dominerar men
även en av statyerna ifrån Vetulonia (16–21, 29). Dessutom utförs den troligtvis av figuriner,
samt ytterligare några byster (11–14, 22–23). Anmärkningsvärt är att den inte syns i prothesisscenerna ifrån Chiusi alls men troligtvis på kantharosen av okänt ursprung (32).
Vidare finns det ett exempel där en tydlig skillnad mellan version I och II inte går att
säkerställa (24).
Det enda materialet där båda versionerna av gesten förekommer nästan lika många gånger
är hos figurinerna ifrån begravningsvaserna. Vad det beror på är svårt att säga utifrån uppsatsens
undersökning.
Det verkar heller inte finnas någon specifik kronologisk skillnad – båda gesterna syns
tidigast i Vetulonia (29–30) och senast andra hälften av 500-talet f.v.t. eller tidig 400-tal f.v.t.
för version I och mitten av 500-talet f.v.t. för version II (1–6, 32). Däremellan förekommer de
mer eller mindre samtidigt.
Till sist har de som utför gesten tolkats som sörjande, dansare, förfäder, gudomligheter och
de avlidna själva. Som diskuterats i föregående kapitel handlar dessa tolkningar om hur de
figurativa avbildningarna ser ut och i vilken kontext de befinner sig, snarare än gesten i sig.

5.2.

Grekiskt och etruskiskt

För att diskutera den etruskiska sorgegestens betydelse, är det först nödvändigt att diskutera den
grekiska motsvarigheten. Som nämnts tidigare är den gest som i grekisk konst tolkats som en
sörjande gest då de sörjande slår sig på bröstet, väldigt olik den i etruskisk konst. De som utför
den grekiska gesten har endast en hand på brösten och den andra handen på huvudet (Fig. 4),
medan den etruskiska motsvarigheten, som vi har sett, istället visar båda händerna vid brösten.
Hur kommer det sig att två väldigt skilda gester har tolkats på samma sätt? Den etruskiska
sorgegesten saknas helt inom den grekiska ikonografin. Ändå berättar vissa antika grekiska
tragedier om en gest där de sörjande slår sina bröst.74 Kan det helt enkelt handla om att den
grekiska gesten är det närmaste som finns inom det grekiska materialet till en gest som kan
tolkas som att de avbildade slår på brösten?
Hur är det då relaterat till tolkningen av den etruskiska sorgegesten? Hur kommer det sig
att den har fått samma tolkning som den grekiska? Antagligen handlar det om hur händernas
position åberopar vad som står i de grekiska textuella källorna. Huruvida den tolkningen faktiskt
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stämmer överens med den etruskiska sorgegestens egentliga betydelse är dock svårt att säga.
Den etruskiska sorgegesten har däremot förekommit inom den etruskiska konsten länge, långt
innan de grekiska textuella källorna som nämner slag på brösten skrevs. Gesten är således
etruskisk men har fått en grekisk betydelse. Det betyder så klart inte att tolkningen är fel, endast
att den inte grundades i det etruskiska materialet. Sannolikt är då att den etruskiska sorgegesten
inte var något som etruskerna fick ifrån Grekland, eftersom gesten inte finns där alls. Troligast
är att det är en inhemsk gest men det går inte att bekräfta i nuläget.

5.3.

Jämförelse

Vad som har tydliggjorts under undersökningen av materialet är att den etruskiska sorgegesten
uppkommer i flera typer, varav de två huvudgrupperna är version I och II. Gesten ser dock olika
ut beroende på medium och material: avbildningarna i relief på begravningsurnorna skiljer sig
ifrån figurinerna på begravningsvaserna, som i sin tur skiljer sig ifrån bysterna. Frågan är då
om det är någon skillnad på de två olika versionerna av gesten som har diskuterats i denna
uppsats?
Det största argumentet för att version I och II är två helt olika gester som inte alls
nödvändigtvis ingår i den etruskiska sorgegesten som kategori, är statyerna ifrån Vetulonia (29–
30). I samma grav hittades två olika statyer med två olika versioner av gesten. Varför skulle
båda versionerna av gesten avbildats om det i sanning är samma gest och innehar samma
betydelse? Skulle det inte ha begränsats till endast en av dem i det fallet? Motargumentet är
väldigt enkelt: statyerna gjordes av olika skulptörer. Den markanta skillnaden i stilen gör det
uppenbart att de inte gjordes av samma konstnär. Dessutom är det inte helt säkert att de ens
gjordes samtidigt. Graven var byggd för flera personer och troligast är att de inte alla begravdes
samtidigt, speciellt eftersom graven byggdes om efter att taket kollapsat en gång.75 Det kan
handla om något så simpelt som en smaksak, eller ursprung och influens. Av de båda statyerna
är det den första (29) som ser mest orientalistisk ut. Konstnärernas bakgrund kan således ha
påverkat statyernas stil. Helt enkelt går det inte att utesluta att båda statyerna faktiskt gör någon
typ av den etruskiska sorgegesten, just för att statyerna i sig är alldeles för olika.
Samma argument kan föras när det gäller figurinerna ifrån begravningsvaserna, där olika
typer av både version I och II av gesten förekommer. Faktum är att typerna av version I och II
aldrig uppträder på samma begravningsvas och kan därmed argumenteras vara gjorda av olika
konstnärer vid olika tidpunkter. Vaserna och figurinerna har dessutom alla hittats i olika
kontexter. De figuriner som troligtvis utför version II (11–14) är mer detaljerade och utförliga,
vilket gör det möjligt att de är någon utveckling ifrån vaserna med figuriner som gör version I
(7–10). Vidare är figurinerna som gör en typ av version II placerade väldigt tätt bredvid andra
figuriner på begravningsvaserna, vilket kan förklara varför deras armbågar inte sticker ut till
skillnad från figurinerna som gör version I – som är placerade med större mellanrum.
Kvar blir bysterna och statyerna ifrån Chiusi. De två exemplen som troligtvis gör version I
av gesten är båda halva eller hela statyer (25, 27). Fragmentet av bysten som inte gör version II
då händerna inte överlappar, skiljer sig ändå från version I då händerna inte är i knytnävar (24).
Än en gång är faktumet att ingen av bysterna eller statyerna hittats i samma kontext. Deras
tydliga skillnader gör det även klart att det är olika skulptörer som gäller även här. De exemplen
som bryter mallen (24–27) från övriga byster tyder troligtvis på andra faktorer än skillnad i gest
och betydelse. Ett av exemplaren är gjord i travertin (25), alltså en annan typ av kalksten istället
för det lokala och vanligt använda pietra fetida. Storleken på samma exempel skiljer sig då det
är en staty med obearbetad underdel. Både skillnad i material och storlek tyder tydligt på att
den gjordes av en skild skulptör än de andra bysterna. Troligtvis gäller samma sak för både
fragmentet (24) och den andra statyn (27). Det enda exemplet där det faktiskt är en tydlig
skillnad i gest är bysten med kvinnan som drar i sitt hår (26).
De olika typerna av båda versionerna av den etruskiska sorgegesten, som ibland har gjort
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det svårt att avgöra vilken version som faktiskt avbildas, tyder på att det inte nödvändigtvis
fanns ett rätt eller fel när det kom till hur gesten avbildades. Mer troligt handlar det om
skillnader när det kommer till konstnärer, influens, material, plats och tidpunkt då det sannolikt
handlar om att konsten utvecklats. Det är svårt att avbilda en staty eller byst med armbågar som
sticker ut horisontellt. Samtidigt liknar bysternas armpositioner de figuriner som gör version II,
med skillnaden att figurinernas händer är placerade något under bröstkorgen. Både knytnävar
och överlappande handflator förekommer men i stort aldrig i samma kontext, vilket sannolikt
betyder att det faktiskt är olika versioner av samma gest: båda händerna på bröstkorgen.
Det som återstår är kontexten de olika versionerna av gesten uppkommer i. Som redan
diskuterats uppkommer de i prothesis-scener, dansscener, en avskedsscen, begravningsvaser
och byster. Alla hittades i gravar och är därmed relaterade till gravsammanhang. Den kontext
som sticker ut är dansscenerna (4–6). Jannot har tolkat scenerna på begravningsurnorna som
dansscener, medan Huber menar att de istället föreställer processioner. Jannot har samtidigt
tolkat figurinerna på begravningsvaserna som dansare (se speciellt 7), möjligtvis för att han
kopplat gesten de utför med gesten som utförs på begravningsurnorna. Hans tolkning, precis
som Bayets, kan även bygga på att figurinerna är löstagbara och att det var menat för att skapa
och understryka rörelse som ska representera en begravningsdans.76 Här är det nödvändigt att
återvända till pyxisen ifrån Pania-graven (28). De fyra kvinnorna i avskedsscenen som utspelar
sig ser väldigt lika ut kvinnorna i de så kallade dansscenerna på begravningsurnorna. De står i
rad och är alla vända åt samma håll med händerna vid brösten. Samtidigt står en krigare framför
dem som är avbildad mitt i en någorlunda överdriven rörelse, vilket gör det tydligt att han
faktiskt dansar. Kvinnornas stillhet i kontrast till krigarens rörelse gör det troligt att de olikt
honom inte dansar. Eftersom scenen av de fyra kvinnorna är så lik scenen i till exempel London
(4), går det att applicera samma tolkning till det Jannot tolkat som dansscener. Det är alltså mer
sannolikt att scenerna som faktiskt avbildats på begravningsurnorna föreställer processioner i
samband med begravningen än dansscener. För att vidare motargumentera tolkningen av
figurinerna som dansare är det uppenbart att figurinerna gjordes separat och sedan fästes i
begravningsvaserna, vilket inte på något sätt behöver vara relaterat till någon form av
representation av dans.
Till sist krävs en kort diskussion gällande tolkningen av vissa avbildningar som
gudomligheter och demoner. Ingen av avbildningarna visar några som helst attribut associerat
med gudomligheter. Ingen av dem är nakna, har vingar, eller vanliga attribut som grekiska gudar
syns med. Det finns således inga belägg för att avbildningarna ska föreställa eller representera
gudinnor, demoner eller andar.

5.4.

Betydelse

Den etruskiska sorgegesten syns alltså i material som är förknippat med sorg och avsked. I allt
material som diskuterats är sorg den främsta associationen. Innan sorgen kommer dock
förlusten först. Det är att förlora en familjemedlem, vän eller bekant som orsakar sorgen till att
börja med. I förlust finns även ett farväl. Haynes diskuterar när det kommer till pyxisen ifrån
Pania-graven (28) att kvinnorna som utför den etruskiska sorgegesten version I deltar i ett farväl
av en krigare som ska iväg i krig.77 Hon menar dock att troligast är att scenen representerar en
avliden medlem ur eliten som sörjs. Möjligtvis handlar det om både och: i sorgen för den avlidna
personen finns ett farväl som representeras av kvinnorna i scenen. Gesten återkommer i
prothesis-scener och följda processioner där de levande sörjer för de döda som tas farväl av.
Figurinerna på begravningsvaserna som medföljde de avlidnas aska i graven omringar en
central figur som troligtvis representerar den avlidna själv. Figurinerna kan då representera
sörjande som tar farväl av en medlem ur samhället. Bysterna och statyerna som följde med i
gravarna och liknade väktare eller gravmarkörer, återigen med samma gest, gjordes av de
76
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levande för de döda – för att säga farväl. Kan det vara så att den etruskiska sorgegesten snarare
representerar farväl än enbart sorg som ett uttryck för förlust?
Tolkningen av vissa avbildningar som förfäder är dock något som kan motsäga att gesten
skulle vara ett farväl. Damgaard Andersen speciellt argumenterar för att etruskerna hade en
stark förfädersdyrkan och att avbildningarna representerar förfäder, eller möjligtvis de avlidna
själva.78 Om det faktiskt är förfäder som har avbildats är det möjligt att gesten istället är
relaterad till välkomst då de sedan tidigare avlidna släktingarna välkomnar in deras
familjemedlem till livet efter detta. Varför skulle gesten då synas i prothesis-scenerna eller på
pyxisen? I de scenerna är det tydligt att det inte är förfäder som utför gesten, utan levande
familjemedlemmar. Zschietzschmanns jämförelse av den etruskiska sorgegesten med en
bönegest är här värd att återvända till. Kan gestens betydelse istället handla om en bön för de
avlidnas välfärd i livet efter detta? En önskan om att de ska anlända tryggt och utan hinder till
dödsriket? Kan det vara en tillbedjande gest till gudarna för att skydda de avlidna? Samtidigt
måste det hållas i åtanke att gesten utförs samtidigt som grekiska sorgegester (se 1). Går det
verkligen att tillskriva den etruskiska sorgegesten en skild betydelse från övriga gester av sorg?
För att möjligtvis besvara frågan är det nödvändigt att titta på gestens relation till genus.

78

Damgaard Andersen 1993.

24

6. Etruskisk genus och sorg

I kapitel 2.1 diskuterades de grekiska prothesis-scenerna och hur de avbildar konceptet av
miasma, där kvinnorna är de enda som är i direkt kontakt med kroppen av den avlidna vilket,
tillsammans med könsbestämda gester, visar en segregation mellan könen. Miasma som
koncept, specifikt orsakat av döden, saknas i den etruskiska religionen och kulturen. Att
kvinnorna och männen i den etruskiska begravningskonsten delar gester och positioner i
scenerna kan förvisso ha berott på jämställdhet inom den etruskiska kulturen men det kan också
ha berott på faktumet att miasma saknades och därför inte satte ramverket för scenerna.
Prothesis-scenerna var något väldigt grekiskt som anammades av etruskerna och anpassades
enligt deras egna normer – däri användningen av den etruskiska sorgegesten.
Uppsatsens undersökta material, som presenterades utförligt i kapitel 4 och diskuterades
vidare i kapitel 5, visar att tolkningarna av avbildningarna skiljer sig. Gemensamt för alla
avbildningar är att de antingen har fastställts vara kvinnor eller förmodas vara det, baserat på
klädsel och frisyr, samt skillnader mot de manliga avbildningarna. Undantaget är de fem
figurinerna i Philadelphia som inte har identifierats alls (15). Utifrån uppsatsens undersökning
är det dock troligt att de faktiskt ska förställa kvinnor. De manliga avbildningarna funna i
samma kontexter som de kvinnliga syns med händerna på huvudet, händerna längst höfterna
eller har inga händer alls. Det närmaste den etruskiska sorgegesten de manliga avbildningarna
kommer är ena handen över bröstkorgen (11). Den etruskiska sorgegesten måste således vara
en gest förbehållet endast kvinnor, vilket alltså betyder att det fanns en skillnad i genus inom
den etruskiska begravningskonsten.
Varför var kvinnor då de enda som utförde den etruskiska sorgegesten? Zschietzschmann
diskuterade att i prothesis-scenen på kantharosen (32) var det kvinnorna som tagit över den
religiösa handlingen och männen klagan. Det kan dock inte appliceras på övriga scener där
kvinnor syns med händerna på huvudet och dragande i håret – tydliga sorgegester (1–3).
Armando Cherici nämner i sin undersökning av gravmaterial ifrån bland annat Bisenzio att
kvinnor möjligtvis sågs som väktare av minnen och symboler.79 Kan faktumet att den etruskiska
sorgegesten endast utfördes av kvinnor betyda att kvinnors roller i begravningsriterna och livet
efter detta var större än männens? Om den etruskiska sorgegesten representerar en bön, kan det
betyda att kvinnornas kommunikation med gudarna, eller demonerna ifrån dödsriket, vägde
tyngre än männens? Om gesten istället representerar ett farväl, kan det då argumenteras att
kvinnornas sorg var viktigare än männens? Utifrån studiens undersökta material, som är
begränsat, är det svårt att avgöra helt och hållet vad den etruskiska sorgegestens egentliga
betydelse är eller varför den är könsbunden. Det är däremot ytterst troligt att de två faktorerna
påverkar varandra och att gestens betydelse i hög grad är dikterad av kvinnors roller inom det
etruskiska samhället.

79
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7. Slutsats och sammanfattning

Uppsatsens huvudfråga var om det gick att uttyda en könsbundenhet i den etruskiska
begravningskonsten genom studerandet av en specifik gest? I samband med det undersöktes
huruvida de två olika versionerna av den i uppsatsen benämnda etruskiska sorgegesten faktiskt
var en och samma gest. Efter en genomgång av utvalt material visar undersökningen att det
faktiskt finns en könsbundenhet då den etruskiska sorgegesten endast utförs av kvinnor. Vidare
tyder resultatet på att version I och II av gesten är olika tolkningar av samma gest och att de
därmed båda faktiskt är den etruskiska sorgegesten. Däremot måste det hållas i åtanke att
undersökningen begränsats till material ifrån Chiusi och Vetulonia, med ett undantag med
okänd proveniens. Resultatet kan således inte i nuläget anses appliceras på hela Etrurien då
lokala seder förekom. En vidare undersökning måste utföras där material ifrån ett mer utbrett
geografiskt område analyseras för att kunna med större säkerhet komma fram till ett resultat
som gäller den etruskiska begravningskonsten i helhet.
Studien kan heller inte i nuläget besvara säkert på vad innebörden av den etruskiska
sorgegesten är men möjliga tolkningar förutom enbart sorg är representationer av farväl eller
böner. Könsbundenheten i gesten har inte kunnat tydliggöra gestens innebörd, samtidigt som
skillnader i genus inte har kunnat förklaras. Tydligt är endast att det finns en genusskillnad i
begravningskonsten. Skillnaderna baseras dock inte på idén om förorening och de etruskiska
scenerna – tvärtemot de grekiska – begränsar inte figurerna i prothesis-scenerna enligt kön. De
etruskiska scenerna baseras på mallar ifrån Grekland men har ändrats enligt etruskiska normer.
Vad exakt de normerna var och varför endast kvinnor utför gesten är något som bör forskas
vidare på då det är av stort intresse för att förstå genusroller inom det etruskiska samhället. Det
är även intressant att förstå varför just den undersökta gesten skiljer sig från övriga gester då
endast den är, som vi i nuläget vet, könsbunden.
Slutligen har undersökningens resultat med hög trolighet lett till identifiering av kön på
figuriner som tidigare varit oidentifierade, då resultatet visar att den etruskiska sorgegesten kan
användas som ett verktyg för identifikation av kön.
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Bilaga 1: Illustrationer

Figur 1. (1) Prothesis-scen i relief på cirkulär bas. Ca. 550–450 f.v.t., Chiusi, Italien. Museo
Archeologico Regionale Antonio Salinas, Palermo, inv: 8435. Från Jannot 1984, planches groupe B,II,
123.

Figur 2. Attisk prothesis-scen. Sörjande står runt dödsbädden. Svartfigurig terrakotta pinax, ca. 520–
510 f.v.t., Grekland. Metropolitan Museum of Art, New York, inv: 54.11.5. Foto: Metropolitan
Museum of Art.
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Figur 3a. Grekisk geometrisk prothesis-scen. Dödsbädden till vänster och kvinnliga sörjande till
höger. Ca. 760–700 f.v.t. Louvren, Paris, inv: CA 3283. Foto av författaren.

Figur 3b. Grekisk geometrisk prothesis-scen. Kvinnliga sörjande i långa dräkter med händerna på
huvudena. Ca. 760–700 f.v.t. Louvren, Paris, inv: CA 3283. Foto av författaren.
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Figur 3c. Grekisk geometrisk prothesis-scen. Rad av manliga sörjande med vapen och rustning. Ca.
760–700 f.v.t. Louvren, Paris, inv: CA 3283. Foto av författaren.

Figur 3d. Grekisk geometrisk prothesis-scen. Kvinnliga sörjande vända mot vänster och manliga
sörjande mot höger. Ca. 760–700 f.v.t. Louvren, Paris, inv: CA 3283. Foto av författaren.
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Figur 4. Sörjande besöker en grav. Vitgrundig lekythos tillskriven den Kvinnliga målaren, ca. 420–
400 f.v.t., Attika, Grekland. British Museum, London, inv: D70. Foto: Wikimedia Commons.
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Figur 5. (2) Prothesis i relief på begravningsurna i pietra fetida. Castellani-samlingen. Ca. 550–450
f.v.t., Chiusi, Italien. British Museum, London, inv: D10. Foto: British Museum.
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Figur 6. (4) Klagodans eller procession i relief på begravningsurna i pietra fetida. Ca. 550–450 f.v.t.,
Chiusi, Italien. British Museum, London, inv: D17. Foto: British Museum.
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Figur 7a. (28) Pyxis ifrån Pania med mytologiska scener. Sörjande kvinnor och dansande krigare. Ca.
620–580 f.v.t., Chiusi, Italien. Museo Archeologico Nazionale, Florens. Foto: Wikimedia Commons.

Figur 7b. (28) Pyxis ifrån Pania med mytologiska scener. Aulosspelare med sörjande krigare. Ca.
620–580 f.v.t., Chiusi, Italien. Museo Archeologico Nazionale, Florens. Foto: Wikimedia Commons.
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Figur 8. (7) Paolozzivasen. Begravningsvas i impasto med figuriner. Andra hälften av 600-talet f.v.t.,
Chiusi, Italien. Museo Archeologico, Chiusi, inv. 63092. Foto: Wikimedia Commons.
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Figur 9a. (11) Impasto-figurin ifrån en begravningsvas. Andra hälften av 600-talet f.v.t., troligtvis
ifrån Chiusi, Italien. Royal Ontario Museum, Toronto, inv. 910.191.3.F. Efter
http://collections.rom.on.ca/objects/389975/one-of-six-figurine-attachments-from-a-funeraryvase?ctx=c93447ac-42c2-4de9-99a6-36fcdafdbb38&idx=2 (Åtkomst 2018-05-19).

Figur 9b. (11) Impasto-figurin ifrån en begravningsvas. Andra hälften av 600-talet f.v.t., troligtvis
ifrån Chiusi, Italien. Royal Ontario Museum, Toronto, inv. 910.191.3.C. Efter
http://collections.rom.on.ca/objects/374061/one-of-six-figurine-attachments-from-a-funeraryvase?ctx=c93447ac-42c2-4de9-99a6-36fcdafdbb38&idx=1 (Åtkomst 2018-05-19).
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Figur 9c. (11) Impasto-figurin ifrån en begravningsvas. Andra hälften av 600-talet f.v.t., troligtvis
ifrån Chiusi, Italien. Royal Ontario Museum, Toronto, inv. 910.191.3.A. Efter
http://collections.rom.on.ca/objects/374060/one-of-six-figurine-attachments-from-a-funeraryvase?ctx=c93447ac-42c2-4de9-99a6-36fcdafdbb38&idx=4 (Åtkomst 2018-05-19).

Figur 10. (15) Impasto-figurin ifrån en begravningsvas. Troligtvis 600-talet f.v.t., Chiusi, Italien. Penn
Museum, Philadelphia, inv. MS 1400. Efter Damgaard Andersen 1993, 42, fig. 54.
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Figur 11. (16) Byst av kvinna i pietra fetida. Andra hälften av 500-talet f.v.t., Chiusi, Italien. Museo
Civico, Chiusi, inv. 2258. Foto: Wikimedia Commons.
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Figur 12. (29) Fragment av kvinnlig staty i kalksten. Andra hälften av 600-talet f.v.t., Vetulonia,
Italien. Museo Archeologico Nazionale, Florens, inv: 8553. Foto: Wikimedia Commons.
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Bilaga 2: Katalog

Materialet i katalogen presenteras mer utförligt i kapitel 4. Katalogen är till stor del uppdelad
efter presentationsordning, med Chiusi-materialet först, följt av Vetulonia. Inom varje
katalogpost står föremålets proveniens och vart föremålet är nu; material den är gjord av eller i
samt en ungefärlig datering; bevaringsstatus och kort beskrivning samt bibliografi.
1. Fragment av relief i rund stenbas (Fig. 1).
Proveniens: Chiusi, Casuccini-samlingen.
Material: Pietra fetida.
Datering: Ca. 550–450 f.v.t.
Bevarandestatus: Fragmenterad.
Beskrivning: Prothesis-scen.
Museum: Palermo, Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, inv. 8435.
Bibliografi: Jannot 1984, 30, kat. 6, fig. 123–124; Taylor 2014, 16.
2. Relief på begravningsurna i sten (Fig. 5).
Proveniens: Castellani-samlingen.
Material: Pietra fetida.
Datering: Ca. 550–450 f.v.t. British Museum har dock daterat urnan till 300–100 f.v.t.
Bevarandestatus: Komplett.
Beskrivning: Prothesis-scen.
Museum: London, British Museum, inv. D10.
Bibliografi: Jannot 1984, 15, kat. 3, fig. 86; Huber 2001, 173; British Museum
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?searchText=
d10&ILINK|34484,|assetId=1580892001&objectId=673075&partId=1 (Åtkommen 2018-05-06).
3. Relief på begravningsurna i sten.
Proveniens: Ferroni-samlingen.
Material: Pietra fetida.
Datering: Ca. 550–450 f.v.t.
Bevarandestatus: Fragmenterad.
Beskrivning: Prothesis-scen.
Museum: Privat kollektion.
Bibliografi: Jannot 1984, 47, kat. 6, fig. 169.
4. Relief på begravningsurna i sten (Fig. 6).
Proveniens: Chiusi.
Material: Pietra fetida.
Datering: Ca. 550–450 f.v.t.
Bevarandestatus: Välbevarad.
Beskrivning: Scen av klagodans (?).
Museum: London, British Museum, inv. D17.
Bibliografi: Jannot 1984, 144–145, kat. 6, fig. 498; Huber 2001, 172.
5. Relief på begravningsurna i sten.
Proveniens: Chiusi, Scalambrini-samlingen.
Material: Pietra fetida.
Datering: Ca. 550–450 f.v.t.
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Bevarandestatus: Välbevarad.
Beskrivning: Scen av klagodans (?).
Museum: Rom, Museo Barracco, inv. 201.
Bibliografi: Jannot 1984, 90–92, kat. 3, fig. 321; Haack 2017, 1006.
6. Relief på begravningsurna i sten.
Proveniens: Chiusi.
Material: Pietra fetida.
Datering: Ca. 550–450 f.v.t.
Bevarandestatus: Fragmenterad och rekonstruerad.
Beskrivning: Scen av klagodans (?).
Museum: Köpenhamn, Ny Carlsberg Glypotek, inv. H205.
Bibliografi: Jannot 1984, 81–82, kat. 35, fig. 293; Huber 2001, 172; Taylor 2014, 10–11, fig. 4.
7. Paolozzivasen (Fig. 8).
Proveniens: Chiusi.
Material: Impasto.
Datering: Andra hälften av 600-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Tidigare hel med endast den centrala figuren som saknade ena handen, vilket kan ses
i tidigare publicerade bilder, men nu kraftigt rekonstruerad.
Beskrivning: Begravningsvas med figuriner.
Museum: Chiusi, Museo Archeologico, inv. 63092.
Bibliografi: Damgaard Andersen 1993, 34–35, kat. 26, fig. 40; Haynes 2000, 81–82, fig. 64.
8. Gualandivasen.
Proveniens: Romitorio, Chiusi.
Material: Impasto.
Datering: Andra hälften av 600-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Vasen samt figuriner verkar vara kompletta och välbevarade.
Beskrivning: Begravningsvas med figuriner.
Museum: Chiusi, Museo Archeologico, inv. 2001. Urnan stals dock 1971.
Bibliografi: Damgaard Andersen 1993, 33–35, kat. 25, fig. 39.
9. Begravningsvas.
Proveniens: Machianella, Poggio della Fornace, nära Chiusi.
Material: Impasto.
Datering: Andra hälften av 600-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Urnan saknas men 12 figuriner är bevarade. Vissa av figurinerna är delvis skadade.
Beskrivning: Figuriner ifrån begravningsvas.
Museum: Casuccini-samlingen.
Bibliografi: Damgaard Andersen 1993, 38–40, kat. 32, fig. 47–48.
10. Begravningsvas.
Proveniens: Poggio Renzo, nära Chiusi.
Material: Impasto.
Datering: Andra hälften av 600-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Urnan saknas. Endast en figurin finns bevarad.
Beskrivning: Figuriner ifrån begravningsvas.
Museum: Okänt.
Bibliografi: Damgaard Andersen 1993, 40–41, kat. 36, fig. 52.
11. Begravningsvas (Fig. 9).
Proveniens: Okänd proveniens, troligtvis Chiusi.
Material: Impasto.
Datering: Andra hälften av 600-talet f.v.t.
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Bevarandestatus: Urnan saknas. Sex kompletta figuriner finns bevarade.
Beskrivning: Figuriner ifrån begravningsvas.
Museum: Toronto, Royal Ontario Museum, inv. 910.191.3.A-F.
Bibliografi: Damgaard Andersen 1993, 39–40, kat. 33, fig. 49.
12. Begravningsvas.
Proveniens: Chiusi (?).
Material: Impasto.
Datering: Andra hälften av 600-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Urnan saknas. Tre kompletta figuriner finns bevarade.
Beskrivning: Figuriner ifrån begravningsvas.
Museum: Philadelphia, Penn Museum, inv. L 29.70-72.
Bibliografi: Damgaard Andersen 1993, 39–40, kat. 34, fig. 50.
13. Begravningsvas.
Proveniens: Chiusi.
Material: Impasto.
Datering: Andra hälften av 600-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Rekonstruerad. Fem figuriner saknas.
Beskrivning: Begravningsvas med figuriner.
Museum: Philadelphia, Penn Museum, inv. MS 2467.
Bibliografi: Damgaard Andersen 1993, 36–37, kat. 29, fig. 43–44.
14. Begravningsvas.
Proveniens: Chiusi.
Material: Impasto.
Datering: Andra hälften av 600-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Den centrala figuren saknar ena handen och vissa av de mindre figurinerna saknas.
Beskrivning: Begravningsvas med figuriner.
Museum: Philadelphia, Penn Museum, inv. MS 1399.
Bibliografi: Damgaard Andersen 1993, 35–36, kat. 28, fig. 42.
15. Begravningsvas (Fig. 10).
Proveniens: Chiusi (?).
Material: Impasto.
Datering: Osäkert, troligtvis 600-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Komplett.
Beskrivning: Begravningsvas med figuriner.
Museum: Philadelphia, Penn Museum, inv. MS 1400.
Bibliografi: Damgaard Andersen 1993, 42, kat. 40, fig. 54; Penn Museum,
https://www.penn.museum/collections/object/238834;
https://www.penn.museum/collections/object/102378;
https://www.penn.museum/collections/object/171408;
https://www.penn.museum/collections/object/232384;
https://www.penn.museum/collections/object/150356 (Åtkommen 2018-05-07).
16. Byst (Fig. 11).
Proveniens: Chiusi.
Material: Pietra fetida.
Datering: Troligtvis första hälften av 500-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Välbevarad.
Beskrivning: Byst av kvinna.
Museum: Chiusi, Museo Civico, inv. 2258.
Bibliografi: Hus 1961, 62, kat. 9, pl. XXXI. För datering se Haynes 1971, 17; Damgaard Andersen
1993, 50.
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17. Byst.
Proveniens: Chiusi.
Material: Pietra fetida.
Datering: Troligtvis första hälften av 500-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Välbevarad.
Beskrivning: Byst av kvinna.
Museum: Köpenhamn, Ny Carlsberg Glypotek, inv. 477.
Bibliografi: Riis 1941, 113, nr. 3, pl. 20.1; Hus 1961, 60–61, kat. 6. För datering se Haynes 1971, 17;
Damgaard Andersen 1993, 50.
18. Byst.
Proveniens: Chiusi.
Material: Pietra fetida.
Datering: Troligtvis första hälften av 500-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Välbevarad.
Beskrivning: Byst av kvinna.
Museum: Florens, Museo Archeologico Nazionale, inv. 5505.
Bibliografi: Hus 1961, 59, kat. 3, pl. XXIX. För datering se Haynes 1971, 17; Damgaard Andersen
1993, 50.
19. Byst.
Proveniens: Chiusi.
Material: Pietra fetida.
Datering: Troligtvis första hälften av 500-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Välbevarad.
Beskrivning: Byst av kvinna.
Museum: Florens, Museo Archeologico Nazionale, inv. 5506.
Bibliografi: Hus 1961, 58–59, kat. 2, pl. XXIX. För datering se Haynes 1971, 17; Damgaard Andersen
1993, 50.
20. Byst.
Proveniens: Sarteano, Chiusi.
Material: Travertin.
Datering: Troligtvis första hälften av 500-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Hel men något skadad.
Beskrivning: Byst av kvinna.
Museum: Siena, Museo Archeologico Nazionale, inv. 740.
Bibliografi: Hus 1961, 61–62, kat. 7, pl. XXXI. För datering se Haynes 1971, 17; Damgaard Andersen
1993, 50.
21. Byst.
Proveniens: Bagnolo, Chiusi.
Material: Pietra fetida.
Datering: Troligtvis första hälften av 500-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Mer eller mindre hel, dock dåligt bevarad.
Beskrivning: Byst av kvinna.
Museum: Florens, Museo Archeologico Nazionale, inv. 89.025.
Bibliografi: Hus 1961, 59–60, kat. 4, pl. XXX. För datering se Haynes 1971, 17; Damgaard Andersen
1993, 50.
22. Byst.
Proveniens: Bagnolo, Chiusi.
Material: Pietra fetida.
Datering: Troligtvis första hälften av 500-talet f.v.t.
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Bevarandestatus: Mer eller mindre hel, dock dåligt bevarad.
Beskrivning: Byst av kvinna.
Museum: Florens, Museo Archeologico Nazionale, inv. 89.026.
Bibliografi: Hus 1961, 60, kat. 5, pl. XXX. För datering se Haynes 1971, 17; Damgaard Andersen
1993, 50.
23. Byst.
Proveniens: Chiusi.
Material: Pietra fetida.
Datering: Troligtvis första hälften av 500-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Fragmenterad.
Beskrivning: Fragment av byst av kvinna.
Museum: Florens, Museo Archeologico Nazionale.
Bibliografi: Hus 1961, 65, kat. 16, pl. X. För datering se Haynes 1971, 17; Damgaard Andersen 1993,
50.
24. Byst.
Proveniens: Chiusi.
Material: Pietra fetida.
Datering: Troligtvis första hälften av 500-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Fragmenterad.
Beskrivning: Del av byst av kvinna i relief.
Museum: Chiusi, Museo Civico, inv. 2294.
Bibliografi: Hus 1961, 58, kat. 1, pl. X. För datering se Haynes 1971, 17; Damgaard Andersen 1993,
50.
25. Staty (byst).
Proveniens: Chiusi.
Material: Travertin.
Datering: Troligtvis första hälften av 500-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Dåligt bevarad.
Beskrivning: Staty av kvinna i storlek men endast övre delen av kroppen är bearbetad.
Museum: Chiusi, Museo Civico, inv. 2268.
Bibliografi: Hus 1961, 63–64, kat. 12, pl. XI. För datering se Haynes 1971, 17; Damgaard Andersen
1993, 50.
26. Byst.
Proveniens: Chiusi.
Material: Pietra fetida.
Datering: Troligtvis första hälften av 500-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Hel men skadad.
Beskrivning: Byst av kvinna.
Museum: Chiusi, Museo Civico, inv. 2264.
Bibliografi: Hus 1961, 63, kat. 10, pl. XXXII. För datering se Haynes 1971, 17; Damgaard Andersen
1993, 50.
27. Staty.
Proveniens: Chiusi.
Material: Pietra fetida.
Datering: Troligtvis första hälften av 500-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Dåligt bevarad.
Beskrivning: Halv staty av en kvinna.
Museum: Tidigare i Giardino Paolozzi.
Bibliografi: Riis 1941, 114, nr. 34; Hus 1961, 64, kat. 13, pl. XXXII. För datering se Haynes 1971, 17;
Damgaard Andersen 1993, 50.
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28. Pyxis (Fig. 7).
Proveniens: Chiusi.
Material: Elfenben.
Datering: Slutet på 600-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Fragmenterad.
Beskrivning: Pyxis med avbildningar av olika scener och figurer.
Museum: Florens, Museo Archeologico Nazionale.
Bibliografi: Rallo 1989, tav. LVI-LVII; Haynes 2000, 110, fig. 91; Menichetti 2017, 844–845, fig.
45.10.
29. Staty (Fig. 12).
Proveniens: Vetulonia.
Material: Kalksten.
Datering: Andra hälften av 600-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Fragmenterad.
Beskrivning: Fragmenterad kvinnlig överkropp.
Museum: Florens, Museo Archeologico Nazionale, inv. 8553.
Bibliografi: Riis 1953, pl. 7, nr. 9; Hus 1961, 27–28, kat. 7, pl. XVIII; Damgaard Andersen 1993, 49–
50; Haynes 2000, 82–83, fig. 65.
30. Staty.
Proveniens: Vetulonia.
Material: Kalksten.
Datering: Andra hälften av 600-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Fragmenterad.
Beskrivning: Fragmenterad kvinnlig överkropp.
Museum: Florens, Museo Archeologico Nazionale, inv. 8554.
Bibliografi: Riis 1953, pl. 7, nr. 9; Hus 1961, 27, kat. 6, pl. XVIII; Rodhe 1990, 180–181, tafel 27, nr.
3. För datering se Damgaard Andersen 1993, 49–50; Haynes 2000, 83.
31. Staty.
Proveniens: Vetulonia.
Material: Kalksten.
Datering: Andra hälften av 600-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Fragmenterad.
Beskrivning: Fragmenterad manlig underkropp.
Museum: Florens, Museo Archeologico Nazionale, inv. 8556.
Bibliografi: Riis 1953, pl. 7, nr. 9; Hus 1961, 30–31, kat. 13, pl. II. För datering se Damgaard
Andersen 1993, 49–50; Haynes 2000, 83.
32. Kantharos.
Proveniens: Okänd.
Material: Keramik.
Datering: Mitten av 500-talet f.v.t.
Bevarandestatus: Välbevarad.
Beskrivning: Svartfigurig kantharos med prothesis-scen.
Museum: London, British Museum, inv. 1899.7–21.1.
Bibliografi: Zschietzschmann 1928, 31–32, nr. 89, beliage 15; Shapiro 1991, 633–634, fig. 3; Huber
2001, 170; Taylor 2014, 22, fig. 18.
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