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Oplev Kinas første kejser og hans terrakottahær på Moesgaard Museum til foråret 

 

Det nye Moesgaard Museum, som blev indviet af Hendes Majestæt Dronningen 10. oktober, åbner i 2015  

sin første internationale særudstilling. I museets 1000 m2 store særudstillingslokale kan publikum fra 1. 

april opleve Kinas første kejser, Qin Shihuangdi , og hans Terrakottahær. Udstillingen på Moesgaard 

Museum vil præsentere mere end 120 genstande fra gravkomplekset, Qin- og Han-dynastiet, heraf omkring 

10 store terrakotta figurer i form af soldater, embedsfolk og heste. 

Genstandene er specielt kurateret til netop Moesgaard Museum fra 14 forskellige museer og institutioner i 

Shaanxi provinsen i Kina. 

Nogle af disse museer besøger kulturminister Marianne Jelved netop i disse dage under sit besøg i Kina, der 

er et led i en stor dansk-kinesisk kultursatsning som varer fra efteråret 2014 til foråret 2015. I den periode 

vil et stort kinesisk publikum kunne opleve et ambitiøst og bredt udbud af dansk kultur og kunst.  Et dansk 

publikum vil tilsvarende til foråret kunne opleve noget af det ypperste indenfor kinesisk kultur med den 

kommende særudstilling om kejser Qin og hans terrakottahær på Moesgaard Museum.  

Under sit besøg i Kinas vil kulturministeren bl.a. besøge nogle af de museer, som udlåner genstande til den 

kommende særudstilling på Moesgaard Museum. 

Museerne er: Museum of the First Emperor’s Terracotta Army; Xi’an Museum, Han Yangling Museum, 

Shaanxi History Museum, Han Yangling Museum, Baoji Bronze Museum, Baoji Archaeological Team, 

Shaanxi Provincial Institute for Archaeological Research, Shaanxi Provincial Cultural Heritage Promotion 

Center, Xianyang Institute for Archaeological Research & Protection, Xianyang Cultural Relics Protection 

Center, Xianyang Museum, Fengxiang County Museum, Qishan County Museum. 

Indtil for få årtier siden var den første kejser Qin Shihuangdi en mytisk sagnomspunden figur. Men i 1974 

gjorde fundet af Terrakottahæren hans person og bedrifter virkelige.  

Det blev hurtigt klart, at virkeligheden overgik myten - langt mere end man kunne forestille sig. Det er 

historien om manden, der for mere end to tusind år siden – med hidtil uset brutalitet og kynisme - samlede 

det kinesiske rige og påbegyndte den kinesiske mur. Tidmæssigt udspiller historien sig på nogenlunde 

samme tid som Moesgaard Museums verdensberømte Grauballemand , der blev ofret i en mose i Danmark. 

”Udstillingen vil introducere et dansk og internationalt publikum for en essentiel epoke i Kinas historie. 

Med udgangspunkt i den personlige historie om Kejser Qin Shihuangdi og hans spektakulære bedrifter er 

det Moesgaard Museums mål at højne den generelle interesse for kinesisk historie og kultur. Selv om 

Kejsergraven er en af vor tids mest kendte arkæologiske sensationer er det kun de færreste, der har et 



mere indgående kendskab til den dramatiske historie, der ligger bag,” siger administrativ leder af 

udstillingerne, Henrik Hatt, fra Moesgaard Museum. 

 

 

Moesgaard Museum får bl.a. fra ”Museum of the First Emperor’s Terracotta Army”  i alt 33 genstande til 

Danmarks heraf 10 store terrakottafigurer. 

Udstillingen om kejser Qin Shihuangdi  og Terrakottahæren på Moesgaard Museum åbnes 1. april og varer 

frem til 30. september 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


