
 

Moesgaard Museum får støtte til udstilling om stenalder og middelalder 

Med i alt 30,15 mio. kr. i støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og 

Nordea-fonden kan Moesgaard Museum nu realisere en 925 m2 stor udstilling 

om stenalder og middelalder. Udstillingen åbner i 2016. 

Den 11. oktober 2014 åbnede Moesgaard Museums nye udstillingsbygning, 

hvor der er lagt vægt på en ny tilgang til formidling med mennesket og de gode 

historier i fokus.  Museet viser udstillinger om Danmarks oldtid og udstillinger 

med antropologisk udblik til alverdens folkeslag.  

Med støtte fra Nordea-fonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 

fuldendes udstillingerne om Danmarks forhistorie nu med stenalder og 

middelalder. Nordea-fonden har bidraget med 10.150.000 kr. til anden fase af 

museets permanente udstillinger. 

”Moesgaard Museum fremstår i dag som et ”state-of-the art” museum, og er 

på mange måder blevet en rollemodel og et fyrtårn for udviklingen af danske 

kulturhistoriske museer. V i er glade for at støtte museet i at realisere en 

levende og involverende formidling,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i 

Nordea-fonden. Fonden har tidligere støttet museet med 30 mio. kr. til første 

fase af formidlingen.  

Siden åbningen i oktober har Moesgaard Museum haft mere end 150.000 

besøgende. 

”Vi er meget glade for støtten, som betyder, at vi allerede i 2016 kan få 

fuldendt vores permanente udstillinger. Den respons vi har fået både fra 

museets gæster og fra anmeldere viser, at vi er lykkedes med vores ønske om 

at skabe udstillinger, der med nye formidlingsformer appellerer til tre 

generationer på én gang.  Det udstillingskoncept vil vi fortsætte med i de 

kommende udstillinger,” siger direktør for Moesgaard Museum, Jan Skamby 

Madsen.  

Moesgaard Museum glæder sig til at vise nogle af landets mest righoldige 

samlinger fra jæger- og bondestenalder. Samlingerne indeholder blandt andet 

et omfattende skeletmateriale, som giver mulighed for at rekonstruere 

konkrete personer og komme helt tæt på fortidens mennesker.   

De nye udstillinger forventes åbnet i 2016.  

Yderligere oplysninger hos direktør Jan Skamby Madsen, Moesgaard Museum, 

på telefon 87 16 10 16. 


