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Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen åbner Kina-udstilling på Moesgaard Museum 

Regentparret besøger onsdag 1. april Moesgaard Museum, hvor Hans Kongelige Højhed 

Prinsgemalen forestår åbningen af museets nye særudstilling om Kinas første kejser og hans 

terrakottahær.  

Moesgaard Museum åbner onsdag 1. april den første særudstilling Den Første Kejser – Kinas 

terrakottahær i museets nye udstillingsbygning.  

Den officielle åbning af udstillingen forestås af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen. I 

åbningsarrangementet deltager også Moesgaard Museums protektor, Hendes Majestæt 

Dronningen, kulturminister Marianne Jelved og Kinas ambassadør i Danmark samt indbudte 

gæster. 

Udstillingen åbner efterfølgende for publikum samme dag kl. 17.  

Indtil for få årtier siden var Kinas første kejser, Qin Shihuangdi, en mytisk og sagnomspunden figur. 

I 1974 fandt bønder, der gravede ud til en brønd, en af dette århundredes største arkæologiske 

sensationer. Fundet af kejserens mere end 7000 mands store hær af terrakottasoldater gjorde 

myten til virkelighed.  

Historien om Kinas første kejser 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. Tidsmæssigt udspiller historien sig på nogenlunde samme tid som Moesgaard Museums 

verdensberømte moselig, Grauballemanden, 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 vores ønske med udstillingen 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. Det er den historie, vi gerne vil fortælle,” siger direktør for Moesgaard 

Museum, Jan Skamby Madsen. 

Moesgaard Museum viser i udstillingen Den Første Kejser – Kinas terrakottahær et eksklusivt 

udvalg af terrakottafigurer – soldater, embedsfolk og en hest - sammen med en serie genstande, 

der afspejler kejserens regeringstid. Udstillingen vil præsentere mere end 120 genstande fra 

blandt andet kejserens gravkompleks samt Qin- og Han-dynastiet. 



Genstandene er specielt udvalgt til netop Moesgaard Museum fra ti forskellige museer og 

institutioner i Shanxi provinsen i Kina. Flere af genstandene har ikke tidligere været vist udenfor 

Kina. Det er således en unik udstilling publikum kan opleve på Moesgaard Museum frem til 30. 

september.  

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har støttet udstillingen med seks 

millioner kroner.  

Moesgaard Museum har 1. april åbent fra kl. 17 – 21. Museet og museets tag vil denne dag ikke 

være åbent for publikum i dagtimerne.  

Moesgaard Museum holder ekstraordinært åbent mandag i uge 14 (børnenes skoleferie) og hele 

påsken: Skærtorsdag, Langfredag, lørdag og Påskedag samt 2. Påskedag. 

Yderligere oplysninger kan fås hos direktør Jan Skamby Madsen på telefon 87 16 10 16 eller mail: 

jan.skamby.madsen@moesmus.dk eller hos administrativ leder, Henrik Hatt, Moesgaard Museum, 

på mail: henrik@nytmuseum.dk eller mobil 30 62 60 92 
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