Fortidsmindedag 2. oktober

Tag med Moesgaard Museum på guidet tur til Borum Eshøj
Slots- og Kulturstyrelsen og de lokale museer er gået sammen om at skabe en Fortidsmindedag i
Danmark, som afholdes 2. oktober 2016. Formålet er at lokke danskerne ud i by og land for at øge
kendskabet og interessen for danmarkshistorien via et besøg på et af landets mange, fantastiske
fortidsminder.
2. oktober inviterer Moesgaard Museum på en gratis, guidet tur til Borum Eshøj – en stormandshøj
fra bronzealderen. Måske kender du de berømte egekistegrave fra Borum Eshøj? Kisterne med de
velbevarede fund er udstillet på Moesgaard Museum og publikum får nu en særlig mulighed for at
høre om fundet på selve fundstedet.
Turen går til den fredede gravhøj, hvor kisterne blev udgravet i 1870’erne. Kisterne indeholdt
ligene af en kvinde og to mænd fra ældre bronzealder. De var iklædt nogle af de bedst bevarede
oldtidsdragter i Danmark. De velbevarede personer, tekstiler og gravgaver giver et unikt indblik i
bronzealdersamfundet.
Undervejs vil turlederne fortælle om kæmpehøjen Borum Eshøj, om den omkringliggende gravplads
samt om bronzealderens landskab.
Turen er en del af fejringen af den nationale Fortidsmindedag. Fortidsmindedagens formål er at gøre
opmærksom på vores mange spændende og seværdige fredede fortidsminder i land og by.
Borum Eshøj - bronzealderhøj og landskab
- Alle er velkomne på denne spændende tur til den berømte gravhøj Borum Eshøj. Moesgaard
Museum har i 1980’erne i tæt samarbejde med lokalsamfundet udgravet og rekonstrueret 3 af de
omkringliggende overpløjede høje samt opført en kopi af et bronzealderhus. På turen skal vi høre
fortællingen om bronzealderlandskabet og folket, som byggede disse markante kæmpehøje, siger
Marlene Sørensen, museumsinspektør, Moesgaard Museum.
Borum Eshøj er fra ældre bronzealder (ca. 1500-1300 f.Kr.) og er én af de i alt 130 fredede
fortidsminder i Aarhus Kommune.
Turen finder sted søndag den 2. oktober kl. 10 – 12.
Medbring varmt tøj, praktisk fodtøj samt siddeunderlag og evt. kaffe.

Mødested: P-pladsen ved Borum Eshøj huset
Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.
Kontaktperson:
Marlene Sørensen, museumsinspektør
Moesgård Museum, antikvarisk afdeling,
Telefon: 2338 2331
Mail: mas@moesgaardmuseum.dk

