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OPLYSN IN G ER OM MUSE E T

Museet

Den selvejende institution
Moesgaard Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Telefon: 87 39 40 00
Telefax: 86 27 23 78
Hjemmeside: www.moesgaardmuseum.dk
E-mail: info@moesgaardmuseum.dk
CVR/SE nr: 39 88 10 12
Etableret: 1861
Hjemstedskommune: Århus
Regnskabsår: 1. januar til 31. december
Moesgaard Museum omfatter også Odder Museum og
Samsø Museum.

Bestyrelse

Formand:..................................................................Johannes Flensted-Jensen
Næstformand:..................................................Johnny Laursen
Medlem:....................................................................Bent Hansen
Medlem:....................................................................Dan Boyter
Medlem:....................................................................Flemming Knudsen
Medlem:....................................................................Håkon Piene Glørstad
Medlem:....................................................................Jørn Senger
Medlem:....................................................................Kirsten Jensen
Medlem:....................................................................Marie Kaldahl Nielsen
Medarbejderrepræsentant:............Rasmus Birch Iversen

Revisor

Ernst & Young P/S
Postboks 330
Værkmestergade 25
8100 Aarhus C

Pengeinstitutter Nordea Danske Bank
Skt. Clemens Torv 2-6 Kannikkegade 4-6
8100 Århus C 8000 Århus C
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LED ELSES PÅT EG N I N G

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrrapporten for 2017 for
Moesgård Museum for regnskabsåret 1. januar 2017-31. december 2017.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagelse af driftstilskud fra Kulturminsteriet.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar-31. december 2017.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for
de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Moesgaard, den 17. maj 2018
Mads K. Holst
Direktør

Johannes Flensted-Jensen
formand

Johnny Laursen
næstformand

Bent Hansen

Dan Boyter

Flemming Knudsen

Håkon Piene Glørstad

Jørn Senger

Kirsten Jensen

Marie Kaldahl Nielsen

Rasmus Birch Iversen
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LED ELSES BERET N I N G

Museets hovedaktiviteter
Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks Kulturarv.
Museet omfatter udstillingssteder og museumsdrift ved Moesgaard Museum i Højbjerg, Vikingemuseet i Aarhus, Odder Museum og Samsø Museum. Museet har samdriftsaftaler med Aarhus, Odder
og Samsø kommuner. Aarhus kommune er tilsynsførende myndighed.
Museet er specialiseret om arkæologi og etnografi og har på disse områder internationale aktiviteter. Museet har marinarkæologisk ansvar i farvandene omkring Jylland. Museet har desuden ansvar
for nyere tids kulturarv i Odder og Samsø kommuner.

Årsberetning 2017
Årets aktiviteter
Aktivitetsmæssigt var 2017 præget af Aarhus’ rolle som Europæisk Kulturhovedstad. Det gav anledning til nye aktiviteter og førte til anderledes former på udstillinger og arrangementer. Det gælder
bl.a. årets særudstilling, Rejsen, der i et samarbejde med Zentropa og Filmby Aarhus blev et stort filmisk projekt om menneskets grundvilkår på tværs af kulturer. Samarbejdet med Det kongelige Teater om opførelsen af Røde Orm var ligeledes et Aarhus2017-projekt og satte sit præg på både arealer og aktiviteter omkring Moesgaard i forår og begyndelsen af sommeren. Stykket blev med over
92.000 tilskuere en stor publikumssucces og en vellykket afprøvning af de logistiske muligheder for
afvikling af store arrangementer på museets område. De sidste to Aarhus2017 arrangementer var en
mindre udstilling, Fraværets Nærvær, i samarbejde med Paphos på Cypern og teaterprojektet Orms
Rejse med en iscenesat rejsefortælling om vikingetiden, rettet særligt mod børn og udspillet sig fra
bakken nord for museet og ned gennem marker og skov.
Vikingetræffet fejrede 40 års jubilæum med det hidtil største antal deltager på omkring 1400 og
med en dags længere varighed. Samsø Museum fejrede sit 100 års jubilæum med en særudstilling
om museets historie.
I oktober åbnede den sidste del af de permanente arkæologiske udstillinger med afsnittet Middelalderen – Fri os fra det onde. Det markerede dermed også afslutningen på det store opbygningsprojekt i forbindelse med den nye udstillingsbygning.
Besøgstallet for museets samlede udstillinger nåede i 2017 op på 424.019. Medtælles deltagere i diverse arrangementer, herunder Røde Orm-forestillingen, bliver antallet brugere. 516.019. Niveauet
ligger samlet set tæt på 2016-tallet men med en forskydning fra udstillingsbesøg til arrangementer,
med Røde Orm som det klart største. Omkring 25% af museets besøgende er unge under 18 år.
Med udgangen af 2017 udløb den Flerårige Aftale med Aarhus Kommune, som museet har fulgt i de
sidste fire år. Målafrapporteringen er vedlagt i særlige specifikationer. Der er med 2018 indgået en
ny Flerårig Aftale for de kommende fire år.
Organisation
Organisatorisk var 2017 præget af flere betydelige ændringer. En gennemgribende omstrukturering
og opdatering af museets administration og økonomisystemer blev påbegyndt i begyndelsen af året
og der blev i marts ansat ny administrationschef, Per Linnemann Larsen. I februar igangsattes en
større tilpasnings- og optimeringsplan med henblik på at håndtere det betydelige driftsmæssige underskud, der var opstået i 2016 samt at flytte museet fra opbygningsscenarie til driftsfokus. Tilpasningen medførte afskedigelse af 10 medarbejdere. I december 2017 efter færdiggørelsen af de permanente udstillinger iværksattes en ændring af organisationsstrukturen.
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Bygning og Drift
I løbet af året er der blevet gennemført en omfattende renovering af gårdspladsen på herregården
Moesgaard, inklusive dræningsforanstaltninger, restaurering af det centrale springvand og nyopførelse af trapper til sidelænger. Desuden er Thai-huset blevet gennemgribende renoveret og udbygget med terrasse og adgangstrappe.
Museets forskning
Museet har i 2017 haft en betydelig forskningsaktivitet inden for både arkæologi, etnografi og konservering og naturvidenskab. Forskningen har været gennemført både som selvfinansierede undersøgelser og på bevillinger fra fonde og offentlige myndigheder. Flere af forskningsresultaterne
tiltrak sig opmærksomhed fra presse. Det gælder bl.a. genopdagelsen af den næststørste kendte
skibssætning ved Vejerslev i Favrskov kommune og de marinarkæologiske undersøgelser i Aarhus-
bugten med eftersøgningen af de første kystjægere i stenalderen.

Nøgletal
2017

2016

2015

2014

Antal besøgende:
Besøgende på museets besøgssteder

516.019

Besøgende på museets udstillinger

424.019

431.688

528.403

151.017

25.316.153

26.993.547

39.887.392

7.028.704

8

5

4

3

8.683

8.683

5.043

5.043

Billetindtægter
Antal særudstillinger
Antal åbningstimer i alt (årligt)

–

–

–

Årets resultat
Årets resultat er et overskud på 1,2 mio. kr. Resultatet er 1,3 mio. kr. lavere end i budget 2017. Det
lavere resultat kan især henføres til lavere entreindtægter. Sammenholdt med resultat for 2016 på
-10,4 mio. kr. er der sket en resultatforbedring på 11,6 mio. kr. Den markante resultatforbedring skal
ses sammen med den tilpasning af organisationen som blev gennemført i foråret 2017.
Resultatet for 2017 er tilfredsstillende.

Supplerende bemærkninger til året resultat:
I regnskabet for 2017 er der valgt at ændre anvendt regnskabspraksis på den regnskabsmæssige behandling af fondsbidrag med tilhørende renteindtægter samt på indregning af resultat i dattervirksomhed.
Se omtale af disse forhold under anvendt regnskabspraksis.
Oprindelig budget for 2017 viste et resultat på -8,1 mio.kr. Efter indarbejdelse af ændringer i anvendt regnskabspraksis på fondsbidrag samt resultat i dattervirksomhed viser budget for 2017 et resultat på 2,5 mio. kr.

Museets forventninger til fremtiden:
For 2018 forventes et resultat på 5-7 mio. kr.
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A N VE N DT RE G N S K A B S P RA K SIS

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Moesgaard Museum er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 461 af
25. april 2013 om museer og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagelse af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Ved aflæggelse af årsrapporten for 2017 er anvendt regnskabspraksis ændret på følgende regnskabsposter i forhold til anvendt regnskabspraksis i 2016:
• Fondsbidrag med tilhørende renteindtægter på den nye museumsbygning samt de nye
permanente udstillinger er opført under periodeafgrænsningsposter under langfristet
gæld. Fondsbidraget på den nye museumsbygning indtægtsføres over lejeperioden (50 år).
Fondsbidrag på permanente udstillinger indtægtsføres ligeledes over lejeperioden (20 år).
Beløbet, som indtægtsføres det kommende år, er opført under periodeafgrænsningsposter
under kortfristet gæld.
Ændret regnskabspraksis på fondsbidrag betyder, at egenkapitalen pr. 1. januar 2016 er reduceret
med 350,7 mio. kr. Årets resultat er påvirket positivt med 10,3 mio. kr.
• Sponsorindtægter periodiseres over sponsorperioden. Ændret regnskabspraksis på
sponsorindtægter betyder, at egenkapitalen pr. 1. januar 2016 er reduceret med 1,2 mio. kr.
Sponsorindtægter er ikke tidligere blevet periodiseret. Ændret regnskabspraksis påvirker ikke
årets resultat.
• Resultat i dattervirksomhed indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse.
Ændret regnskabspraksis på resultat i dattervirksomhed påvirker ikke egenkapitalen pr. 1. januar
2016. Årets resultat er påvirket positivt med 1,5 mio. kr. Resultat i dattervirksomhed er tidligere
ført direkte på egenkapitalen.
• Indtægter og udgifter på igangværende tilskudsfinansierede projekter er indarbejdet i
resultatopgørelse. Ændringen har ingen indflydelse på årets resultat eller egenkapitalen pr. 1.
januar 2016.
Sammenligningstal fra 2016 er tilpasset ændring i anvendt regnskabspraksis. Budgettal for 2017 er
ligeledes tilpasset ændringer i anvendt regnskabspraksis.

Kontoplan
Museets regnskab registreres i en kontoplan, der er en udvidet udgave af Kulturministeriets vejledende kontoplan. Kontoplanen er udvidet med ekstra hovedgrupper for at tilgodese Moesgaard
Museums behov for en yderligere specifikation af regnskabet. Af hensyn til museets budgettering på
afdelingsniveauer fraviges den vejledende kontoplan desuden på en række punkter.
Særskilt regnskab (under supplerende oplysninger) er udarbejdet til brug for indberetningen til
Slots- og Kulturstyrelsen af årets regnskabstal.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip med de fravigelser, der
fremgår nedenfor. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele heraf vil tilflyde museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå museet, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt.
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Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende.

Omsætning
Stats- og kommunetilskud
Stats- og kommunetilskud indregnes i resultatopgørelsen i henhold til betingelser i tilsagnsskrivelse.
Entre, salg i café og butik samt andre indtægter
Entre, salg i café og butik samt andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at der erhverves endelig ret hertil.
Afgørelsen af hvornår en indtægt anses som indtjent, baseres på følgende kriterier:
• der foreligger en forpligtende salgsaftale,
• salgsprisen er fastlagt,
• levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og
• indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.
Projekter, herunder tilskud fra fonde
Projekter, herunder tilskud fra fonde indtægtsføres på grundlag af en opgjort færdiggørelsesgrad.
Myndighedsopgaver
Myndighedsopgaver indtægtsføres på grundlag af en opgjort færdiggørelsesgrad.

Omkostninger
Alle driftsomkostninger i resultatopgørelsen er opdelt således:
• Lønninger og lønafhængige omkostninger (alle afdelinger)
• Viden og samlinger
• Publikum og formidling
• Bygningsdrift
• Ledelse og administration
• Projektudgifter

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og
urealiserede valutakursreguleringer samt amortisering af realkreditlån.

Leasing
Alle de indgåede leasingkontrakter er operationel leasing. Betalte leasingydelser i forbindelse med
operationel leasing indregnes løbende i resultatopgørelsen, og den samlede leasingforpligtelse i
hele leasingperioden oplyses i en note.
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Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter
Omkostninger til udviklingsprojekter under opførelse omfatter gager, afskrivninger og andre omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til udvikling af aktivet.
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare – hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i museet kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet – indregnes som immaterielle anlægsaktiver, hvis der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den
fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt selve
udviklingsomkostningerne.
Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med, at omkostningerne afholdes. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, hvis denne er lavere. Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives fra tidspunktet for
færdiggørelsen.
Afskrivningerne beregnes lineært over aktivernes forventede brugstid således:
Færdiggjorte udviklingsprojekter.............................................................................................. 4-5 år

Materielle anlægsaktiver
Museets bygninger og jordbesiddelser optages til den senest kendte offentlige ejendomsvurdering.
Eksisterer der ikke en offentlig ejendomsvurdering, er kostpris anvendt. Investeringer i ombygninger
optages til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Andre materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris, reduceret med eventuel restværdi. Afskrivningerne
beregnes lineært over aktivernes forventede brugstid således:
• Ombygning på længerne ............................................................................................................ 50 år
• Frysetørringsanlæg ............................................................................................................................... 20 år
• Omlægning til fjernvarme og kloakering............................................................... 10 år
• Andet udstyr og inventar................................................................................................................... 5 år

Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. ekskl. moms føres som en omkostning i anskaffelsesåret. Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen i salgsåret.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter indre værdis metode. Kapitalandele i tilknyttede
virksomheder optages til indre værdi. Årets resultat indtægtsføres i resultatopgørelsen.
Andre reguleringer i værdien af kapitalandele i tilknyttedes virksomheder posteres direkte på museets egenkapital.
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Varebeholdning
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at
kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Varebeholdning består af butiksvarer og caféråvarer. Lager af butiksvarer og caféråvarer er opgjort
til kostpris eksklusive moms, da disse områder er omfattet af museets momsregistrering.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger
til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning, baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter – aktiver
Periodeafgrænsningsposter, opført som aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår. Udgifter vedrørende kommende udstillinger periodiseres i forhold til, i
hvilket kalenderår udstillingerne åbner.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af indestående i banker.

Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det
modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi
indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Feriepengeforpligtelse og særlige feriefridage
Feriepengeforpligtelse og særlige feriefridage optages i balancen under kortfristet gæld. Den samlede forpligtelse indeholder bruttoløn og pension for fastansatte medarbejdere pr. 31. december.

Igangværende tilskudsfinansierede projekter
Igangværende projekter måles til salgs-/tilskudsværdien af det udførte arbejde, opgjort på grundlag
af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger
i forhold til forventede samlede omkostninger på projektet. Når det er sandsynligt, at de samlede
omkostninger på projektet vil overstige de samlede indtægter på et projekt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.
Når salgs-/tilskudsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgs-/tilskudsværdien til medgåede
omkostninger eller en lavere nettorealisationsværdi. Acontotilskud fragår i salgs-/tilskudsværdien.
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Omkostninger i forbindelse med opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at
de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter – passiver
Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, udgøres af forudbetalte indtægter vedrørende
efterfølgende regnskabsår. Forudbetalte indtægter udgør især stats- og kommunetilskud samt huslejeindtægter.
Fondsbidrag med tilhørende renteindtægter til opførelse af den nye museumsbygning samt de nye
permanenter udstillinger indgår under periodeafgrænsningsposter under langfristet gæld. Fondsbidraget til den nye museumsbygning indtægtsføres over lejeperioden (50 år). Fondsbidrag til de permanente udstillinger indtægtsføres ligeledes over lejeperioden (20 år). Beløbet, som indtægtsføres
det kommende år, er opført under periodeafgrænsningsposter under kortfristet gæld.

Museets samlinger
Efter den gældende vejledning for opstilling af museers regnskaber skal samlinger ikke aktiveres eller optages i regnskabet.

Momsregistrering
Museumsdrift er som sådan fritaget for momsregistrering ifølge momsloven. Dette gælder dog ikke
for museets butik, café, salg fra skov og dyrehold samt køb og salg fra det fælles fotolab.
Museet er frivillig momsregistreret af forpagtningen af Restaurant Skovmøllen.
Arkæologiske udgravninger og forundersøgelser er momspligtig aktivitet. Analogt hermed er konserveringsydelser og -undersøgelser tilsvarende gjort momspligtige, da områderne er tæt forbundne.
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RESU LTAT OP G Ø REL S E 1. JAN UA R- 3 1 . D E C E M B E R

Note

Stats-og kommunetilskud

2016

kr.

t.kr.

34.266.554

34.772

Entreindtægter

25.316.153

26.994

Salg i café og butik

24.337.079

20.381

Projekter, her under tilskud fra fonde

21.757.324

15.351

Myndighedsopgaver, arkæologi

9.092.234

10.644

30.662.076

29.043

145.431.420

137.185

63.799.118

72.244

4.279.621

3.842

Publikum og formidling

33.216.831

28.013

Bygningsdrift

26.021.837

29.517

Ledelse og administration

6.523.680

9.084

Projektudgifter

14.707.324

7.351

148.548.411

150.051

-3.116.991

-12.866

Andre indtægter

1

2017

2

Indtægter i alt
Løn og lønafhængige omkostninger
Viden og samlinger

Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

3

6.632.387

6.304

Finansielle udgifter

4

-3.822.696

-3.706

2.809.691

2.598

1.517.165

-142

1.209.865

-10.410

1.209.865

-10.410

Finansielle poster i alt
Resultat i dattervirksomhed

5

Årets resultat
Resultatdisponering:
Overført overskud
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BA L A NCE P R . 31. DECEMBE R

AKTIVER

Note

Udviklingsprojekter
Immaterielle anlægsaktiver i alt

6

Grunde og bygninger
Udstyr og inventar

2017

2016

kr.

t.kr.
215.303

–

215.303

–

129.504.899

130.511

7.994.130

12.251

Materielle anlægsaktiver i alt

6

137.499.029

142.762

Kapitalandele i dattervirksomhed

5

98.828.974

96.216

98.828.974

96.216

236.543.306

238.978

Varebeholdninger

2.412.632

1.873

Varebeholdninger i alt

2.412.632

1.873

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser

3.164.039

8.635

244.681.577

239.818

3.795.400

3.855

579.346

726

Tilgodehavender i alt

252.220.362

253.034

Likvide beholdninger

290.852

1.308

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

254.923.846

256.215

AKTIVER I ALT

491.467.152

495.193

Finansielle anlægsaktiver i alt
ANLÆGSAKTIVER I ALT

Tilgodehavender i dattervirksomhed
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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BA L A NCE P R . 31. DECEMBE R

PASSIVER

Note

Egenkapital

2017

2016

kr.

t.kr.

8.934.186

6.629

8.934.186

6.629

328.321.585

333.751

Realkreditgæld

68.729.470

69.980

Anden langfristet gæld

18.821.660

19.003

Egenkapital i alt

7

Periodeafgrænsningsposter

1.909.320

1.909

Langfristede gældsforpligtelser i alt

Depositum
8

417.782.035

424.643

Gæld til pengeinstitutter

9

22.084.550

15.822

Realkreditgæld og anden gæld

8

1.561.020

1.930

732.134

500

Feriepengeforpligtelser

9.459.465

11.346

Leverandører af varer og tjenesteydelser

3.604.990

6.669

3.258.647

4.471

1.805.818

2.084

22.244.307

21.099

64.750.931

63.921

GÆLDFORPLIGTELSER I ALT

482.532.966

488.564

PASSIVER I ALT

491.467.152

495.193

Skyldig løn og lønrelaterede gældsposter

Igangværende tilskudsfinansierede projekter

10+11

Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

12

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

13

Andre forpligtelser

14
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PENGESTRØ M S O P G Ø REL S E 1 . JA N UA R- 3 1 . D E C E M B E R

2017

2016

kr.

t.kr.

Årets resultat

1.209.865

-10.410

Resultat i dattervirksomhed

-1.517.165

142

-307.300

-10.268

5.427.187

4.907

Reguleringer vedr. ikke kontante poster
Af- og nedskrivninger
Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver

-56.400

Amortisering af låneomkostninger

79.518

113
–

Ændring i varebeholdninger

-540.132

285

Ændring i tilgodehavender

5.677.423

9.479

Ændring i mellemregning, dattervirksomhed

-4.863.504

-12.400

Ændringer i kortfristet gæld

-5.064.199

2.315

Ændringer i periodeafgrænsningsposter

-5.429.210

-6.999

Pengestrømme fra driftsaktivitet

-5.076.617

-12.568

-495.181

-12.615

Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver

171.198

4

Overtagelse af Samsø Museum

-142.575

3.401

-466.558

-9.210

-1.929.776

-1.686

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Afdrag på gæld til kreditinstitutioner
Forøgelse af gæld til kreditinstitutioner

4.366.927

Aktiveret kurstab ved optagelse af lån

–

-4.174.404

434

Optagelse af banklån

15.000.000

Pengestrømme fra finansieringssaktivitet

13.262.747

-1.252

7.719.572

-23.030

-14.513.270

8.517

7.719.572

-23.030

-6.793.698

-14.513

290.852

1.309

Kassekredit

-7.084.550

-15.822

Likvide midler pr. 31. december i alt

-6.793.698

-14.513

Årets likviditetsvirkning i alt
Likvide midler pr. 1. januar
Årets likviditetsvirkning fra driften og investeringer
Likvide midler pr. 31. december i alt

–

Som specificeres således:
Likvide beholdninger
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NOTER

1. Stats- og kommunetilskud

Driftstilskud fra Aarhus kommune (incl. stat)

2017

2016

kr.

t.kr.

21.792.300

21.705

Driftstilskud fra Odder kommune

2.027.000

2.027

Driftstilskud fra Samsø kommune

998.000

1.475

8.930.254

9.039

519.000

526

34.266.554

34.772

8.012.383

7.973

7.577.414

8.660

Indtægter, Konservering og naturvidenskab

5.128.859

4.356

Indtægter, udstillingstegnestue

2.730.947

467

934.369

1.383

Sponsorindtægter m.m.

1.955.367

2.228

Indtægter undervisningsafdelingen

1.004.510

1.150

Andre indtægter

3.318.227

2.826

30.662.076

29.043

Renter på mellemregning med dattervirksomhed

6.632.387

6.304

Finansielle indtægter i alt

6.632.387

6.304

2.703.875

2.877

Renteudgifter

590.647

271

Renter på frigørelseslån

327.068

327

Andre finansielle udgifter

121.588

231

Driftstilskud fra staten inkl. særligt ø-tilskud
Driftstilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Stats- og kommunetilskud i alt
2. Andre indtægter
Huslejeindtægter
Indtægter bygningsdrift

Øvrige indtægter, arkæologi

Andre indtægter i alt
3. Finansielle indtægter

4. Finansielle udgifter
Prioritetsrenter

Amortisering af kurstab

79.518

Finansielle udgifter i alt

–

3.822.696

3.706

96.216.481

99.095

1.095.328

-2.737

1.517.165

-142

98.828.974

96.216

5. Kapitalandel i dattervirksomheder
Saldo 1. januar
Dagsværdiregulering af sikringsværktøjer
Årets resultat
Saldo 31. december
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6. Materielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter

Grunde og bygninger

Udstyr og inventar

kr.

kr.

kr.

Anskaffelsessum 1. januar

–

136.460.820

18.004.557

Årets tilgange til kostpris

215.303

–

279.878

Årets afgange til kostpris

–

–

-427.994

Anskaffelsessum 31. december

215.303

136.460.820

17.856.441

Akkumulerede af- og
nedskrivninger 1. januar

–

4.907.382

6.740.461

Årets af- og nedskrivninger

–

2.048.539

3.378.647

Afskrivninger på afhændet udstyr

–

Akkumulerede af- og
nedskrivninger 31. december

–

–

Bogført værdi 31. december

215.303

-256.797

6.955.921

9.862.311

129.504.899

7.994.130

Værdien af grunde og bygninger udgjorde ifølge den seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 31. december
2017 53.848 t.kr., hvoraf grundværdien udgør 28.015 t.kr.
7. Egenkapital
Egenkapital
primo

Ændringer i
dattervirksomhed

Overført
resultat

6.628.993

–

–

6.628.993

Årets resultat

–

–

1.209.865

1.209.865

Dagsværdiregulering af
sikringsværktøjer

–

1.095.328

–

1.095.328

Saldo pr 31. december

6.628.993

1.095.328

1.209.865

8.934.186

Saldo pr. 1. januar

Egenkapital
ialt

8. Langfristet gæld
Saldo 31.
december

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

kr.

kr.

kr.

kr.

338.610.654

10.289.069

328.321.585

287.165.308

Realkreditgæld

74.311.130

1.645.510

72.665.620

65.525.084

Låneomkostninger til
amortisering

-4.095.186

-159.036

-3.936.150

3.300.006

Anden langfristet gæld

18.896.206

74.546

18.821.660

18.631.196

1.909.320

1.909.320

417.782.035

376.530.914

Periodeafgrænsningsposter

Depositum
Langfristet gæld i alt

1.909.320
429.632.124

–
11.850.089
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9. Gæld til pengeinstitutter

Valutalån

2017

2016

kr.

kr.

15.000.000

Udnyttet kreditfacilitet
Gæld til pengeinstitutter i alt

–

7.084.550

15.821.610

22.084.550

15.821.610

Den maksimale kreditfacilitet i pengeinstitut udgør 9.300.000 kr.
10. Igangværende tilskudsfinansierede projekter
Tilgode (+)/
skyldig (-) primo
Udgravning Randlev
Kuwait C14
Arkiv digitalisering Steffen

-22.069

Herregårdsjagt
Udsmykning museum
Vejerslev 2016

–

–

96.612

Udgravning af kongegrave på
Bahrain

Royal Mount Book

–

-32.966
-25.549

Lønreserve Orientalsk

Årets udgifter

-150.548

Ph.d. Ulrik Johnsen

Qatar 3

Årets indtægter

-317.000
–
-100.000

Tilgode (+)/
skyldig (-) ultimo
-150.548

32.966

-0

192.210

-28.178

1.621

-23.928

-106.733

-228.802

-1.121.295

–

1.063.168

-58.127

-626.216

–

24.780

-601.436
16.891

61.608

-120.160

75.443

-17.869

-240.000

257.869

–

200.050

-500.000

299.950

–

-250.000

199.300

-50.700

225.704

-392.713

–

Undersøgelser på Samsø

-618.417

–

Jens Bjerre projekt

-48.794

–

-1.171.291

–

930.582

-10.332

–

10.332

–

383.406

–

154.669

–

Urban Diaspora
Nepal – oplysningsmidler
Nepal CKU-midler

-270.906

Hafit monografi Steffen

-154.669

Højgårds Fond Ulrik Johnsen
Alken Enge & Iron Age
The Life of the Dead
Første Kystjægere
Projektforberedelsesmidler

-112.500

30.000

-30.000

–

–

-32.892

-540.000

-500.600

–
–

–

-48.794
-240.709

–

-24.082

-24.082

592.769

19.877

313.435

-187.165

72.000

–

Forskeren bag forhænget

–

-100.000

100.000

–

Kronologi

–

-25.000

23.815

Skt. Clemensborg

-72.000

–

-1.185

-175.000

–

–

-175.000

Å-deponeringer Lise Frost

-55.000

–

55.000

–

Museumspakken –
en mapinfo app

182.925

-182.925

–

–

Børneaktiviteter Røde Orm

291.797

-3.359.000

Contact

-41.562

Udsmykning generel

3.067.203

–

–

41.562

–

-100.000

–

–

Frikøb Thea Skaanes

42.586

–

59.414

102.000

Kuwait Failaka ekspedition

–

–

-19.579

-19.579

Qala’at bind 3

–

–

-100.000

-100.000

–

5.875

-23.245

Jorck til Punan Bah

-29.120
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-100.000

Fortsat
CKU bevilling, etnografisk
afdeling
Formidlingsprojekt
Afghanistan

-134.719

–

134.719

–

-22.130

–

22.130

–

310.564

–

Historier om Danmark

57.436

-368.000

Digital Samsø

–

–

Renovering gårdsplads

–

-5.340.000

5.340.000

Ofret i vand

–

-518.400

-18.448

-536.848

Sword and Sword Smiths

–

115.439

115.439

Døden i Centrum

–

-500.000

94.918

-405.082

19.466

-230.534

–

Temporal Dialogues

–

-250.000

Borggade

–

-75.000

Udstilling om Syriske
flygtninge

–

-250.000

Norsminde

–

Nye konferencemøbler

–

I alt

–

-4.470.930

408.000

–

408.000
–

-75.000

25.000

-225.000

5.800

5.800

-317.056

317.056

-13.495.041

14.707.324

–
-3.258.647

11. Tilskud fonde og foreninger
Fond/forening

Tilskud

Projekt
Udgravning af kongegrave på
Bahrain

Beckett-Fonden

Herregårdsjagt

Vilhelm Kiers Fond

100.000

Herregårdsjagt

Augustinus Fonden

100.000

Herregårdsjagt

Jorck George Konsul og Hustrus Fond

Udsmykning museum

Nordea Fonden

500.000

Vejerslev 2016

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinnet Møllers Fond

250.000

Højgårds Fond Ulrik Johnsen

Knud Højgaards Fond

30.000

The Life of the Dead

Fonden Aarhus 2017

540.000

Forskeren bag forhænget

Knud Højgaards Fond

100.000

Kronologi

Dronning Margrethe II`s
Arkæologisk Legat

100.000

40.000

25.000

Børneaktiviteter Røde Orm

Fonden Aarhus 2017

3.359.000

Renovering gårdsplads

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

5.340.000

Døden i Centrum

Augustinus Fonden

500.000

Udstilling om Syriske flygtninge

Knud Højgaards Fond

200.000

Udstilling om Syriske flygtninge

Fond v/advokat Per Harder

50.000

Nye konferencemøbler

C.A.C. Fonden

317.056
11.551.056

Særudstilling
Rejsen

Fonden Aarhus 2017

4.000.000

Rejsen

Købmand Herman Sallings Fond

2.000.000

Rejsen

Kroagerfonden

Rejsen

Aage og Ulla Filtenborgs Fond

500.000
50.000
6.550.000

I alt

18.101.056
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12. Periodeafgrænsningsposter

Periodisering af tilskud på museumsbygning samt permanente
udstillinger

2017

2016

kr.

t.kr.

10.289.069

9.999

Driftstilskud fra Aarhus kommune (incl. stat)

3.639.400

3.636

Forudbetalt husleje og a`conto forbrug

3.347.814

3.295

Beretningsmidler

2.143.282

1.871

723.471

1.063

Periodisering af sponsorindtægter

1.207.463

1.177

Andre periodeafgræsningsposter

893.808

58

Periodeafgrænsningsposter i alt

22.244.307

21.099

Midler Konservering og naturvidenskab

13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
a. Til sikkerhed for realkreditlån på 74.314.129 kr. er der tinglyst pantebreve på 76.674.000 kr.
b. Til sikkerhed for driftskredit i pengeinstitut er der tinglyst pantebrev på 10.000.000 kr.
c. Til sikkerhed for lån i Hypotekbanken på 7.480.123 kr. er der tinglyst skadesløsbrev på 7.480.124 kr.
d. I Ejendomsselskabet Moesgård A/S er der vedrørende den nye museumsbygning tinglyst ejerpnatebreve
på 27.400.000 kr. På grund af det krydsende pant nævnes det her som en eventualforpligyelse.
14. Andre forpligtelser
Arbejdsmarkedets Feriefond
I 2014 har Arbejdsmarkedets Feriefond bevilget et tilskud på 8.100.000 kr. til evolutionstrappen i de
permanente udstillinger. Såfremt forudsætningerne for at modtage tilskuddet viser sig ikke at være opfyldt, kan
Arbejdsmarkedets Feriefond kræve beløbet tilbagebetalt, dog afskrives 1/10 af tilskuddet årligt. Ultimo 2017
udgør eventualforpligtelsen 4.860.000 kr.
Leasingkontrakter (operationel leasing)
De samlede fremtidigere leasingydelser fra indgåede leasningkontrakter udgør mindre end 50 t.kr.
Lejemål
1. Der er indgået to lejemål med Ejendomsselskabet Moesgård A/S.
a. Lejemål på museumsbygning løber over 50 år. Der resterer 46 år og 9 måneder af lejemålet.
b. Lejemål på permanente udstillinger løber over 20 år. Der resterer 16 år og 9 måneder af lejemålet.
Yderligere er der indgået tre eksterne lejemål med en opsigelsesvarsel på maksimal 12 måneder.
Den samlede forpligtelse udgør maksimalt 225.000 kr.
2. Der er indgået to udlejningskontrakter med Aarhus Universitet. Begge kontrakter løber i 10 år
fra 1. januar 2014.
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REGNSK A B S OVER S I G T

Supplerende oplysninger

Realiseret 2017

Budget 2017

Realiseret 2016*

35.895.035

34.764.894

41.553.061

5.397.378

6.871.544

11.112.223

Skov og park

656.748

475.439

467.011

Samlingernes sikkerhed

488.693

420.418

332.271

-1.555.682

-2.573.404

107.417

515.553

523.500

42.230

1.140.523

616.266

130.900

-62.798

40.500

16.797

-1.535.936

-880.880

157.763

Løn til fastansat personale
Lokaler og ejendomme

Antikvarisk virksomhed
UNESCO Skolesamlingerne
De Etnografiske Samlinger
Orientalsk Afdeling
Konservering og naturvidenskab
Udstillings og formidlingsvirksomhed

3.233.094

7.467.562

6.685.291

Særudstillinger

8.461.133

9.000.000

4.889.954

Administration

6.851.440

7.273.833

5.573.052

Entreindtægter

-25.316.153

-29.282.000

-26.993.547

8.104.598

6.637.431

7.008.380

Renter

-5.840.633

-5.571.666

-6.132.190

Cafévirksomhed

-1.960.940

-3.207.610

-867.177

101.802

-17.698

956.854

34.573.855

32.558.129

45.040.290

Prioritetsrenter/Husleje

Museumsbutiksvirksomhed
Nettoforbrug
Tilskud fra Aarhus kommune (incl. stat)

-21.792.300

-21.816.900

-21.704.702

Driftstilskud fra Odder kommune

-2.027.000

-2.027.000

-2.027.000

Driftstilskud fra Samsø kommune

-998.000

-1.475.000

-1.475.000

Driftstilskud Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling

-519.000

-519.000

-526.000

Driftstilkud – Stat

-8.930.254

-8.930.254

-9.039.219

Driftstilskud i alt

-34.266.554

-34.768.154

-34.771.921

-1.517.165

-301.303

141.610

-1.209.864

-2.511.328

10.409.979

Resultat i tilknyttet virksomhed
Samlet resultat (-=overskud)
* Realiseret 2016 er efter ny regnskabspraksis
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BUDGE T- O G REG N S K ABS S K EM A F O R I N D B ER ET N I N G T I L
SLOTS- OG K U LT U RS T YR E LS EN

Regnskabsåret 2017
Udgifter

Indtægter

Regnskabsåret 2016
Udgifter

Indtægter

Regnskabsåret 2016 *
Udgifter

Indtægter

22

Personale

37.711.597

1.816.562

44.379.082

3.352.021

44.905.082

3.352.021

28

Lokaler og
ejendomme

13.631.539

7.577.413

20.239.378

8.660.144

20.239.378

8.660.144

32

Samlingens
forvaltning mv.

492.235

3.542

334.686

2.415

334.686

2.415

38

Undersøgelser
og erhvervelse

1.500.006

425.728

362.534

172.607

362.534

172.607

44

Konservering

5.310.856

6.846.792

3.834.180

3.676.417

4.082.180

3.676.417

50

Udstillinger

20.763.240

11.535.782

23.223.322

12.381.685

27.679.959

4.325.035

54

Anden formidlingsvirksomhed

3.016.923

1.552.604

2.632.585

2.483.850

2.632.585

2.483.850

58

Administration

10.719.662

3.868.222

9.874.169

4.301.117

9.874.169

4.301.117

60

Entre

–

24.313.703

62

Betalinger for
undersøgelser i
henhold til
museumslovens
kap. 8

8.073.036

9.628.718

9.682.716

9.575.299

10.925.750

9.575.299

Husleje, prioritetsrenter og
-afdrag

18.046.757

8.012.383

16.592.710

7.972.520

22.135.001

7.972.520

70

–

26.408.674

–

26.408.674

72

Andre renter

791.753

6.632.386

172.241

6.304.431

172.241

6.304.431

82

Butik og café

22.237.479

24.096.617

19.986.184

19.896.507

19.986.184

19.896.507

142.295.083 106.310.452

151.313.787

105.187.687 163.329.749

97.131.037

I alt konto 22 til 82

90

Tilskud fra kommune

92

Ikke-offentlig
tilskud

I alt konto 90 til 92

96

Driftstilskud fra
staten

97

Projekttilskud
mv. fra staten

I alt konto 96 til 97
Totale udgifter og
indtægter
Resultat (underskud)

–

24.817.300

13.662.663

13.662.663

13.662.663

38.479.963

–

–

25.206.702

–

25.206.702

7.351.264

7.351.264

–

8.056.650

7.351.264

32.557.966

–

33.263.352

9.039.219

–

9.039.219

8.930.254

–

1.961.546

1.961.546

2.017.034

2.017.034

–

2.017.034

1.961.546

10.891.800

2.017.034

11.056.253

–

11.056.253

157.919.292

155.682.215 160.682.085 148.801.906 163.329.749 141.450.642
2.237.077

11.880.179
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21.879.107

Fortsat
Kobling til resultat i ekstern regnskab:
Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2016*

Resultat ekstern regnskab

1.209.864

-10.409.979

-20.267.297

Resultat i dattervirksomhed

-1.517.165

141.610

Afdrag på prioritetsgæld

-1.929.776

-1.611.810

-1.611.810

-2.237.077

-11.880.179

-21.879.107

–

* regnskabtal for 2016 efter gammel regnskabspraksis

Noter til regnskab kapitel 8
2017

2016

Note 1
Direkte udgifter, til den enkelte udgravning

kr. 10.511.762

Direkte udgifter, ikke knyttet til den enkelte udgravning
Indirekte udgifter
I alt

kr. 15.085.388

kr. 330.236

kr. 811.795

kr. 6.292.110

kr. 10.101.278

kr. 17.134.108

kr. 25.998.460

Bilag 1

Udgifter

22. Personale, i alt

kr. 35.895.035

kr. 41.553.061

1a.

Heraf faglige formål

kr. 17.083.013

kr. 23.654.851

1b.

Heraf ikke faglige formål (22 minus 1a)

kr. 18.812.022

kr. 17.898.210

2a.

Arkæologi

kr. 4.272.943

kr. 6.270.789

kr. 12.810.070

kr. 17.384.062

28. Lokaler

kr. 13.631.539

kr. 20.239.378

58. Administration

kr. 10.719.662

kr. 9.874.169

70. Husleje

kr. 18.046.757

kr. 22.135.001

kr. 791.753

kr. 172.241

kr. 55.999.781

kr. 69.804.851

178

192

20

28

Indirekte udgift pr. årsværk

kr. 314.605,51

kr. 364.377,45

Indirekte udgift, arkæologi

kr. 6.292.110

kr. 10.101.278

2b. Andre faglige formål (1a minus 2a)

72.

Renter

I alt indirekte udgifter
Antal årsværk
Heraf arkæologi
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M ÅL R AP P O R T ER T ING

De overordnede mål for Moesgard Museum omsættes til konkrete produktions- og udviklingsmål, som
omfatter 2014-17
Opfyldelse Bemærkninger
1. Åbning af den nye udstillingsbygning den
10. oktober 2014.

Opfyldt

Fase 1 blev åbnet i oktober 2014

Nye udstillinger: fase 2 – forventes åbnet
efteråret 2015.

Opfyldt

Fase 2 blev åbnet i oktober 2017

Særudstilling om byggeriet af nyt museum

Opfyldt

Udstilling åbnede samtidig med fase 1 i
otober 2014

Opfyldt

Besøgstal har i 2015-2017 årligt ligget mellem
424.019-528.403. Betalingsprocent ligger på
ca. 55%

Sponsorindtægter på 1,2 mio. kr. årligt

Opfyldt

Sponsorindtægter har fra 2015-2017 ligget
med et årligt gennemsnit på 2,1 mio. kr.

3. Særudstillingen ”Den Første Kejser – Kinas
Terrakottahær” vil blive vist fra 1.04.2015
til 30.09.2015. Det er planen at vise en
stor international udstilling i det nye
særudstillingslokale hvert år.

Opfyldt

Store særudstillinger: 2015: Den første Kejser,
2016: Gladiator, 2017: Rejsen

4. Der arbejdes med en udvidelse af
”Vikingemuseet” på Skt. Clemens Torv.
Idealmål om realisering i 2017

Delvist
opfyldt

Der er udarbejdet udkast til projekt. Efter
aftale med Aarhus Kommune blev en videre
realisering udskudt til efter Aarhus2017

5. Årlig afholdelse af ”Vikingetræf”
– 40-års jubilæum i 2017

Opfyldt

Vikingetræffet har været afholdt med et
udvidet program i 2017

6. Der vil i hele aftaleperioden blive arbejdet
på at intensivere samarbejdet mellem
Moesgaard Museum og Aarhus Universitet,
herunder:

Opfyldt

2. Besøgstalsmål: 167.000 besøgende pr. år.,
heraf 100.000 betalende og 67.000 ikke
betalende. Der forventes sponsorindtægter
på kr. 1,2 mio. årligt.

Digital arkæologi – udvikling af digitale
metoder i dokumentation, analyse og
formidling af den arkæologiske kulturarv.

Opfyldt

Implementeret med fællesstilling mellem
universitet og museum samt koordinerede
ansættelser af i alt fire yderligere
medarbejdere på de to institutioner

Udvikling af en mere omfattende satsning
på design-antropologi.

Opfyldt

Projektfinansiering

Implementering af ”Laboratoriet”, der giver
kandidatstuderende på Antropologi og
Etnografi mulighed for som del af studier at
lave udstillinger

Opfyldt

Udstillignslaboratoriet blev etableret med
de nye museumsbygninger og siden årligt
haft studenterudstillinger foruden andre
særudstillinger
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Opfyldelse Bemærkninger
Museets Afdeling for Konservering og
Naturvidenskab vil udbygge samarbejdet,
dels ved undervisning og inddragelse af
studerende, dels ved nye tiltag som f.eks.
samarbejde med Geofysik vedr. anvendelse
af nye undersøgelsesmetoder.

Opfyldt

7. Museet vil i perioden videreføre og udvikle
Opfyldt
samarbejdet med byens øvrige museer med
et fælles mål om at styrke byens samlede
brand. (jf. kulturpolitikken)

Museet er indgået i netværket AU STAR,
og har formaliseret samarbejdsaftaler
med Geoscience og Fysik. Desuden er der
gennemført undervisningsforløb ved AU
Arkæologi

Museet er indgået i udvidet samarbejde
omkring Big8 og desuden i flere samarbejder
med Den gamle By og Aros.

8. I museets arkæologiske afdeling vil der
være rettet særlig fokus på:
Marinarkæologien. Museet etablerer
en samarbejdsaftale med Nordjyllands
Kystmuseum og de Kulturhistoriske Museer,
Holstebro kommune om varetagelse af
marinarkæologien i farvandene omkring
Jylland med Moesgaard Museum som
ansvarshavende institution.

Opfyldt

Der er indgået forpligtende aftale med
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro
Kommune og Nordjyllands Kystmuseum om
varetagelsen af det marinarkæologiske ansvar
í farvandene omkring Jylland med Moesgaard
som juridisk ansvarligt museum – aftalen er
godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen

Museet styrker indsatsen på den
undersøiske kulturarv, og særlig
stenalderens kystkultur, sunkne landskaber
og bosættelser.

Opfydlt

Projektet De første Kystjægere.

Middelalderborge. Museet indgår i de
kommende år i et samarbejde mellem de ti
kulturhistoriske museer i Region Midtjylland
om udforskning og formidling af skjulte
middelalderlige borg- og voldanlæg.
Desuden afsluttes projektet magtens
landskab, om Samsøs fem middelalderlige
voldsteder.

Opfyldt

Gennemført projekterne Middelalderborge og
Magtens Landskab med samleskrift-output.

Aarhus bys arkæologi. Museet fortsætter
belysningen af vikingetidens Aros og
dens samspil med oplandets bebyggelser,
samt den senere bys udvikling herunder
udefrakommende personers liv i byen.

Opfyldt

Gennemført projektet Urban Consumption
med monografi, samt igangsat projektet
Urban Diaspora på fondsfinansiering.

Jernalder og vikingetids
bebyggelse og landskab. Gennem
forskningsundersøgelserne af den
meget velbevarede jernalderlandsby ved
Hummeluhre, metaldetektorfund og
museets nødudgravninger og samlinger vil
der blive sat fokus på samfundsudvikling og
bebyggelsesmøntre i jernalderen.

Opfyldt

Gennemført projektet Bonde og Kriger
i jernalderen, samt øget indsats på
detektorundersøgelser.

Vandets ofre. En række forskningsprojekter
sætter fokus på oldtidens spektakulære
offerfund fra sø, åer og moser fra
bronze- til jernalder. Det gælder ikke
mindst de store krigsofferfund, hvor de
mangeårige undersøgelser i Illerup Ådal i
de kommende år afsluttes og følges op af
nye undersøgelser af krigerne fra en ofret
hærstyrke fra tiden omkring Kr.f. ved Alken.

Opfyldt

Gennemført projektet Å-deponeringer samt
Hær og Efterkrigsritual i Jernalderen (Alken
Enge).
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Opfyldelse Bemærkninger
Monumentalgrave. Museet vil fortsætte
og udvikle en eksisterende forskningsog formidlingsindsats omkring både
stenalderens storstensgrave (dysser og
jættestuer) i form af Sarup-projektet og
bronzealderens gravhøje (bl.a. i forbindelse
med Borum Eshøj).

Opfyldt

Publikationer i diverse tidsskrifter samt
monografisk fremlæggelse på dank og
engelsk.

Skjulte landskaber. I samarbejde
med afdeling for Konservering og
Naturvidenskab og en række eksterne
institutioner arbejdes der med nye
metoder til rekonstruktion af fortidens
landskabsudvikling og –udnyttelse.

Opfyldt

Dvierse projekter på Konservering og
Naturvidenskab.

9. Museets Orientalske Afdeling vil i
planperioden være engageret i forskning,
formidling og rådgivning m.h.t. kulturarv
i landene langs den Arabiske Golf, dvs.
Kuwait, Bahrain, Qatar og Abu Dhabi.

Opfyldt

Årlige udgravninge i Kuwait of Bahrain i
perioden. Derudover projekter med Abu
Dhabi og Qatar

Opfyldt

Monografi om Failakaudgravningen
(2016) , Monografi med syntese om
handel og kulturrelle kontakter i regioen
(2017). Løbende rådgivning og nye årlige
udgravningsaktiviteter.

Resultaterne af udgravningerne 2008-2012
på øen Failaka i Kuwait skal færdiggøres
og nyt udgravningsprogram. Rådgivning
i forbindelse med optagelse af Failakas
oldtidsbebyggelse på UNESCO´s
verdenskulturarvsliste.

Publicering af udgravninger af Kongehøjene Opfyldt
i A´ali på Bahrain. Konsulent på
gravhøjsmuseum på Bahrain og UNSECOverdenskulturarvsnominering af Bahrains
gravhøjsfelter.

Kongehøjsundersøgelseren 2010-2015 er
færdig publiceret som monografi (2017).
Resterened pågår løbende.

Der forhandles med Qatar om et
toårigt samarbejdsprojekt om udvikling
af udstillinger, publikationer og nye
udgravninger.

Delvist
opfyldt

Forhandlinger påbegyndt, men sat foreløbigt i
bero pga. embargo og uklare aftalevilkår.

Tre manuskripter om museets udgravninger
af 3.-2. årtusinds gravanlæg ved Hafit,
Qarn bint Saud og Hili i Abu Dhabi
færdigredigeres.

Delvist
opfyldt

Et manuskript er færdig redigeret, trykt (2017).
Der opgår forhandlinger med Abu Dhabi om
aftalevilkår for de øvrige.

Der vil blive arbejdet med fortsat
digitalisering og tilgængeliggørelse
på nettet af afdelingens ressourcer af
publikationer, fotos og film.

Opfyldt

Løbende opgave

Opfyldt

FKK-projektet planmæssigt gennemført.

10. I De Etnografiske Samlinger vil de næste 4 års
forskningsfokus være rettet mod følgende
tre hovedområder: visuel kultur, kulturarv og
kulturforandring, samt død og tid.
Et internationalt center for visuel kultur er
blevet etableret. Centret er bl.a. støttet af
en FKK forskningsbevilling for projektet
Camera as Cultural Critique, og det
omfatter 3 postdocs, 1 ph.d.-studerende
og en gæsteforsker på professorniveau.
Endvidere huser museet – og deltager
i – universitetets kandidatlinje i visuel
antropologi.
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Opfyldelse Bemærkninger
Forskningsindsatsen rettes også mod
relationen mellem kulturarv og kulturel
forandring.

Opfyldt

Flere projekter, herunder Preicious Relics.

Afdelingen åbner den nye etnografiske
udstilling med et tema om ”de dødes liv”.

Opfyldt

Udstillingen åbnedes sammen med den nye
museumsbygning – fase 1

11. Museets Afdeling for Konservering og
Naturvidenskab vil i planperioden fortsætte
med at udbygge samarbejdet med
lokalmuseerne i hele landet.

Opfyldt

Museet har øget sin opgaveportefølje og
omsætning, samt antallet af brugere, der nu
dækker 75% af de danske museer samt flere
udenlandske.

I den kommende periode vil to af
afdelingens ansatte færdiggøre deres
erhvervs-ph.d´er, og endnu en ansat vil
påbegynde en erhvervs-ph.d i 2014.

Opfyldt

3 erhvervs-/samfinansierede PhD forløb
genenmført inden for aftaleperioden – sidste
med forsvar i foråret 2018.

Opfyldt

Museet har i aftaleperioden udgivet 26 bøger.
Hertil kommer involvering i en række andre
bogrproduktioner.

Planlægning af nye udstillinger.

Opfyldt

Ny udstilling om Industrimøllen i Odder er
iværksat og under opbygning.

Afdelingens varetagelse af nyere tid i
Odder Kommune foregår i samarbejde
med Moesgaards afdeling for etnografi og
antropologi

Opfyldt

Samarbejdet er undervejse i perioden udvidet
til at omfatte Samsø Museum

Afdelingen arbejder på at finde finansiering
til en restaurering af mølleriet i Odder Vand
og Dampmølle. Målet er at gennemføre
en restaurering i 2014 eller begyndelsen af
2015.

Opfyldt

Fondsfinansiering til restaurering er skaffet og
restaureringen gennemført. Nyt projekt med
idriftssættelse er igangsat.

12. De kommende år forventer museet
at udgive mellem fem og ti bøger
om året, både videnskabelige og
populærvidenskabelige.

13. Odder Museum.

Forskningsmæssigt vil der i de kommende
Delvist
år blive arbejdet med overgangen fra
opfyldt
traditionelt lavmølleri til moderne industrielt
højmølleri, med fokus på produktionsog forretningsvilkår for Odder Vand og
Dampmølle i perioden 1884-1955. Et
andet projekt drejer sig om forandringer i
fest-traditionerne i Hads Herred i perioden
1860-1889.
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Der er arbejdet med baggrundsmateriale for
møllen og industriudviklingen, men endnu
ikke publiceret herom.

