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Blandt forandringerne i Moesgaards verden er en ny størrelse og en ny
økonomi. Museet har haft en overvældende opbakning siden åbningen af den nye bygning i oktober 2014, og i 2017 nåede det samlede
besøgstal for museets besøgssteder op på 424.019. Hertil kommer
næsten 100.000 deltagere i forbindelse med øvrige arrangementer.
Størrelsen og mængden af projekter på museet er vokset betragteligt.
Det er forhåbentligt med til at give et dynamisk museum, der løser
opgaverne i øjenhøjde med brugerne, men det stiller også nye krav til
styring og fleksibilitet.
2017 har derfor også indebåret en reorganisering af museets økonomi
og en omstilling fra det meget store opbygningsprojekt til en bred vifte
af projekter, der skal skabe et levende og stadigt nyt indhold fremover.
Reorganiseringen har været en stor opgave i et år med ekstraordinært
højt aktivitetsniveau, men også et arbejde, der kan ses direkte på museets bundlinje med en drejning af et underskud på 10,4 mio. kr. i 2016
til et overskud på 1,2 mio. kr. i 2017.

Et gentænkt Moesgaard
Den 9. oktober 2017 åbnede sidste del af den permanente arkæologiske udstilling på Moesgaard med afsnittet om Middelalderen – Fri os fra
det onde. Indgangen er et stort, scenograferet, rundt rum med vægge
tæt besat med krucifikser og med en fortælling om det fundamentalt
nye verdensbillede, der fulgte med overgangen fra nordisk gudeverden til kristendom.

Det store antal besøgende, som Moesgaard har, afspejler en stærk og
bred interesse for de fagligheder museet dækker: arkæologi, historie og etnografi. Det blev også synligt i den store seertilslutning til
DR’s Danmarkshistorien, der 2. april havde officiel gallapremiere på
Moesgaard. Vi opfatter den store interesse som udtryk for en stigende
efterspørgsel på den dybe historie og et ønske om at forstå de store
kulturelle kontraster og sammenhænge. Nok både som en modsætning til og et perspektiv på de hurtige forandringer og den fragmentering, man kan få indtryk af i vores egen nutid. At kunne levere på dette
behov og udvikle interessen er museets hovedopgave og skal sætte
rammen for vores virkeområder.
De store historier skal gro ud af forskning, interessen skal vækkes af
engagerende og vedkommende formidling, og museet skal danne
ramme om en fællesskabende oplevelse for de besøgende.
Mads Kähler Holst

For Moesgaard var åbningen også en symbolsk overgang til en ny
verden. Den var afslutningen på de seneste ti års enorme projekt med
opbygning af et nyt museum.
Aarhus’ status som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 under mottoet
Let’s Rethink var derfor til at forholde sig til. Det gav anledning til at
afprøve nogle af de mange muligheder, som museets nye rammer
har givet både inde i den nye udstillingsbygning med filmudstillingen Rejsen og udenfor i museets omgivelser. Her indtog Det kongelige Teater med friluftsforestillingen Røde Orm museets område,
som blev forvandlet til scene og siddeplads for publikum. Et andet
2017-samarbejdsprojekt, Orms Rejse – en vandreforestilling, tog voksne og særligt børn med på en eventyrlig rejse gennem Moesgaards
skove tilbage til vikingetiden.

Årsberetning Moesgaard Museum 2017
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Udstillinger
DE PERMANENTE UDSTILLINGER ER FÆRDIGE
Den nyeste forskning og mødet med forskerne
og fortidens mennesker er vægtet højt i Moesgaards
udstillinger. Sidste del af de permanente udstillinger blev
åbnet i 2017.

En milepæl er nået
Ved indvielsen af Moesgaards nye udstillingsbygning i oktober 2014 åbnede også første etape af museets faste udstillinger, som omhandler
bronzealder, jernalder og vikingetid. Hovedvægten i udstillingerne er lagt på de menneskelige historier, identifikation med fortidens
mennesker og scenografiske udstillingsmiljøer
til indlevelse og oplevelse. Nyeste forskning og
mødet med forskerne og fortidens mennesker
er vægtet stærkt i udstillingsrummene. Målgruppen er tre generationer.
Konceptet for udstillingerne blev taget godt
imod af museets gæster og målgruppe og
udstillingerne nød stor opmærksomhed også
fra fagkolleger i ind- og udland. Vi havde ramt
noget rigtigt med udstillingerne.
Det ønskede vi at videreudvikle konceptmæssigt i de sidste to permanente udstillingsafsnit, stenalderudstillingen ”De første indvandrere”, der åbnede for publikum 7. oktober 2016
og middelalderudstillingen ”Fri os fra det onde”,
som blev indviet 10. oktober 2017.
Åbningen af middelalderudstillingen afrundede opbygningen af den nye udstillingsbygnings faste udstillinger og en milepæl er
dermed nået.

Gennem arbejdet med de faste udstillinger har
Moesgaards udstillingsteam løbende udfordret
egne kompetencer bl.a. inden for fortælling,
scenografi og teknologiske løsninger. Det
kommer bl.a. tydeligt til udtryk gennem udstillingernes medieinstallationer, hvoraf flere af
de interaktive er unikaproduktioner udviklet af
Moesgaard specifikt til udstillingens temaer og
historier.
Museets permanente udstillinger nyder
stor bevågenhed fra kulturhistoriske museer
i ind- og udland, og det resulterer i besøg af
kolleger, rundvisninger og oplæg om museets
udstillingskoncept og metode samt videns- og
erfaringsudveksling. Desuden nyder vi fokus
på formidlingsgreb, det narrative og de digitale
løsninger fra universiteter og højere læreanstalter, hvis studerende bruger Moesgaards udstillinger i specialeafhandlinger og andre opgaver
blandt andet brugerinterviews.
Udstillingerne om oldtid og middelalder
bliver løbende vedligeholdt og årligt opdateret
og optimeret, ligesom indlånte genstande fra
andre museer løbende vil blive udskiftet med
andre genstande og suppleret med nye historier. Hermed får udstillingerne den ønskede
fremtidige dynamik.

”

FANTASTISK museum i absolut verdensklasse.
Hvis man er lokal og ikke har besøgt det, bør man
skamme sig og komme afsted. Og er man turist,
er det et af de mest anbefalelsesværdige steder i
Århus og omegn.
Gæsteanmeldelse på Google
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UDSTILLINGERNE
Moesgaard har i alt 4.140 m2 udstillinger,
der omhandler etnografi, oldtid og
middelalder. En gang om året åbnes ny
særudstilling.
I 2018 er der indgået samarbejde med
Nationalmuseet om særudstillingen På
Djengis Khans stepper – Mongoliets
nomader. Særudstillingen åbner 19. juni.

De første indvandrere – stenalderen
Moesgaard Museums og Aarhus Universitets lange og banebrydende
forskningstradition inden for jægerstenalderens kyst- og indlandsbopladser og bondestenalderens Sarupanlæg, har været udgangspunktet
for stenalderfortællingen. Moesgaard råder over enestående samlinger
og forskningsresultater til belysning af begge perioder.
Stenalderen varer godt 10.000 år fra de første rensdyrjægere
kommer hertil ca. 12.000 f.Kr. til bronzealderens begyndelse omkring
1.800 f.Kr. Det er årtusinder med kolossalt store forandringer, naturmæssigt og kulturelt, fra det åbne og nøjsomme tundralandskab med
strejfende rensdyrjægere til urskovens jægere og fiskere på vandring
mellem havets bugnende spisekammer og indlandets fangstpladser
ved vinterophold.
Udstillingen fortæller også om stenalderens anden indvandring, de
første bønder, landskabet, der åbnes og mennesker, der bliver bofaste
og organiserer sig i stærkere fællesskaber og frem til stenalderens
sidste store indvandring fra Nordeuropa af mennesker med aner fra
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de sydrussiske steppeområder. Dermed varsles
nye tider med udblik, udveksling, mobilitet, og
vi er fremme ved bronzealderens begyndelse.
Det var vigtigt med stenalderudstillingen
at bryde med de gængse forestillinger om, at
stenalderens mennesker er evigt sultne, forarmede og forhutlede. Tværtimod, viser forskningen, er stenalderens mennesker kompetente
med langt bedre viden end i dag om dyrenes
veje og vaner og de beherskede højt specialiseret håndværk, og havde et unikt kendskab til
naturens ressourcer og materialer. De var ualmindeligt dygtige jægere og fiskere i landskaber
med rige fødevareressourcer. Endvidere var
stenalderens mennesker gode til at organisere
sig i fællesskaber, men alligevel bekrigede man
også hinanden, børnedødeligheden var høj, og
sygdom og elendighed også et grundvilkår.

DE PERMANENTE UDSTILLINGER
ER STØTTET AF
Nordea-fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Arbejdsmarkedets Feriefond
Det Obelske Familiefond
Bikubenfonden
Købmand Herman Sallings Fond
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Lauritzen Fonden
KrogagerFonden
C.A.C Fonden
MMEx – Meaning Making Experience

Udstillinger
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5 HJERTER TIL MIDDELALDEREN
FRA POLITIKENS BØRNEANMELDERE
Har du et minut?
Mød Peter Balch Bertelsen, der er
udstillingsdesigner på Moesgaard.

”

De bringer virkelig en stemning
derned, og jeg kunne godt lide
filmene… Og det er lavet sådan, at
selv om man går hurtigt igennem
udstillingen, får man et indtryk af
middelalderen. Jeg var også vild
med det der dødekammer med
skærsild og kæder.
Peter Lykke Højgaard,
5.b, Virupskolen

”

Der var ikke noget tidspunkt, hvor
jeg kedede mig, og man får lyst til at
komme igen.
Viola Solkær Solskov,
4.a, Virupskolen

Fri os fra det onde – middelalder
Arbejdet med middelalderudstillingen blev indledt i midten af 2016.
De specifikke fortællinger blev udviklet af museets udstillingsafdeling
og middelalderforskere med bidrag fra forskere ved Aarhus Universitet. Arbejdet foregik sideløbende med opbygning og færdiggørelse af
stenalderudstillingen, der åbnede i oktober 2017. Fri os fra det onde er
konceptmæssigt en videreudvikling af oldtidsudstillingerne, og såvel
museumsfagligt, formidlingsmæssigt, scenografisk og teknologisk
lever den til fulde op til de øvrige udstillinger, der alle har tre generationer som målgruppe.
Fri os fra det onde er en scenografisk rejse gennem en perlerække af
begivenheder og historier med fokus på middelalderens mennesker,
særligt tiden fra 1050 til 1536, hvor landet åbner for europæisk indflydelse, byer vokser op som centrum for handel og håndværk, der bygges kirker og klostre og anlægges borge. Det er også en tid med store
kriser, herunder den sorte død, der rammer landet i 1350 og betyder,
at omtrent hver tredje indbygger dør. Middelalderen er også præget
af borgerkrige og tider uden stærke regenter, hvor man forskanser sig
bag vold og grav.

Årsberetning Moesgaard Museum 2017
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Et eksperimenterende
laboratorium
Moesgaard Museum har et udstillingslaboratorium, som gemmer sig
under foyertrappen. I rummet vises små, eksperimenterende udstillinger, som får opmærksomhed både fra publikum og presse. Det er
primært Aarhus Universitet, som står bag udstillingerne i laboratoriet.
I 2017 blev der vist tre udstillinger.
Året åbnede med udstillingen Social Smitte. En udstilling, der tog
udgangspunkt i et flerårigt forskningsprojekt udført af Epicenter,
der hører under Afdeling for Antropologi på Aarhus Universitet. Det
grundlæggende budskab var, at også sygdomme, som traditionelt
bliver opfattet som ikke smitsomme, kan spredes epidemisk på grund
af kommunikation mellem mennesker.
I juni åbnede den årlige studieudstilling, som er en del af antropologistudiets vidensformidlingskursus. Med udstillingen SORT [’soɐ̯ d] – træd
ind i en antropologisk ordbog inviterede 77 studerende på antropologi museets gæster til bl.a. at opleve, hvordan en blind mand ser, et
mørkeræd barn tænker og en metalmusiker føler.
Den sidste udstilling i laboratoriet var Fraværets Nærvær, som åbnede i
september. Udstillingen var en del af Den Europæiske Kulturhovedstad
Aarhus 2017’s program og var resultat af et samarbejde med kunstnere
og forskere fra Pafos i Cypern, som også var europæisk kulturhovedstad i 2017. Titlen på udstillingen henviser til det påtrængende nærvær,
som fraværet af en person, vi var tæt på, kan åbenbare i os.

“

En kuratorisk tumleplads

Moesgaards lille rum til højre under trappen
er en kuratorisk tumleplads, som muliggør
eksperimenter i form og indhold. Alle museer
burde have sådan en.
Anmeldelse af udstillingen Fraværets nærvær
i Weekendavisen 29. september 2017.

Årsberetning Moesgaard Museum 2017
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Rejsen – en filmudstilling
om det vi har fælles
På Moesgaard har vi gennem flere år diskuteret muligheden for at
lave en særudstilling om menneskets grundvilkår. Som kulturhistorisk
museum arbejder vi med arkæologi og etnografi. Alle de genstande
og samfund, vi beskæftiger os med, er forbundet med nogle grundlæggende vilkår for det at være menneske. Grundvilkår, der er fælles
for mennesker gennem hele oldtiden og frem til i dag og overalt på
jorden.
Muligheden for igen at tage emnet op til overvejelse opstod i
forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, der havde
overskriften ”Rethink”.
Ville det være muligt at vise en udstilling om grundvilkårene helt
uden genstande og alene med film?
Arbejdet med ”Rejsen – en filmudstilling om det var har fælles”
startede allerede i begyndelsen af 2016 i et samarbejde med Filmby
Aarhus, filmselskabet Zentropa, fhv. biskop i Aarhus, Kjeld Holm, og
filminstruktør Christoffer Boe.
Der blev defineret syv grundvilkår – fødsel, kærlighed, frygt, tab,
tro, rationalitet og død og grundvilkårene blev dokumenteret gennem
ny-producerede film fra hver af de syv verdensdele.
Udstillingens formål var at få oplevelsen til at sætte sig i kroppen, så
den enkelte beskuer oplevede sig selv som værende ramt. Grundvilkårene er ikke fjerne abstraktioner. De gælder alle. Også dig.
Udstillingen blev vist fra 25. april og forlænget til 18. februar 2018.
Den modtog støtte fra Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017,
Krogager-Fonden og Købmand Hermann Sallings Fond.

“

En ambitiøs og poetisk filmisk rejse i
menneskelighedens grundvilkår. I udstillingen
Rejsen inkorporeres filmmediet på en måde,
som man kun kan håbe, at andre kulturhistoriske
museer vil tage ved lære af.
...Resultatet er et visuelt storslået og rørende
indblik i det, der eviggyldigt binder os mennesker
sammen på tværs af kulturer og landegrænser.


Anmeldelse i Filmmagasinet Ekko

Årsberetning Moesgaard Museum 2017
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EVALUERINGER FRA BESØGENDE I REJSEN
Har du et minut?
Mød Johan Ahrenfeldt, der er
manager for udstillingsteknik
på Moesgaard.

“

De mange følelser der blev sat i gang.
Refleksionen over hvor meget vi har til fælles
på trods af den store forskellighed.

“

Det er virkelig ikke tit, at man får både
en fuld fødsel og et dødsfald præsenteret.
Jeg kommer fra et job, hvor menneskene
dør i vores varetægt, men jeg synes
alligevel, at det virkede stærkt.

“

Rejsen minder os om alt det, vi har glemt eller
retoucherer væk: den naturlige fødsel, den døde krop,
den påtrængende sorg, overgangsriter, vores tilhør
til naturen og troen på den voldsomme skaberkraft.
Moesgaard lykkes med at gøre menneskelivet både
tidløst og intimt. Udstillingen forløses som ikke
bare at være en repræsentation af mennesket – den
forplanter sig som fornemmelsen af at være omgivet
af menneskelige mirakler.


Anmeldelse af Rejsen i Kristeligt Dagblad
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Aktiviteter og arrangementer

Mangfoldige Moesgaard
2017 bød på en mangfoldighed af aktiviteter og
arrangementer både udendørs og indenfor på
Moesgaard og viste, hvad museet og de unikke
naturomgivelser kan danne ramme om.

Danmarks Radio valgte i april at afholde gallapremieren på den nye
historiesatsning ”Historien om Danmark” på Moesgaard. Serien fik stor
opmærksomhed og tilskrives også en del af årsagen til, at museets
besøgstal i påsken steg med mere end 30%.
Som en af fire store MEGA events under Europæisk Kulturhovedstad
Aarhus 2017 opførte Det Kongelige Teater friluftsforestillingen Røde
Orm ved Moesgaard. Forestillingen spillede fra 24. maj til 1. juni og i alt
92.000 gæster oplevede den stort opsatte forestilling fra en til lejlig
heden opsat tribune nedenfor museets tag. Foran taget blev der bygget
en stor scene i form af et væltet vikingeskib og dele af selve forestillingen, hvori der også indgik heste, foregik desuden på museets tag.
De udendørs forberedelser til Det Kongelige Teaters besøg startede
allerede i marts måned og logistikken omkring set up’ et er det største
museet hidtil har prøvet. Til begivenheden blev der anlagt en midlertidig, ekstra parkeringsplads med 500 pladser nord for museet.
Museets café leverede forplejning til alle skuespillere, statister og frivillige i hele prøve- og forestillingsperioden. Hertil kom produktion og
salg af 10.467 picnic-vikingeskrin med seks små tapas-retter til publikum. De fleste aftener blev der derudover serveret en to-retters menu
i caféen for publikum og selskaber. For at kunne håndtere alt dette
blev der etableret et ekstra mobilt køkken og spisetelt bag museet.
Moesgaard har indgået en flerårig aftale med Det Kongelige Teater
og publikum kan derfor glæde sig til friluftsforestillinger igen i 2019,
2021 og 2023.
Hvert år i juli bliver store dele af Moesgård Strand i en uge forvandlet til
en stor vikingelandsby. Badehåndklæder og strandparasoller må vige
for telte i hør og uld, mens mjød og spidstegt lam erstatter sodavand
og is. Moesgaard Museums Vikingetræf har været en tilbagevendende
begivenhed siden 1977 og fejrede i 2017 40års jubilæum med det største træf nogensinde. Vikingetræffet var det første af sin art, da det så
dagens lys i 1977. Fra store dele af verden rejser over tusind ”vikinger”
til Moesgaard for at deltage i træffet, hvor de en stund skruer tiden
Årsberetning Moesgaard Museum 2017
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VIKINGETRÆFFETS
40 ÅRS JUBILÆUM
I anledning af jubilæet udgav museet
i samarbejde med Jysk Arkæologisk
selskab en flot ”coffee-table” bog om
vikingetræffet.
Kan købes i museumshoppen.

BESØGSTAL 2017
424.019 besøgte udstillingerne på
Moesgaard Museum inkl. Samsø, Odder
museer og Vikingemuseet i Aarhus.
92.000 så teaterforestillingen Røde Orm
ved Moesgaard.
I alt 516.019 besøgte museets
udstillingssteder eller deltog i museernes
arrangementer.

tilbage og gør fortiden levende med marked og krigere og ryttere, der
mødes stål mod stål. Kampene på vikingetræffet tiltrækker et stort
publikum.
Den 19. og 20. august kunne publikum nyde moderne dans for foden
af museets tag. Under titlen Moesgaard Summer Dance opførte Dansk
Danseteater en sommerforestilling og der er indgået aftale om, at der
også vises forestillinger de kommende år.
Moesgaard var i september vært for 145 virksomhedslederes halvdøgnsarrangement. Under overskriften ’Mennesker leder menneske’
blev virksomhedslederne udfordret af faglige debatoplæg fra inviterede forskere og museets eksperter. Her blev ledelse anskuet fra en anderledes vinkel og viden om en række fællesmenneskelige grundvilkår
sat i spil. Der blev kastet lys over de mennesker, vi er som ledere og de
mennesker, vi er ledere for.
Moesgaard og Aarhus Motion afviklede 1. oktober igen et succesfuldt

Årsberetning Moesgaard Museum 2017
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ORMS REJSE
– EN VANDREFORESTILLING
Som en af begivenhederne under Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017 arrangerede
Moesgaard sammen med teatergruppen
Wunderland en vandreforestilling i området
omkring museet. Fra 27. maj til 18. juni
fik 1195 børn og voksne en sansemættet
oplevelse af vikingetiden i skov og
engområderne omkring Moesgaard og
undervejs på turen kunne deltagerne også
opleve flettede skulpturer af pil.
Projektet var støttet af Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017 og
Augustinus Fonden.

og udsolgt trailløb i den flotte natur omkring museet med 2000 deltagere på 4,8 eller 12 km distancer.

DET’ FOR BØRN
26.678 skoleelever fik i 2017 et
undervisningsforløb på museet. Det svarer
til 3,5 procent af alle danske skoleelever.

I oktober arrangerede museet i samarbejde med Cultours en rejse til
Cypern med besøg i Pafos, der lige som Aarhus var europæisk kulturhovedstad. Turen havde fokus på fortidsminder og en lignende tur blev
programsat i foråret 2018.

I alt gennemførte undervisningsafdelingen
799 skoleforløb.

Har du et minut?
Mød Katrine Lewinsky Moestrup,
som er undervisningsinspektør på
Moesgaard.

MOESGAARD TRAIL RUN
2000 deltagere deltog i Moesgaard Trail
Run og nød løbets udfordringer på de
flotte ruter omkring museet.

Se en film om løbet

Årsberetning Moesgaard Museum 2017
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Samsø Museum blev 100 år

Odder fik møllen i gang

Samsø Museum er en del af Moesgaard Museum. I 2017 fejrede
museet 100 års jubilæum bl.a. med udstillingen ”Da Samsø kom på
museum”. Udstillingen handlede om de 21 år, der gik fra idéen om et
museum opstod i 1896 til den blev virkeliggjort i 1917. Samsø Museum
består af flere besøgssteder og i 2017 rundede det samlede antal
besøgende 32.000 gæster.

Odder Museum, der hører under Moesgaard
Museum, er i gang med en udviklingsplan. En
af hovedoverskrifterne er at sætte Odder Vandog Dampmølle i drift i formidlingsøjemed.
En gammel drøm, som rykkede meget
tættere på virkeliggørelse i 2017, hvor møllen
for første gang siden 1955 blev sat i gang. Til
museets store overraskelse viste det sig, at den
oprindelige Trige El-motor på 40 HK faktisk
stadig fungerede, men den blev dog vurderet til
at være for usikker som kraftkilde.
I stedet blev der valgt en ny elmotor, som via
traditionelle trækremme blev koblet til møllens
drivværk.
Det var en stor og intens oplevelse at se
drivværkets store aksler og hjul køre efter 62 års
stilstand. En oplevelse, der understregede, at
møllen i Odder ikke er en traditionel vandmølle, men et semi-industrialiseret mølleri. Det
industrielle fornemmes tydeligt, når de tunge
hjul, som er halvanden meter i diameter, hamrer
afsted med 160 omdrejninger i minuttet, mens

remmenes sømbeslåede samlinger lyder som
pistolskud, når de slår mod træværket.
Møllen på Odder Museum blev for et par år
siden restaureret for fondsmidler. De maskiner,
som indgik i produktionen af møllens gamle
varemærke, Stærk Odder-byggryn, blev ved
samme lejlighed gjort klar til drift. I 2017 blev
der taget hul på sidste fase af projektet nemlig
den egentlige idriftsættelse og det sikkerhedsarbejde, som er en forudsætning. Odder Museum forventer at kunne etablere et møllelaug og
åbne møllen for publikum i løbet af 2018.
I samarbejde med Odder Kommune har
Odder Museum i 2017 også fået udarbejdet en
helhedsplan for udvikling af museets ude- og
publikumsområder. Planen skal nu danne baggrund for fondsansøgninger.
Museet havde i 2017 et besøgstal på 10.000
gæster og viste tre særudstillinger bl.a. udstillingen Flydende Grænser med den tysk-danske
kunstner Inka Siegel.

Åbning af Jubilæumsudstillingen
“Da Samsø kom på museum”
den 22. juni 2017.

På Nordby Gl. Posthus og Bibliotek åbnede udstillingen ”625 Samsøpostkort fra før og nu”.
På skippergården ”Beyergården” åbnede en lille særudstilling med
en gammel skolestue, og husmandsstedet ”Fredensdal” har fået en
kartoffeludstilling, der viser kartoflens historie og især kartoflens historie på Samsø.
Unge studerende fra Harvard University besøger hvert år Samsø
som led i et sommerskole-ophold. Det gjorde de også i 2017, hvor de
sammen med ansatte fra Moesgaard Museum foretog udgravninger
efter vikingetid.

Årsberetning Moesgaard Museum 2017
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Nye opdagelser ude og
hjemme
Inden for arkæologien har Moesgaard haft tradition for store og
langvarige forskningssatsninger. Udgravningerne af Illerup og Alken
Enge med de dramatiske spor af omfattende krigsofre fra de første
århundreder e.Kr. er et af de mest markante eksempler. For begge
de to projekter markerede 2017 en milepæl, hvor hidtil gennemførte
udgravninger blev færdigbearbejdet.
Tilsammen tegner de billedet af både krig og samfundsudvikling gennem jernalderen og tyder også på, at Illerup Ådal var et helt unikt helligsted i mindst fem århundreder. Fundene rejser stadig nye spørgsmål, og
der ligger med sikkerhed også meget tilbage i ådalen, så nye projekter i
samarbejde med Aarhus Universitet og Museum Skanderborg er på vej.
Marinarkæologien er et af de områder, som Moesgaard satser på at udvikle stærkt i de kommende år. Havbunden er en af de sidste store, hvide
pletter på det arkæologiske landkort og i kraft af gode bevaringsforhold
gemmer der sig sårbare skatte, som er helt forsvundet på det tørre land.
Men de er vanskelige både at finde, undersøge og bevare.
Museet arbejder med at finde nye metoder til at rekonstruere de
landskaber, der med havets stigning siden sidste istid er blevet oversvømmet, og bruge den viden til at finde arkæologiske fundpladser.
De første forsøg har vist, at modellerne virker, og har gjort det muligt
at finde kystbopladser fra den tidlige stenalder. Fra den periode ligger
hele kysten dybt under havoverfladen, og indtil nu har vores viden om
udnyttelsen af havet været stort set fraværende. På den måde åbner
der sig en helt ny historie om de første kystjægere.
På den internationale scene har Moesgaard været aktiv både etnografisk og arkæologisk i Den arabiske Golf i mere end 60 år. Det blev
i 2017 markeret med en hædring i Abu Dhabi af de tilbageværende
arkæologer, der var med på de første ekspeditioner. At forskningen
stadig giver nyt blev demonstreret med udgivelsen af flere bøger bl.a.
om de store gravhøjsudgravninger på Bahrain og undersøgelserne i
Qatar. En sammenfatning om regionens betydning som bindeled mellem højkulturerne i Mesopotamien og Indus peger frem mod et tema,
som vil være i centrum i de kommende års indsats.

På feltarbejde i udlandet. Antropolog og Ph.D Thea Skaanes
indleverede i 2017 sin afhandling Cosmology Matters
om Hadza-befolkningen i Tanzania.
Årsberetning Moesgaard Museum 2017
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FORSKNING PÅ MOESGAARD
Moesgaard Museum forsker i arkæologi og
etnografi både nationalt og internationalt.
Museet forsker også i nyere tids historie i
tilknytning til museerne på Samsø og i Odder.

På museets hjemlige arkæologiske arbejdsmark
var genopdagelsen af resterne af en 90 m lang
og dermed Skandinaviens næststørste skibssætning ved Vejerslev en begivenhed, der tiltrak
sig stor opmærksomhed i 2017. Som noget helt
enestående fandtes spor af selve gravens ligbål
med helt og delvist smeltede guld- og bronzegenstande, der daterer graven til omkring år
600 og viser, at der er tale om det øverste lag af
samfundet – måske ligefrem kongeligt.

Fund og feltarbejde
En væsentlig del af den arkæologiske forskning
er også knyttet til de udgravninger, der gennemføres som en del af museets myndighedsopgaver dvs. nødudgravninger forud for byggeri. Også her dukkede der spændende fund op
– bl.a. en forsvundet landsby ved Odder og en
soloffer-sten ved Nye i det nordlige Aarhus.
De naturvidenskabelige undersøgelser er
blevet en integreret del af arkæologien og afslører stadig nye sider af fortiden. De omfattende botaniske analyser fra hele landets udgravninger tegner bl.a. et nyt billede af landbruget
gennem forhistorien med en væsentligt mere
specialiseret økonomi, end vi har erkendt tidligere. I år kom en række nye fund til heriblandt
et kæmpe, mere end 4000 år gammelt kornforråd på over 100 liter fra Aabjerg ved Silkeborg.
Inden for etnografien blev projektet Camera
as Cultural Critique afsluttet i 2017. Projektet har
sat fokus på betydningen og brugen af billeder
og film i den etnografiske forskning, og har
kastet lys på en meget vigtig del af det etnogra-
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Grafisk rekonstruktion af
skibssætningen ved Vejerslev.

fiske feltarbejde og kildematerialet. Projektet
rundes af med udstillingen Dialogues, der vises
i foråret 2018, og bringer gamle etnografiske
optagelser sammen med nutidens efterkommere af de mennesker, der oprindeligt blev fotograferet. Et andet projekt, Precious Relics, der
fokuserer på religiøse genstandes liv og værdi,
danner udgangspunkt for nyt feltarbejde.
I løbet af 2017 blev to Ph.D.-afhandlinger med tilknytning til museet indleveret og
forsvaret: Thea Skaanes: Cosmology Matters
om Hadza-befolkningen i Tanzania og Jacob
Kveiborg: The Nordic Bronze Age Horse: om
introduktionen af tamheste i bronzealderen.

EN ELITE VED GUDENÅEN
En magtfuld elite – måske endda en konge –
har i jernalderen haft hjemsted i Jylland. Det
viste fundet af en skibssætning ved Gudenåen
i 2017. Gravmonumentet er et af de største i
Nordeuropa.

Læs mere

BRØDRE FANDT GULDSKAT
Med metaldetektor fandt to brødre
en guldskat fra jernalderen.

Læs mere

Forskning, fund og bevaring

30

31

Har du et minut?
Mød Peter Hambro Mikkelsen,
afdelingsleder for Konservering
og Naturvidenskab.

Fundene fra Fregerslev
Når arkæologer gør spændende fund under udgravninger, skal materialet undersøges og bevares for eftertiden. Her kommer Moesgaards
afdeling for konservering, naturvidenskab og arkæologisk IT på banen.
Afdelingen arbejder både med museets egne fund og med opgaver for
andre museer.
I 2017 har især én opgave sat alle fagligheder i afdelingen i spil –
udgravningen af en ryttergrav ved Fregerslev, som Museum Skanderborg har stået for. Moesgaards medarbejdere i afdelingen for konservering, naturvidenskab og arkæologisk IT har stået for udgravningen af
præparat, specialiserede undersøgelser af materialet og for opmåling
og registrering, som gør det muligt efterfølgende at rekonstruere,
modellere og lave animationer.
Medarbejderne arbejder bl.a. med 3D fotografering og animation,
røntgenoptagelser og klargøring til CT scanning, med bestemmelse
af fundne korn, stængler og ukrudt og med dendrokronologi, som er
tidsbestemmelse ved hjælp af årringe i træ.

Arkæolog Steffen Terp Laursen i
kongegraven i Bahrain.

Dilmuns mægtige konger
Ved landsbyen A’ali i østaten Bahrain ligger en
imponerende samling på 12 gravmonumenter
tilhørende Bronzealderriget Dilmun. Her blev
Dilmuns mægtige konger i perioderne 2000 til
1700 f.v.t. stedt til hvile i nogle 15 meter høje
cirkulære gravanlæg.
Siden 2010 har Moesgaard Museum gennemført undersøgelser i kongegravpladsen i
samarbejde med myndighederne på Bahrain,
og resultaterne er nyligt fremlagt i et større
bogværk.
I 2017 blev det besluttet at prøvegrave en
kongegrav med henblik på i 2018 at udgrave
hele gravkammeret. Kongegraven, der var udvalgt til årets undersøgelse, var stadig bevaret
i 12 meters højde, og de tidligere analyser

tydede på, at denne grav var bygget omkring
1800-1750 f.v.t. Det var kutymen, at kongernes
grave bestod af en 10 meter høj konstruktion
i to etager med det ene gravkammer placeret
oven på det andet. Det viste sig under årets
udgravning, at adgangen til højens enorme
kammerkompleks havde være gennem en 9
meter dyb og ca. 5 x 5 meter muret skakt. På en
bred muret gesims langs skaktens sider blev der
fundet fire dragtnåle og en mængde muslingeskaller. Der blev udtaget en større serie
prøver, som foreløbigt tyder på, at man efter
gravlæggelsen stillede måltider frem til den
døde konge. Udgravningsfeltet blev forsvarligt
dækket til, så udgravningen af gravkamrene kan
fortsætte i 2018.

BESØG FRA BAHRAIN
11. juni besøgte Bahrains tidligere
kulturminister og nuværende ”President
for the Bahrain Authority for Culture and
Antiquities”, Shaikha Mai Bint Muhammad Al
Khalifa, Moesgaard Museum sammen med
en delegation fra Bahrain. Gæsterne fik en
rundvisning på museet, og der blev lavet
aftale om fortsat samarbejde omkring den
arkæologiske udforskning af Bahrain.

Årsberetning Moesgaard Museum 2017
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ET SOLOFFER
En usædvanlig 5400 år gammel offerøkse
blev fundet i en lille mose nord for Aarhus.

Læs mere

SJÆLDEN VIKINGEMØNT
Under udgravning ved landsbyen Norring
blev der fundet en sjælden engelsk mønt. På
den ene side er der et portræt og indskriften
+EDELSTAN REX og på den anden side et
såkaldt korsarmskors omgivet af indskriften
+EADNOD MONET. Indskrifterne fortæller, at
mønten er slået under Kong Æthelstan af East
Anglia, og det er møntmester Eadnoth, der har
ført hammeren.

FORSVUNDEN LANDSBY
Middelalder-landsbyen Hovedstrup
er måske fundet.

Læs mere

Undersøgelser ved herregården
Gårdspladsen ved Moesgård herregård blev i
2017 renoveret og fik ny belægning. I forbindelse
med arbejdet benyttede museets arkæologer sig
af muligheden for at undersøge stedet nærmere.
De arkæologiske levn, som blev fundet under
belægningsarbejdet på gårdspladsen, stammer
fra en tidligere ladegård. Desuden fremkom
forskellige partier af ældre gårdsbelægninger,
møddingspladser og andet samt resterne efter
en stor oval dam.
Historien om Moesgård er kort fortalt: Kort
før 1711 blev landsbyen Store Fulden nedlagt,
og den lå, hvor den nuværende herregård er
placeret.
Efter nedlæggelsen af landsbyen blev herregården flyttet til den nuværende placering fra
en placering længere mod syd. På det tidspunkt
havde Moesgård ikke det nuværende storslåede format, men lignede formentlig mest af
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alt en stor bondegård. Så sent som 1768 blev
stedet omtalt som en ladegård administreret
af andre hovedgårde under samme ejer. Først i
sidste halvdel af 1770’erne blev den nuværende
statelige hovedbygning opført og den tilhørende
park anlagt.
I løbet af 2018 er der planlagt udgivelse af en
lille rigt illustreret bog med titlen ”Arkæologien
under Moesgaard”. Her vil de arkæologiske
resultater fra undersøgelserne i forbindelse
med både byggeriet af den nye udstillingsbygning og de mange renoveringer på herregården
blive publiceret.

ÅRETS PUBLIKATIONER
Hvert år udgiver museet et væld af bøger
og publikationer.

Se listen for 2017 her

Udgravning af Hovedstrup.
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Økonomi og organisation

Måske billede af Steven Hawking

Årets resultat
Museets årsregnskab for 2017 viser et overskud på 1,2 mio. kr. Resultatet er 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret for 2017. Det lavere resultat
kan især henføres til lavere entreindtægter. Sammenholdt med resultatet 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.
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.
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,
blev der iværksat en ændring af organisationsstrukturen.

ÅRETS RESULTAT FOR 2017
Indtægter i alt

145.431.420

Omkostninger i alt

148.548.411

Finansielle poster i alt

2.809.691

Resultat i dattervirksomhed

1.517.165

Årets resultat

1.209.865

Indtægter 2017
Stats-og kommunetilskud
Entreindtægter
Salg i café og butik
Projekter, her under tilskud fra fonde
Myndighedsopgaver, arkæologi
Andre indtægter

Tusind kr.

Læs museets årsrapport her

2017

2016

160.000
140.000
120.000
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100.000
80.000
60.000
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Tak
En stor tak til alle fonde, sponsorer og samarbejdspartnere,
som har støttet museet i 2017.
Fonde og legater
Beckett-Fonden
Vilhelm Kiers Fond
Augustinus Fonden
Nordea-fonden
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
Knud Højgaards Fond
Fonden Aarhus 2017
Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Legat
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Fond v/advokat Per Harder

HOVEDSPONSOR AURA ENERGI

C.A.C. Fonden

Moesgaard Museum tegnede i 2017 en
forlængelse med museets hovedsponsor
AURA Energi. Aftalen løber over de næste
tre år, og aktiveres blandt andet i 2018
med AURA Sommerbio på museets tag.

Købmand Herman Sallings Fond
Kroagerfonden
Aage og Ulla Filtenborgs Fond
Arbejdsmarkedets Feriefond
Det Obelske Familiefond
Bikubenfonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Lauritzen Fonden
MMEx - Meaning Making Experience

Museets protektor Hendes Majestæt
Dronningen åbnede i oktober den
nye middelalderudstilling.
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Sponsorer og samarbejdspartnere
AURA Energi (hovedsponsor)

Guldmann A/S

AART architects A/S

Holst, Advokater

Arrow ECS Denmark A/S

Juhl A/S

AV-Center

Jyllands Posten (mediepartner)

Blue Water Shipping A/S

LINDBERG

Clio Online

Lindpro

Cultours

Montra Odder Parkhotel

DAFA A/S

MT Højgaard

Danish Bottling Company A/S

MTAB Danmark A/S

Danske Bank

Nordea

Danske Commodities A/S

Norsminde Kro

Designit A/S

Novicell

DIS/PLAY

Panasonic

DLA Piper

Sparekassen Kronjylland

EPINION

Stibo A/S

Jydsk Emblem Fabrik A/S

Støvring Woodward Communications

Erhverv Aarhus

Syscom IT-Konsulenterne

Flintholm Global Telemarketing

Triscan a/s

Tak
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ETNOGRAPHICABLOG
Hvad gemmer der sig i samlingerne?
Følg museumsinspektørerne i etnografisk
afdeling, når de blogger om genstandene
i de etnografiske samlinger. Læs med på
www.ethnographica.net og på instagram:
etnographicablog
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