Bliv medlem af Klub Moesgaard
Du får ubegrænset adgang til museet for dig selv
og en ledsager i et helt år samt rabatter, særlige
tilbud, arrangementer m.m. Køb medlemskort i
dag og få din entrébillet refunderet.
Bliv opdateret
Følg med og tilmeld dig vores nyhedsbrev på
moesgaardmuseum.dk. Følg os på Facebook og
Instagram. Del din oplevelse på Tripadvisor.

*	Særåbent udvalgte mandage.
Se mere på moesgaardmuseum.dk

Byzans

Trappe til Mosens skatkammer
og MOMU LAB

Pauserum

Ofringen

Magtens
mennesker

Ingelheim
Kaupang

Trappe til Grauballemanden
York

De Dødes Dag
Mexico

Slaget i Illerup Ådal

Overgange
Australien
Bio

Hjemmet

Åndernes
rum

Hærlederens
telt

Mosens
ofre

Mexico

Fjenden
kommer

Australien

Vølvens
hus

Smedjen

Solens
folk
Torvet
Mexico

Borum Eshøj
folket

De hærgede
huse

Jernalder
Bronzealder

Stenalder

Vikingetid
Middelalder

Borum Eshøj grave

Danmark

Trappe til foyer

Trappen

De dødes liv
Etnografi

Aros

Vikingernes Aarhus
Oplandet

Under
angreb

Christmas
Birrimbirr

De Dødes Ting

Randlev

Fjendens lejr

Trappe op til foyer

Moesgård Allé 15 | 8270 Højbjerg | T 87 39 40 00
moesgaardmuseum.dk

Volga
Mecklenburg

Udstillingerne på
Moesgaard Museum er finansieret af:
Nordea-fonden, Aage og Johanne LouisHansens Fond, Arbejdsmarkedets Feriefond,
Det Obelske Familiefond, Bikubenfonden,
Købmand Herman Sallings Fond, Konsul George
Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Lauritzen
Fonden, Krogager Fonden, C.A.C Fonden,
MMEx - Meaning Making Experience

Hovedsponsor:

10-17
10-21
lukket*

KULTUR, ARKITEKTUR & NATUR

Rejsen

Åbningstider
Tirsdag + torsdag-søndag
Onsdag
Mandag

MOESGAARD MUSEUM

Find vej
Kortene viser udstillingsområderne i museet.
Mellem de to niveauer ligger foyeren med
billetsalg, café, shop og udgang til terrasse
og tagflade.

Markedet

Wifi
Der er gratis adgang til wifi på museet
sponsoreret af AURA energi.

Opførelsen af Moesgaard Museums
udstillingsbygning er finansieret af:
VELUX FONDEN, VILLUM FONDEN,
OAK Foundation Denmark, Augustinus Fonden,
Knud Højgaards Fond, Kulturministeriet, Aarhus
Kommune, Aarhus Universitet
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Oldtidsudstillinger
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Moesgaard Museum
Moesgaard Museums udstillingsbygning er tegnet
af Henning Larsen Architects. Bygningen falder
med sit skrå tag naturligt ind i bakkelandskabet
omkring den gamle herregård Moesgård.
Den unikke, arkitektoniske profil er også ført ind
i selve bygningen, hvor forskudte niveauer åbner
for en fortælling i flere lag.

Trappen
Kom tæt på menneskets evolution og oprindelse.
På museets centrale trappe møder du familien.
Syv rekonstruerede menneskearter ser dig i
øjnene, mens du bevæger dig ned ad trappen til
Oldtidens udstillinger.

Bronzealder – Solens folk
1700 - 500 f.Kr. Mød bronzealderfolket, der i en
varmere tid byggede gigantiske gravhøje, tilbad
solen og kendte til stjernerne på himmelkuplen.
Rejs ud på handelstogter med dem og mød
familien begravet i egekister under Borum Eshøj.

Vikingetid – Rejs ud med vikingerne
800 - 1066 e.Kr. Følg i hælene på vikingerne
gennem de røgfyldte, snævre gyder i Aros,
vikingernes Aarhus. Styr dit eget skib gennem
åbent vand og bælter til Norges fjelde eller rejs
via floder til det eksotiske Konstantinopel.

DE DØDES LIV
– Etnografiske udstillinger
De levende dør – men de døde lever videre.
Dans med mexicanske skeletter, skælv under
åndemaskernes åsyn, hold jul med de afdøde i
Australien og undersøg danskernes forhold til
arvestykker.

Jernalder – Offermosen
500 f.Kr. - 800 e.Kr. Ved mosen, mellem land
og vand, er du vidne til jernalderbøndernes
ofringer til guderne med ønsker, der skal gå
i opfyldelse. Sæt dig hos Grauballemanden,
mærk på Gundestrup karrets udsmykning og
gys over de døde fra Alken Enge.

Glæd dig til en museumsoplevelse, hvor scenograferede og dramatiserede fortællinger baseret
på den nyeste forskning og teknologi bringer
dig helt tæt på menneskene bag de udstillede
genstande.

Op ad trappen til de etnografiske udstillinger,
møder du tre figurer af nulevende personer, der
præsenterer hver deres perspektiv på, hvor vi som
mennesker kommer fra og hvor vi er på vej hen.

FORTIDENS MENNESKER
– Oldtidsudstillinger
Stenalder – De første indvandrere
12.500 f.Kr. – 1.700 f.Kr. De var mennesker som
du og jeg. Konstant på udkig efter nye jagtmarker,
mens de trodsede naturens grænser for, hvor
mennesket kan leve. I slutningen af istiden vendte
de blikket mod nord og begyndte at vandre.

Shop
I museets shop finder du et stort udvalg af bøger,
beklædning, smykker, legetøj, delikatesser og
andre gaveartikler af høj kvalitet.
Tagterrasse og tagflade
Nyd udsigten til skov og hav fra museets tag.
Slå dig ned på tagterrassen eller den store
græsflade, når vejret tillader det. I sommersæsonen byder caféen på udendørs servering
på terrassen.

Jernalder – Illerup Ådal
205 e.Kr. Stå midt i et af de største slag i
jernalderfolkets historie. Besøg fjendens lejr
og oplev den store våbenofring. Tag en tur
rundt i skatkammeret og kom tættere på
magtens mennesker i jernalderen.

Moesgaard Museum er for gæster i alle aldre
og skaber samvær og oplevelser på tværs af
generationer.

Café
Nyd den smukke udsigt i museets café. Caféen
byder på kolde og lune retter og hjemmebagt
brød og kage samt kolde og varme drikkevarer.
Køkkenet lukker en time før museet lukker.

Middelalder – Fri os fra det onde
1050 - 1536 e.Kr. Mød middelalderens mennesker i en tid, hvor Danmark åbner for europæisk
indflydelse, byer vokser op som centrum for
handel og håndværk, kirker og klostre bliver
anlagt og der bliver bygget borge.
Den sorte død rammer i 1350 og omtrent hver
tredje indbygger dør. Danmark gennemgår en
kongeløs tid, hvor der bliver bygget hundredevis
af borge. Efter krig, nød og elendighed samler
dronning Margrete landet igen. For mennesket i
middelalderen gik livet ikke fra fødsel til død, men
fra verdens skabelse til dommedag. Livet var en
kamp for at overvinde fristelser og nå til paradis.

MOMU LAB
Bliv superforsker for en dag og hjælp med at
opklare mysterier fra fortiden. Brug din nysgerrig hed og find svar med naturvidenskaben som
redskab.
Studenterudstilling
Studerende fra fagene arkæologi og antropologi
ved Aarhus Universitet udfordrer og eksperimenterer med det at skabe udstillinger. Der vil
løbende være forskellige udstillinger.
Pauserum
Tag en pause i et af museets tre pauserum, som
findes i tilknytning til udstillingerne. Behagelige
møbler og store panoramavinduer indbyder til
at koble af og tage et kig ud i det grønne.

