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Fortællingernes museum

Et af Moesgaards stærkeste kendetegn er vores fokus på fortællingen. 
Vi er et museum, der er bygget op om stærke historier skabt gennem 
mange års forskning på både universitet og museum, og fortalt i 
udstillinger, publikationer og de mange forskellige arrangementer, der 
løbende afholdes.

I 2018 handlede museets største fortælling om Mongoliets nomader 
med særudstillingen På Djengis Khans stepper – Mongoliets noma-
der. Udstillingen bragte museets to store fagligheder, etnografi og 
arkæologi, sammen om at give et indblik i en fascinerende kultur, der 
har præget verdenshistorien på tværs af 900 år. Det var samtidig en 
lejlighed til at vise en række forskellige side af den nomadeforskning, 
der i mange år har stået centralt i Moesgaards etnografiske virke, og 
udstillingen blev også det første store formidlingssamarbejde med 
Nationalmuseet med kobling af de to institutioners stærke faglige 
ekspertiser.

De fortællinger, vi har på museet, er dynamiske. Vores publikum, 
og det, der er relevant for dem, forandrer sig over tid, og samtidig 
udvikler vores viden sig i kraft af nye opdagelser. En meget stor del af 
Moesgaards arbejde er derfor rettet mod udviklingen af historierne. 
Den udvikling kan ofte kræve vedholdenhed og lang tid. Nogle af de 
største fortællinger i museet har årtier bag sig, inden de når frem og 
præsenteres i udstillinger. Det gælder Illerup Ådal og jernalderkrigene, 
fortællingerne om stenalderens udvikling fra jægere til bønder og som 
nævnt etnografiens nomadeforskning. 

På Moesgaard begynder vi i de her år på en række nye fortællinger, 
som skal præge museet fremover. Det er et arbejde, som spænder vidt 
fra marinarkæologiens udforskning af den enorme, sunkne verden 
under havet, over vores internationale projekter i Den arabiske Golf 
til den store fortælling om vikingernes verden med stærke lokale ud-
gangspunkter i Aarhus, Vejerslev og på Samsø. De projekter udgør en 
grobund for museets samlinger og for de historier og samarbejder, vi 
indgår i. De er på den måde et startpunkt for de mange museumsop-
levelser, som vi hvert år opbygger og byder publikum ind til. 

Årsberetningen præsenterer et udvalg af de mange fortællinger, som 
har udfoldet sig på Moesgaard i 2018 på mange forskellige stadier i 
deres udvikling. På den måde får man som læser forhåbentligt både en 
opfriskning af nogle af de store begivenheder, der har været i løbet af 
året, og et indblik i det arbejde, der ligger bag.

MOESGAARD NR. 1

Brugerne af Tripadvisor uddelte Travellers 
Choice 2018 prisen til Moesgaard 

Museum som nr. 1 blandt de 10 mest 
populære museer i Danmark.

”Helt fantastiske udstillinger 
og en perle af en bygning
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2018 var 100-året for dansk nomadeforskning, 
som har markeret sig særdeles stærkt interna-
tionalt, såvel gennem ekspeditioner, indsam-
ling af fornemme samlinger samt forskning. 
Henning Haslund-Christensens pragtsamling 
fra ekspeditioner til nomadegrupper i Indre 
Mongoliet i 1930- og 1940-erne, er ikke alene 
enestående, men også veldokumenteret og 
favner mere end 10.000 genstande, der siden 
indsamlingen fortrinsvis har været opbevaret på 
Nationalmuseets magasiner. 

Genstandene viser en bredde i den noma-
diske livsførelse, et ypperligt håndværk og 
kunsthåndværk hos mennesker på vandring 
med deres dyr i Gobiørkenens nøjsomme 
landskaber. De mongolske nomader lever et 
fascinerende alternativ til vores egen bofasthed, 
og er præget af helt andre måder at se verden 
på. Et liv i evig bevægelse. 

Samlingen og forskningen fortjente at blive 
formidlet for et bredt publikum, og derfor var 
det en stor glæde, at årets særudstilling På 
Djengis Khans stepper – Mongoliets nomader 
kunne realiseres i samarbejde med National-
museet og med støtte fra Augustinus Fonden 
og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt 
Spar Nord fonden.

For mongolerne i dag blander tiderne sig 
med hinanden, og grundlæggeren af verdens-
historiens største rige, Djengis Khan (1162-
1227), lever fortsat på de mongolske stepper 
som åndelig leder, filosof og forbillede.

Udstillinger

På Djengis Khans Stepper

På Moesgaard har vi længe haft et ønske 
om udstillingsmæssigt samarbejde mellem 
etnografisk og arkæologisk afdeling. Idéen 
om at kombinere etnografi og arkæologi var 
så indlysende for denne udstilling. Der er en 
slående kontinuitet hos de mongolske samfund 
fra Djengis Khans tid og frem til i dag, hvad an-
går dragt, rideudstyr, våben, dagligdagsting, og 
genstande tilknyttet den åndelige verden. 

Der blev skabt kontakt til Nationalmuseet i 
Mongoliet og Academy of Archaeology and 
History i Ulaanbaatar om indlån af højstatus 
rytter udstyr og andre genstande og det blev et 
meget spændende og udbytterigt samarbejde 
med kulturinstitutionerne i Ulaanbaatar.

Nationalmuseet i København bidrog til udstil-
lingen med den fineste genstandssamling, 
Moesgaard Museum med udstillingsekspertise, 
udvikling og rumdisponering. Fortælling og 
narrativ blev udviklet i et samarbejde mellem 
museumsinspektør Christel Braae, Nationalmu-
seet, og Moesgaards etnografiske afdeling og 
udstillingskuratorer med bistand fra forskere i 
Mongoliets nomader fra både ind- og udland.

Udstillingen åbnede på Moesgaard 19. juni 
og sluttede 7. april 2019. Herefter fortsætter 
den til Nationalmuseet, hvor den vises fra 7. juni 
til 9. september 2019. 

”Moesgaard Museum fører besøgende til 
Mongoliet med en enestående udstilling om de 
mongolske nomaders liv. Ikke mindst imponerer 
de udstillede shamandragter.


Kristeligt Dagblad

” ...et gedigent overflødighedshorn af 
objekter, som man kan iagttage i timevis.


Jyllands Posten
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En velbevaret krigermumie
Samarbejdet med Universitetet i Ulaanbaatar gav mulighed for indlån 
af et spektakulært mumiefund i særklasse til særudstillingen På Djen-
gis Khans stepper – Mongoliets nomader: en ryttergrav fundet i 2016 
under et klippefremspring i Altai bjergene i det vestlige Mongoliet. 
Mumiens påklædning – silkekofte, dragt, støvler, filtforing – og følge-
genstandene såsom bue, pilekogge, sadel, stigbøjler, ridepisk samt 
åndedukke viser slående paralleller til det mongolske samfund i dag.  
Et smukt billede på den kulturelle og materielle kontinuitet blandt 
 Mongoliets nomader under de samme grundvilkår i Gobiørkenen, 
dengang og nu. 

MUMIE PÅ RETSMEDICINSK 
I efteråret fik Moesgaard undersøgt 
krigermumien fra Mongoliet på 
Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet, 
under stor pressebevågenhed. Ønsket 
var at få mere viden om mumiens alder, 
helbredstilstand, de sidste måneder 
af hans liv og dødsårsag. Resultaterne 
af undersøgelserne bliver formidlet 
i udstillingens sidste måneder, og 
efterfølgende under visningen på 
Nationalmuseet. 

Udstillingsleder Pauline Asingh 
nærstuderer mumien, der viste sig at have 
fint snoede løkker af hår bag ørerne – en 
frisure svarende til hårmoden på Djengis 
Khans tid.



Udstillinger

1110

Årsberetning Moesgaard Museum 2018

Hele verden under trappen

I Moesgaard Museums udstillingslaboratorium, der ligger under 
 museets foyertrappe, er der i 2018 skabt fortællinger fra hele verden. 

I februar åbnede udstillingen Dialoger – et resultat af antropolog og 
fotograf Christian Viums feltstudier i Sibirien, Australien og Amazonas, 
hvor Vium har medbragt fotografier, der viser områdernes oprinde lige 
folk taget i forbindelse med 1800- og 1900-tallets ekspeditioner. 

Fra Syrien til Samsø
De to udstillinger Efter Flugten og Hjem – Fra 
Syrien til Samsø blev udstillet på henholdsvis 
Samsø Museum og på Moesgaard. Udstillinger-
ne blev udviklet i samarbejde med Etnografisk 
afdeling på Moesgaard og var baseret på et 
etnografisk feltarbejde på Samsø blandt syriske 
flygtninge og indlån af Nationalmuseets ud-
stilling På flugt. Her fik publikum lejlighed til at 
komme bag overskrifterne på krigen i Syrien og 
gennem video og genstande møde de syriske 
flygtninge, som er bosat på Samsø. 

” ...Hele molevitten har han (Christian Vium, red.) 
sammensat i en smuk udstilling, der benytter sig af 
alskens æstetiske, pædagogiske og mere klassisk 
videnskabelige greb.

Weekendavisen

I bevægelse
72 antropologistuderende fra Aarhus Univer-
sitet fik under et studieforløb i foråret et 
unikt indblik i, hvordan det er at opbygge en 
museumsudstilling. De studerendes udstilling 
I bevægelse: et anderledes bud på nomader 
kunne ses fra 19. juni til 2. september.
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Aktiviteter og arrangementer

Da Donald mødte Lucy

2018 bød på besøg af en arkæologisk verdensstjerne, 
udendørs biograf på taget, et VM i sejlads, et vikingetræf 

uden ild og mytiske julevæsener i udstillingerne. 

I 1974 fandt Donald C. Johanson i Etiopien knoglerne af et fossil, som 
skulle vise sig at få en enorm betydning for forståelsen af menneskets 
evolution. I maj fik Moesgaard Museum besøg af den amerikanske for-
sker, der er ekspert i menneskets evolution. Her mødte han Lucy igen, 
som nu troner i en rekonstruktion på toppen af Moesgaard Museums 
evolutionstrappe.

Donald C. Johanson, der er blevet verdensberømt for sin forskning, 
holdt foredrag om, hvor stor en betydning fundet af Lucy har haft for 
forståelsen af menneskets udvikling. Foredraget var arrangeret i sam-
arbejde med Statens Naturhistoriske Museer i København. 

Rejse til Cypern
Som et nyt tilbud udbød museet i oktober i samarbejde med  Cultours 
en kulturhistorisk rejse til Cypern. På rejsen oplevede deltagerne 
flere af de enestående arkæologiske og historiske mindesmærker fra 
stenalderen til nutiden, som Cypern byder på. Blandt andet oldtids-
byen Salamis, korsridderborgen Skt. Hilarion og stenalderbebyggelsen 
Choirokoitia, der er på UNESCO’s verdenskulturarvsliste. Arkæolog 
og afdelingsleder Lars Krants og arkæolog Lise Frost var sammen med 
direktør for Cultours, Torsten Granov, guider på turen. I 2019 følges 
der op med endnu en tur til Cypern og en tur til Mongoliet.

BESØGSTAL 

368.656 gæster besøgte i 2018 
udstillingerne på Moesgaard Museum 
inklusiv Samsø, Odder og Vikingemuseet.

I alt 393.415 deltog i museernes 
arrangementer eller besøgte 
udstillingsstederne.
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For første gang afholdt Moesgaard udendørs sommerbio i samarbejde 
med museets hovedsponsor AURA Energi. Første aften sad over 1000 
mennesker på taget og nød film og måneskin i selskab med Mads 
Mikkelsen og filmatiseringen af Kong Arthur. Som indledning til filmen 
præsenterede instruktør fra Det Kongelige Teater Henrich Christensen 
tankerne bag opsætning af netop Kong Arthur, der opføres på Moes-
gaard i sommeren 2019. Anden aften havde filmatiseringen af Stephen 
 Hawkings liv Teorien om alting lidt sværere vejrmæssige vilkår. Men 
selv i øsende regnvejr mødte over 300 mennesker op og så udendørs 
film på kæmpeskærmen neden for museets tag. 

VM i sejlsport blev i 2018 afholdt i Aarhus, hvor byens kulturinstitu-
tioner var inviteret til at være repræsenteret på havnen. Moesgaard 
kom behørigt sejlende til arrangementet i en af verdens hurtigste 
traditionsbåde – en melanesisk udriggerkano – som blev bygget på 
Moesgaard af bådebyggere fra Papua Ny Guinea i 2004.

Kanoen blev del af en pop-up udstilling om sejlads og navigation i 
Stillehavet. Udstillingen var velbesøgt af de mange sejlsportsinteresse-
rede gæster heriblandt Kronprins Frederik, som viste stor interesse.

TRAILRUN

I starten af oktober blev der igen 
afholdt et vellykket Trailrun i 

samarbejde med Aarhus Motion. 
Løbet foregår i skov og park området 

omkring Moesgaard og ruten går 
også op over taget på museet. 

Se en film om løbet

Premiere på AURA Sommerbio  
– aftenens forestilling var Kong 
Arthur.

Udriggerkano fra Melanesien på  
vej til VM i sejlads.

https://youtu.be/xMdCwdefESI
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Dansk Danseteater vendte tilbage til Moesgaard 
i august med to dages udendørs Sommerdance 
forestillinger. Publikumstilslutningen til arran-
gementet stiger for hvert år. 

Vikingetræffet ved Moesgaard Strand blev for 
første gang afholdt uden brug af bål, der var 
blevet forbudt på grund af den varme og tørre 
sommer. I stedet blev der brugt noget så ekso-
tisk som kokosbriketter for at kunne lave mad 
på forsvarlig vis.

I samarbejde med Sparekassen Kronjylland, FO-Aarhus, VIA University 
College og Erhverv Aarhus afholdt museet det første af flere seminarer 
om Leadership in business for erhvervsledere. På det første seminar 
fortalte blandt andre antropolog Dennis Nørmark om motivation og 
også om hvad, der demotiverer medarbejdere. Arkæolog Sara Heil 
Jensen perspektiverede med museets viden om, hvordan mennesker i 
fortiden og i andre kulturer har organiseret sig og praktiseret ledelse.

Har du et minut?

Mød Sara Heil Jensen, der er leder af  
Moesgaard Vikingetræf og bl.a. garver  
skind på vikingemanér. 

FRIVILLIGE PÅ MOESGAARD 

Moesgaard Museum inddrager frivillige  
ressourcer i bemandingen af besøgssteder,  
drift af arkiver, og ved det årlige vikingetræf.  
Hertil kommer amatørarkæologers bidrag i 
forbindelse med feltarbejde, registrering og  
vask af fund.

Moderne ledere står tidligt op 
for at høre nyt om ledelse og kan 
samtidig nyde en meget smuk sol 
opgang på Moesgaard.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DDaTt--VSmE&feature=youtu.be
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Med bue, pil og gummistøvler

I 2018 har der været fokus på at udvikle museets 
aktivitetsprogram. Særligt i ferierne har der væ-
ret afviklet en lang række arrangementer både 
indendørs og udendørs for børn og voksne bl.a. 
bueskydning, vandsold med museets amatørar-
kæologer og De Dødes Dag.

Maja Jager, der er dansk bueskytte og tilhører 
verdenseliten, besøgte Moesgaard i pinsen, 
hvor hun viste sine færdigheder med bue og pil 
for publikum. Museet åbnede samtidig sin nye 
buebane, hvor man kan prøve kræfter med at 
gå på jagt med bue og pil som i stenalderen. 
Byttet er 3D dyr i skumplast, så ingen dyr lider 
overlast. 

Som noget helt nyt fik publikum i julen mu-
lighed for at møde ti levende julevæsener i 
museets udstillinger. Museet fortalte på denne 
måde om mytiske væsener, som til forskellig 
tid og i forskellige kulturer, har sat sit præg på 
julemåneden. I moderne tid er de enten blevet 
glemt eller ses blot som reminiscenser i eksem-
pelvis den hyggelige julemand. En stor gruppe 
frivillige statister var iklædt specialdesignede 
kostumer og gav publikum en ny og anderledes 
juleoplevelse. Arrangementet viste sig i højere 
grad end forventet at tiltrække grupper af unge. 
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Forandring på Samsø

2018 har på flere fronter været et år med forandring på Samsø Mu-
seum. Der er sket store fremskridt i samlingsarbejdet, besøgende har 
kunnet opleve en ny type oplevelsesorienterede udstillinger, der er 
truffet beslutning om at opgive Beyergårdens som besøgssted, og Naja 
Kjærgaard Laursen er pr. 1. november blevet ansat som ny daglig leder. 

I maj 2018 åbnede Samsø Museum dørene til særudstillingen ”Hjem 
– fra Syrien til Samsø.” Udstillingen blev udviklet i samarbejde med 
 Moesgaards etnografer. Gennem billeder og stærke personlige beret-
ninger satte udstillingen ansigt på nogle af de syriske flygtninge, som 
har etableret nye hjem i gamle samske huse. Udstillingen har været et 
tilløbsstykke på museet og blev kaldt både rørende, skræmmende og 
tankevækkende.

I løbet af året er der afholdt over 40 arrangementer blandt andet en 
række historiske foredrag, en åben udgravning med Harvard-stude-
rende, gammeldags marked i tæt samarbejde med museets vennefor-
ening og Mikkelsdag på husmandsstedet Fredensdal.

Julen blev markeret med en eksperimenterende udstilling ”Julens 
rum”, som blev vist i det smukke Anton Rosens Hus i hjertet af Trane-
bjerg. 

Samsø Museums nye leder, Naja Kjærgård Laursen, skal fremover 
stå for den daglige drift af museet og får samtidig en vigtig rolle i 
udviklingen af en ny formidlingsprofil for museet i samarbejde med 
Moesgaard Museums publikums-enhed.

Museum under vand

I august blev Odder Museum ramt en omfat-
tende oversvømmelse. Det fredede stuehus 
blev oversvømmet, men heldigvis var personale 
og frivillige på plads, og fik flyttet alle kritiske 
genstande, arkivalier og it-udstyr. Da vandet 
trak sig tilbage, efterlod det ildelugtende slam 
overalt og en betydelig genetableringsopgave, 
og dele af museet måtte lukkes et par måneder. 
Oversvømmelsen kostede ugers arbejde og be-
kymring for bygningens tilstand, men heldigvis 
har den ikke taget varig skade, og materielt set 
slap museet nådigt fra oversvømmelsen. 

Et vigtigt punkt i Odder Museums udvik-
lingsplan er idriftsættelsen af Odder Vand- og 
Dampmølle. Her er der nu er etableret grund-
læggende sikkerhed med elektronisk nødstop 
og afskærmninger og 35 nye interesserede 
frivillige i møllelauget var med til at opleve 
møllens første forsøg med at male Stærkodder 
byggryn. 

Museet har også fokus på at skabe en stærk 
publikumsoplevelse i det historiske kulturmiljø 
omkring museet. Ønsket er flere elementer 
med sanselige og æstetiske kvaliteter og mere 
klare referencer til perioden 1850-1950, som er 
museets faglige fokus. I 2018 blev der etableret 
en æblegård på plænen med historiske æble-
sorter med oprindelse i lokalområdet. Et af dem 
bliver tilføjet den nationale genbank. Der er sat 
løg af påske- og pinseliljer, og prydhaven er 
blevet nyomlagt i tråd med datidens havenor-
mer. Sammen med bigård, humlegård og histo-
risk køkkenhave styrker tiltagene formidlingen. 
I cafe og butik er det moderne interiør blev skif-
tet ud med købmandsreoler, ternede duge og 
Madam blå-kaffe til stor glæde for publikum.

Odder Museum viste i 2018 særudstillingen 
Bænken – fortællinger om Odder og i efteråret 
kunstudstillingen Portico af kunstneren Kaare 
Nielsen. 

Naja Kjærgård Laursen 
(th.) er ny daglig leder 
på Samsø Museum.
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Forskning, fund og bevaring

En viking i julegave

Lige inden juleaften fik Aarhus og alle med interesse for arkæologi en 
uventet julegave.

En begravet kriger fra vikingetiden dukkede op under udgravninger 
ved det gamle hovedbibliotek i Mølleparken i centrum af Aarhus. Ar-
kæologerne fra Moesgaard, der stod bag udgravningen, havde en klar 
formodning om, at det var den for længst forsvundne middelalderlige 
sognekirke Vor Frue, som skulle udgraves. Men der var kun afsløret 
én regulær grav på stedet. Der var gisninger om, at den enlige afdøde 
kunne være gravlagt uden for kirkegårdsmuren, som man undertiden 
har set det praktiseret, når kriminelle skulle lægges i jorden.

Derfor var begejstringen og medieinteressen stor, da det meget 
hurtigt stod klart, at der var tale om en gravlagt kriger med økse og 
skjold, der kunne dateres til vikingetid. Og dermed fik Aarhus endelig 
sin første vikingegrav. 

Genbrugt gravplads 
På Vidtskuevej i Viby afslørede en forundersøgelse en lille gravplads på 
en markant, naturlig højning med tre relativt velbevarede jordfæste-
grave. Den formodentlig ældste grav på bakkens toppunkt var konstru-
eret som en smal træbygget kiste i en stenforet gravgrube. Graven var 
oprindeligt anlagt i tomten af et lille hus, der var blevet brændt ned 
umiddelbart før gravlæggelsen. Begravelser af den type kendes fra 
den periode af bondestenalderen, som kaldes tidlig tragtbægerkultur 
(3.700-3.400 f.Kr.)

Udgravningen afslørede også to stenforede, relativt rige lerkargrave 
syd for stenaldergraven. Det er ikke ualmindeligt, at gravpladser er 
blevet genbrugt over meget lang tid.

TV2 News sendte live fra Moesgaard, hvor afdelingsleder Lars Krants 
fortalte om vikingekrigeren, som museet netop havde fået ind fra 
udgravningen i Mølleparken i Aarhus.

Læs mere om vikingen fra Aarhus

https://www.moesgaardmuseum.dk/nyheder/krigergrav-fra-vikingetiden/
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Åbent hus ved Beder-Bering vejen
I 2018 er der foretaget arkæologiske forundersøgelser på et 12 km 
lange trace i forbindelse med anlæggelsen af Beder-Bering vejen syd 
for Aarhus. Vejen går gennem områder, man arkæologisk set ikke ved 
meget om. 

Der blev efterfølgende foretaget en enkelt udgravning ved 
Henriettegård ved Beder tæt på Oddervej, hvor der blev fundet en 
jernalderlandsby med 12 langhuse og økonomibygninger. Stedet har 
nok udgjort fire gårdsenheder fra perioden, som kaldes sidste del af 
førromersk til første halvdel af romersk jernalder (ca. 150 f.Kr. til 200 
e.Kr.). Tæt op af jernalderlandsbyen ligger en lille lavning, hvor der i 
jernalderen har været en mindre mose. I tørvelaget dukkede en fin lille 
brønd op med velbevaret fletværk i bunden.

I samarbejde med Aarhus Kommune blev der afviklet et 
åbent-hus-arrangement, hvor 300 naboer og andre interesserede 
mødte de gravende arkæologer fra Moesgaard. 

Øvrige udgravninger i området vil finde sted i 2019.

Et særligt detektorfund
Blandt detektorfund indleveret til Moesgaard Museum i 2018 har en 
genstand fra Gylling påkaldt sig særlig opmærksomhed. Det drejer 
sig om et 5,5 cm højt brudstykke af en menneskefigur støbt i kob-
berlegering. Det bevarede stykke er overkroppen af en mand med en 
mærkelig hovedbeklædning, der har en fremadbøjet top. Ansigtet er 
tydeligt markeret med øjne, næse og mund. Armene er strakt frem, og 
de samlede hænder har holdt om en jerngenstand, hvoraf svage rester 
er bevaret.

Alt tyder på, at der er tale om en middelalderlig lysestage, en såkaldt 
figurstage, hvor menneskefiguren med begge hænder har holdt om en 
lysepibe af jern. Fundet fra Gylling har visse ligheder med en lysestage 
fundet ved Næsbyhoved slotstomt på Fyn. Den tilhører formmæssigt 
en ældre gruppe af stager fra tiden omkring 1300, og det kan meget 
vel også være dateringen på fundet fra Gylling.

Skæring Munkegård – en grum historie
Det sker ikke så ofte, at Moesgaard har lejlighed til at udgrave mid-
delalderlig landbebyggelse. Men i de senere år er der udgravet en del 
bl.a. en udgravning ved Ørting i Odder Kommune og en anden syd 
for Odder by. Størst opmærksomhed fik dog udgravningen af den 
lille hovedgård ’Skæring Munkegaard’, der i den grad overraskede 
positivt, ikke mindst fordi arkæologien og de skriftlige kilder her på 
bedste vis går hånd i hånd. Der knytter sig en grum historie til Skæring 
 Munkegård om bl.a. forsøg på mordbrand. Udgravningen er af Slots- 
og Kulturstyrelsen blevet udvalgt som en af årets 10 mest interessante 
arkæologiske udgravninger.

Læs mere om Skæring Munkegård

Middelalderlige stager af 
denne type blev i slutningen 
1300-årene og tiden omkring 1400 
produceret i stor stil i de store 
metalstøbningscentre i Flandern 
og Tyskland. Fundet fra Gylling 
virker dog som hjemligt arbejde, der 
kan være lavet med et importeret 
eksemplar som forlæg.

https://www.moesgaardmuseum.
dk/nyheder/skaering-munkegaard/

https://www.moesgaardmuseum.dk/nyheder/skaering-munkegaard/
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Ribe, Zanzibar, Fregerslev, Qatar, Mongoliet
Moesgaards afdeling for konservering og naturvidenskab kommer 
vidt omkring i verden. Afdelingen har været dybt involveret i den 
omfattende by-udgravning ved Ribe, som Aarhus Universitet og 
Sydvestjyske Museer afsluttede i 2018. Udgravningen er en del af 
aktiviteterne i Danmarks Grundforskningsfonds Center of Excellence, 
UrbNet, og havde et meget stærkt fokus på de naturvidenskabelige 
undersøgelsesmetoder. Ved hjælp af højopløselige arkæologiske og 
naturvidenskabelige undersøgelser forsøger man at kaste nyt lys på 
de informationer, man kan hente ud af de vikingetidige lag. Afdelingen 
løser flere opgaver blandt andet udvikling af prøvetagningsmetoder, 
knogleundersøgelser, makrofossilundersøgelser og varetagelse af en 
del af konserveringsopgaverne. 

Samarbejdet med UrbNet inkluderer også en undersøgelse af trækul 
fra den østafrikanske ø Zanzibar, som er et andet af UrbNets undersø-
gelsesområder.

Afdelingen har også en stor opgave med konservering af Freger-
slevgraven, hvor afdelingens IT ansatte sørger for digitalisering og 
3d-opmåling. Fregerslev er en ryttergrav fra vikingetiden, og opgaven 
foretages for Skanderborg Museum. 

I 2018 blev det også til en noget usædvanlig 
opgave for Qatars Nationalmuseum i forbin-
delse med en kommende udstilling. I 1960’er 
blev der af Moesgaards arkæologer taget en 
afstøbning af nogle indhugninger i kalksten. De 
originale sten er nu helt forsvundet i Qatar og 
det eneste tilbageværende er afstøbningerne, 
som i sin tid blev lavet af Moesgaard. Derfor er 
der nu fremstillet en kopi, som Qatar kan bruge 
i udstillingen.

Afdelingens konservatorer har ligeledes været 
stærkt involveret i genstandshåndtering og 
etablering i forbindelse med særudstillingen på 
Djengis Khans stepper – Mongoliets nomader.

I samarbejde med Aarhus Universitet har 
afdelingens IT ansatte udviklet en on-line data-
base. Den hedder DIME, navngivet efter det, 
den skal rumme nemlig digitale metaldetektor 
fund. Her kan både professionelle og amatører, 
som arbejder med metaldetektorer, indberette 
deres fund i en fælles database med tilhørende 
foto og position i landskabet. Databasen er en 
stor succes og har fundet bred anvendelse over 
hele landet.

MOMU SCIENCE

Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab 
er i 2018 kommet på Facebook og Instagram.

Følg med her:

Instagram: @momu.science

Facebook: Afdeling for Konservering og 
Naturvidenskab-Moesgaard Museum

På konsulentbesøg i Bahrains 
Nationalmuseum  hos Dalia  

Yusef og Emam Huwaida.

I alt har afdelingen løst opgaver af vidt for-
skellige karakter for over 30 museer herunder 
opgaver fra både Norge og Sverige, og som 
noget nyt nu også fået mulighed for at påbe-
gynde dendrokronologiske undersøgelser. En 
metode, der indebærer, at man tæller årringene 
i egetræstykker, og derigennem er i stand til at 
komme frem til en datering. 

Moesgaards arkæobotanikere Mads 
Bakken Thastrup og Peter Mose Jensen 

udtager jordprøver i forbindelse med en 
udgravning i Ribe.
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ÅRETS PUBLIKATIONER

Årets arkæologiske bogudgivelser har især stået i 
marinarkæologiens tegn med publikationen Sea-
level Change in Mesolithic southern Scandinavia af 
Peter Moe Astrup og med deltagelse i bogprojektet 
Oceans of Archaeology med bidrag af museets 
arkæologer. 

Se listen for 2018 her

Den Arabiske Golf 
Moesgaard Museum gennemførte i 2018 i samarbejde med Bahrains 
kulturministerium arkæologiske undersøgelser af en kongegrav fra ca. 
år 1750 f.Kr. Den 9,5 meter dybe adgangsskakt til gravkammeret blev 
næsten totalt udgravet. I februar 2019 genoptages udgravningen af det 
formodentligt 10 m lange kammer. 

Under årets udgravninger fremkom et helt ukendt bronzealdertempel 
på øen Failaka, der ligger ud for Kuwait City. Templet har stået på en 
120 m2 stor platform omkranset af stensatte mure. I oldtiden funge-
rede den lille ø som brohoved for handelen med kobber, elfenben og 
halvædelsten mellem Indien og Mesopotamien. Kongerne af Dilmun 
(Bahrain) anlagde omkring år 1900 f.Kr. en handelskoloni på øen. Un-
dersøgelserne forsætter i 2019.

60 året for Aarhus Universitets og Moesgaard Museums pionerekspe-
ditioner til Emiratet Abu Dhabi blev officielt markeret. I den sammen-
hæng var fire deltagere i de oprindelige ekspeditioner, Danmarks 
ambassadør og repræsentanter fra Moesgaard Museum i audiens 
hos kronprinsen af Abu Dhabi, hvor Moesgaard blev takket for den 
tidlige indsats i udforskningen af oldtidskulturerne i Abu Dhabi og den 
Arabiske Golf.

ÅRETS UDGRAVNINGER

I 2018 er der foretaget arkæologiske 
undersøgelser på 43 lokaliteter. Primært 

arkæologiske forundersøgelser/prøvegravninger. 

Prøvegravninger laver man for at afgøre, om 
der på den enkelte lokalitet er fænomener, 

der er omfattet af Museumsloven og derfor vil 
kræve arkæologiske udgravninger forud for et 

anlægsarbejde. 16 af de 43 undersøgelser blev til 
egentlige arkæologiske udgravninger.

Pioneerer på besøg i Jebel Hafit, 
Abu Dhabi: Fra venstre Jens Aarup 

Jensen, Omar Al Kaabi, Steffen Terp 
Laursen, Hamdan Rashed Al Rashedi, 

Jan Kock, Jens Vellev og Jørgen 
Lund.

https://www.moesgaardmuseum.dk/forskning-og-undersoegelser/museets-publikationer/publikationer/
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Økonomi og organisation

Årets resultat

Organisation i forandring
I løbet af 2018 iværksattes en omstrukturering af museets  organisation. 
Formålet var at ruste sig til de øgede krav om egenfinansiering og 
fastholdelse af høje kvalitetskrav. Første skridt var etableringen af en 
egentlig publikumsenhed med fire afdelinger; Gæsteservice, Marke-
ting, Formidling og Udstillingstegnestue. 

Museet sagde farvel til afdelingsleder Ton Otto, som har stået i spidsen 
for Etnografisk Afdeling siden 2013 og som nu vil hellige sig sin forsk-
ning. Anders Emil Rasmussen er konstitueret som leder af afdelingen. 

Driftsafdelingens leder Svend Erik Jensen gik på pension i foråret og 
gav stafetten videre til Jacob Østergård, som fremover skal tage sig af 
driftsafdelingens mangfoldige opgaveportefølje.

Læs museets årsrapport her

ÅRETS RESULTAT FOR 2018
Indtægter i alt 131.585.963

Omkostninger i alt 133.934.984

Finansielle poster i alt 2.818.345

Resultat i dattervirksomhed 2.465.249

Årets resultat 2.934.573

Indtægter 2018

Stats-og kommunetilskud

Entreindtægter

Salg i café og butik

Projekter, her under tilskud fra fonde

Myndighedsopgaver, arkæologi

Andre indtægter

https://www.moesgaardmuseum.dk/media/5740/%C3%A5rsrapport-2018-moesgaard-museum.pdf
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Indretning af herregården
I løbet af foråret og sommeren blev der udarbejdet et indretnings-
forslag til at imødekomme ønsket om et bedre arbejdsmiljø i hoved-
bygningen. Det er målet, at hovedbygningen – sammen med det 
eksisterende kontorfællesskab i Mejerifløjen – er med til at bringe 
universitet og museum tættere sammen igennem en naturlig, daglig 
integration på tværs af de to institutioner. Der skal skabes velfunge-
rende, funktionelle rammer for den enkeltes arbejde samtidig med at 
de særlige historiske, æstetiske og arkitektoniske værdier i hovedbyg-
ningen respekteres. På herregården er der i løbet af året blevet malet 
vinduer i gårdsiden. Arbejdet er blevet udført efter gamle, omhyggeli-
ge malermetoder og gårdspladsen er nu definitivt blevet færdiggjort.

Ny frugthave
Når man som gæst besøger Moesgaard Museum er en del af oplevel-
sen også synet af det naturskønne område omkring museet. Skoven 
og de fredede fortidsminder i området skal fremover i højere grad 

inddrages i museets formidling om fortidens 
mennesker. Derfor indgik museet i 2018 en 
aftale med HedeDanmark om drift og pleje af 
skov og fortidsminder.

HedeDanmark arbejder i forvejen til daglig i 
de skove, som omgiver Moesgaards skovarea-
ler, og har derfor et stort kendskab til området.

Moesgaard genetablerede i 2018 en gammel 
frugthave, som ligger i parken ved herregården.

Den nye frugthave bliver åben for besøgende 
året rundt lige som resten af herregårdsparken 
er og om nogle år vil der blive mulighed for at 
gå en tur og plukke sig en frugt.

I december blev der plantet nye frugttræer af 
gamle sorter fra området syd for Aarhus blandt 
andet en æblesort, der tidligere har været dyrket 
på Moesgaard. Herudover også enkelte valnød 
og kastanjetræer.

GRØN SMILEY TIL ARBEJDSMILJØET 
OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE
Arbejdstilsynet har i løbet af året besøgt 
udstillingsbygningen i Højbjerg, en arkæologisk 
udgravning og administrationen i Højbjerg. 
Tilsynet fandt museets arbejdsmiljø i orden  
og gav en grøn smiley. 

Museet har foretaget en trivselsundersøgelse 
blandt medarbejderne. Besvarelserne viser, at 
medarbejderne generelt er glade og engagerede. 
Museet har heller ikke rekrutteringsproblemer. 
For at kunne holde fast i tilfredsheden og følge op, 
hvor det er relevant, vil der løbende blive foretaget 
trivselsmålinger.

Moesgaard har genetableret 
en gammel frugthave, som 

ligger i parken ved herregården. 
Planteskoleejer Claude Guillou 

har hjulpet med at udvælge 
gamle æblesorter fra området  

syd for Aarhus.
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Om en årrække kan man altså gå en tur i parken 
ved Moesgaard og plukke sig et æble og nyde 
det på turen gennem herregårdsparken eller i 
skoven omkring museet.

Udstillingsbygningen
Efter nu at have haft udstillingsbygningen i fem 
år, blev bygningen gennemgået for sidste gang 
med de entreprenører, der har bygget huset. 
Her blev gennemgået mangler, der skal udbe-
dres, inden museet selv skal varetage driften 
fremover. I løbet af året er der blevet malet to-
iletter og udvalgte flader i publikumsarealerne 
og igangsat udskiftning af belysning i foyeren.
De permanente udstillinger er løbende under 
vedligehold og fornyelse.

Indtægtsdækket virksomhed
Museet har øget sin indtægtsdækkede virksom-
hed på to hovedområder: Konservering-natur-
videnskabelige opgaver og Udstillingsopgaver.

På Konservering og Naturvidenskab om-
fatter arbejdet bl.a. opgaver med Fregerslev- 
ryttergraven fra vikingetid, igangsættelsen 
af dendrokronologiske undersøgelser og et 
nyt samarbejde med Aarhus Universitet om 
isotop-analyser. På Udstillingstegnestuen er 
det først og fremmest arbejdet med Nyborg 
Slot, der har fyldt. Derudover har der været 
projekter med Steno-museet og Mecklenburg- 
Vorpommern.

Entré på Vikingemuseet 
For at sikre driften af Vikingemuseet valgte 
museet i 2018 at indføre en entrébetaling på 
30 kr. På trods af indførelse af en lille entré steg 
besøgstallet på det lille museum faktisk med 
lidt over tusind gæster, så det samlede antal 
besøgende i 2018 nåede 41.578.

ANSATTE PÅ MOESGAARD 2018

Antal medarbejdere (opgjort i årsværk) 154

Antal medarbejdere med Ph.D eller Dr. Phil. 24

Antal i fleksjob 19

Antal i virksomhedspraktik 24
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Sponsorer og samarbejdspartnere

AURA Energi (hovedsponsor)

AART architects A/S

Arrow ECS Denmark A/S

AV-Center

Blue Water Shipping A/S

Clio Online

Cultours

DAFA A/S

Danish Bottling Company A/S

Danske Bank

Danske Commodities A/S

Designit A/S

DIS/PLAY

DLA Piper

EPINION

Jydsk Emblem Fabrik A/S

Erhverv Aarhus

Flintholm Global Telemarketing

Guldmann A/S

Holst, Advokater

Juhl A/S

Jyllands Posten (mediepartner)

LINDBERG

Lindpro

Montra Odder Parkhotel

MT Højgaard

MTAB Danmark A/S

Nordea

Norsminde Kro

Novicell

Panasonic

Sparekassen Kronjylland

Stibo A/S

Støvring Woodward Communications

Syscom IT-Konsulenterne

Triscan a/s
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Bidrag til indhold
Lars Krants Larsen
Anders Emil Rasmussen
Pauline Asingh
Henrik Hatt
Mads Kähler Holst
Per Linnemann Larsen
Steffen Terp Laursen
Peter Hambro Mikkelsen
Naja Kjærgård Laursen
Klaus Markmann Jensen
Dorthe Kjemtrup
Jacob Østergård
Jesper Laursen

Fotos:
Foto/Medie Moesgaard Museum 
Medarbejdere på Moesgaard Museum 
Søren M. Sindbæk, UrbNet/AU, side 27 
Cathja Thrane, side 15

Redaktion: Bodil Jensen
Design/layout: Louise Hilmar

Tak
En stor tak til alle fonde, sponsorer og samarbejdspartnere, 
som har støttet museet i 2018.

Fonde og legater

Augustinus Fonden

Spar Nord Fonden

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Knud Højgaards Fond

Carlsbergfondet

Per og Lise Aarsleffs Fond

Frimodt-Heineke Fonden

Fonden Aarhus 2017

Niels Kristian Petersens legat

Muusfeldts Fond

Toyota Fonden

Sportsgoodsfonden

UrbNet

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitet

Danida

Slots- og Kulturstyrelsen 

FRIPROHUMSAM (det norske forskningsråd) 

VELUX FONDEN

Samsø-Fonden

Krogagerfonden

Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond

Kulturministeriets Forskningsudvalg
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