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Moesgaard for flere

Hele verdens historier

Stærkt og samlet



Mission Moesgaard vil som museums- og 
forskningsinstitution skabe bredest mulig  
forståelse af og indsigt i menneskets dybe  
historie og kulturelle mangfoldighed. 

Vi skaber identitet, sammenhæng og fællesskab i 
en kompleks og fragmenteret verden ved at give 
et fælles grundlag, hvor alle kan se sig selv og 
vores samtid i en større sammenhæng.

Som museum tager vi vare på det mest 
værdifulde, der er skabt af mennesker igennem 
historien, så kulturarven er der for os selv og 
fremtidens generationer. 

Vores fundament er stærk faglighed og stadig 
fornyelse af viden, så museets indhold altid er 
levende og vedkommende. Vi indgår i et tæt 
samspil med Aarhus Universitet og bygger et 
stærkt og samlet Moesgaard med dygtige og 
dedikerede medarbejdere.

Vi leverer substans gennem en engageret, legende 
og begejstret formidling, der sætter mennesket 
i centrum og giver store fælles oplevelser. Vi 
formidler for både børn, voksne og ældre og 
efterlader plads til egne konklusioner, tanker  
og fantasi.

Vi bruger museets unikke bygninger og 
omgivelser til at skabe den ramme, der binder 
museets oplevelser sammen, og fra museets 
forskellige steder rækker vi videre ud – både lokalt 
og internationalt.



På nye steder og nye måder
Vi vil øge museets synlighed og påvirkning uden 
for museet både digitalt og fysisk, og med nye 
tilbud til forskellige målgrupper.

Et internationalt engageret museum
Vi vil øge museets internationale aktivitet mht. 
samarbejdspartnere og projekter.

Identitetsskabende lokalmuseer
Vi vil aktivere Samsø og Odder museer som 
skabere og varetager af identitet og kulturarv i 
museets geografiske ansvarsområde.

Moesgaard for flere



Hele verdens historier
Hele verdens historier
Vi vil gøre de store, dybe verdenshistoriske og 
globale sammenhænge til et kendetegn for 
Moesgaard.

Helhedsoplevelse med kant
Vi vil sikre løbende fornyelse og udvikle 
fællesskabende helhedsoplevelser med substans 
og drevet af engagerende og overraskende 
fortællinger.

Nye store opdagelser og unikke 
samlinger
Vi vil sikre indholdsudvikling gennem langsigtede 
forskningssatsninger. Vi vil opbygge, bevare og 
tilgængeliggøre unikke samlinger.



Stærkt og samlet
En grøn og socialt ansvarlig profil
Vi vil udvikle kultur som grundlag for social bære-
dygtighed og trivsel, og øge museets grønne 
bæredygtighed.

Et økonomisk og organisatorisk solidt 
museum
Vi vil sikre museets langsigtede økonomiske 
fundament og vedligehold. Vi vil styrke museets 
kommercielle kompetencer.

Attraktiv arbejdsplads med stærke 
kompetencer
Vi vil være endnu mere attraktive som arbejdsplads, og 
udvikle medarbejdernes kompetencer til at varetage 
museets mange opgaver. 

Et samlet og endnu bedre 
samarbejdende Moesgaard
Vi vil styrke samarbejde og fælles kultur på tværs  
af museets afdelinger og mellem AU og museum.


