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INDSAMLINGSSTRATEGI

Moesgaard Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk an-
svarsområde i kommunerne Aarhus, Favrskov, Odder og Samsø. Ligeledes er muse-
et det juridisk ansvarlige museum for marinarkæologien i Vestdanmark. Det marinar-
kæologiske ansvar forvaltes i samarbejde med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, 
Nordjyllands Kystmuseum og Langelands Museum. Museet varetager nyere tids kultur-
historiske bevaringsværdier i Odder og Samsø kommuner og har samlinger knyttet her-
til.Herudover har museet en orientalsk afdeling, der foretager arkæologiske undersø-
gelser i Den Arabiske Golf, ligesom museet har en etnografisk afdeling med forskning, 
der spænder meget bredt geografisk med et tidsmæssigt fokus på tiden efter 2. Ver-
denskrigforuden en afdeling for konservering og naturvidenskab.

Indsamlingshistorik

Museet har en omfattende samling af arkæologisk materiale fra forhistorisk til nyere tid, 
især indsamlet i forbindelse med arkæologiske undersøgelser i Danmark, både inden 
for museets arkæologiske ansvarsområde og udenfor. I forlængelse heraf har museet 
en række rekonstruktioner i sit terræn. Samlingerne på Odder og Samsø museer kon-
centrerer sig særligt om disse egnes historie med hovedvægt på 18- og 1900-årene, 
men indeholder tillige arkæologiske fund og opsamlinger fra ældre udgravninger oftest 
foretaget under supervision af Nationalmuseet eller Moesgaard Museum. Desuden har 
museet en stor samling af forhistorisk og historisk materiale fra arkæologiske ekspediti-
oner til Den Arabiske Golf samt en omfattende samling etnografika fra disse rejser. Mu-
seets etnografiske samlinger dækker meget bredt geografisk med et tidsmæssigt fokus 
på tiden efter 2. Verdenskrig. Samlingerne er særligt stærke omkring Afghanistan, hvor-
fra der over de seneste godt 50 år er opbygget en samling, der i dag nyder international 
anseelse. Derudover rummer museet betydelige samlinger fra det nordvestlige Afrika, 
Indien, Sydøstasien, Ny Guinea og Sibirien. Museet råder tillige over naturvidenskabelige 
referencesamlinger. Til herregården Moesgård er knyttet et herregårdsbibliotek , lige-
som der er indsamlet et større arkivalsk materiale vedrørende herregårdens historie.

Aktiv indsamlingsstrategi

Forud for alle arkæologiske undersøgelser foretages en prioritering af, hvorvidt under-
søgelsen kan give ny indsigt i forhold til allerede eksisterende viden. Museets aktive ind-
samlingspraksis i forbindelse hermed, det være sig arkæologiske udgravninger foretaget 
som led i administrationen af Museumslovens kapitel 8 eller egentlige forskningsgrav-
ninger, er nøje knyttet til  museets forskningsstrategi, de nationale strategier og i sær-
deleshed til de problemstillinger, der knyttes til den enkelte udgravning. Indsamling i 
forbindelse med nyere tids kulturhistorie knytter sig først og fremmest til genstande, 
der kan belyse industriel mølledrift, transformationen fra bondesamfund til industrisam-
fund samt genstande, der kan formidle det særegne ved Odder og Samsøs historie. Der 
forekommer ikke længere aktiv indsamling i forbindelse med de arkæologiske under-
søgelser i Den Arabiske Golf, idet alle fund fra undersøgelserne overdrages til de stedli-
ge antikvariske myndigheder. De etnografiske samlinger har både sine egne satsnings-
områder, foruden at de kobler sig på allerede eksisterende satsningsområder, der findes 
på museet og Aarhus Universitet. Dermed kommer samlinger også til at afspejle den til-
knyttede  universitetsafdelings regionale og tematiske styrker. De naturvidenskabelige 
referencesamlinger og prioriteringen af disse foretages i nært samarbejde med en lang 
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række institutioner. Der forekommer ikke længere aktiv indsamling til Herregårdsbibli-
oteket, men dukker der arkivalsk materiale op vedrørende herregårdens historie, søges 
det inkorporeret i samlingen.

Passiv indsamlingsstrategi

I tråd med Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger er det museets strategi, at passiv ind-
samling begrænses til et minimum. Hovedparten af museets passive indsamling finder 
sted i forbindelse med indlevering af detektorfundne oldsager, der ikke erklæres for Da-
nefæ, men som skønnes at indeholde særlige kulturhistoriske værdier. Herudover be-
grænser museets passive indsamling sig til genstande, som på afgørende vis supple-
rer og kompletterer de eksisterende samlinger inden for de områder, der er formuleret 
i museets vedtægter og forskningsstrategier, se f.eks. forskningsstrategi for neolitikum. 
Som alternativ til indsamling benytter museet beskrivende data, fotos mv. og på den 
måde kan der f.eks. registreres genstande fra privatsamlinger. 

Museet foretager endvidere løbende revision af forskellige dele af samlingen
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