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MOESGAARD MUSEUM
Moesgaard Museums udstillingsbygning er  
tegnet af Henning Larsen Architects og bygget  
af MT Højgaard i årene 2011 til 2013. Museet 
åbnede for publikum 11. oktober 2014. 

Bygningen falder med sit skrå tag naturligt ind i 
bakkelandska bet 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.

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.

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



EVOLUTIONSTRAPPEN
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 
udstillingerne om fortidens mennesker. 

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

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



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

Jernalder – Mosens ofre
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 Gundestrupkarrets udsmykning og 
gys over de døde fra Alken Enge.

Jernalder – Under angreb
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. 



Vikingetid – Vikingernes eventyr
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.

Gokstadbåden – Jagten på Aarhus’ grundlægger
Oplev et af de mest velbevarede og berømte 
skibsfund fra vikingetiden – Gokstadbåden fra 
Norge. Følg også Moes gaards søgen efter Aros’ 
grundlægger. Måske blev byen anlagt som central 
flådehavn for et rige, der strakte sig over Danmark, 
til det sydlige Norge og Sverige. Udgravninger af 
skibsdele kan være med til at løse mysteriet.

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. 



DE DØDES LIV 
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.

MOMU Lab
Bliv superforsker for en dag og hjælp med at op-
klare mysterier fra fortiden. Brug din nysgerrighed 
og find svar med naturvidenskaben som redskab. 

Udstillingslaboratoriet
Studerende fra fagene arkæologi og antropologi 
ved Aarhus Universitet udfordrer og eksperimen-
terer med dét at skabe 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. 



FOYER 
Café 
Nyd lækre, kolde og lune retter som består af 
danske og allerhelst lokale produkter med vægt 
på økologi og bæredygtighed. 

Shop
Find lækre tekstiler og lædervarer, anderledes  
designprodukter, unik kunsthåndværk, mjød, 
sjovt legetøj, postkort, plakater, lidt sødt og  
specialiteter. Vi har fokus på bæredygtige, klima-
venlige og fairtrade produkter 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 sommer- 
sæsonen byder cafeen på udendørs servering  
på terrassen.



GUIDEDE TURE
Vil du i dybden med udstillingerne, så kom med 
en dygtig formidler rundt og få større indsigt i 
kulturhistorien med mennesket i fokus.

Vi har forskellige guidede ture – henvend dig 
i vores billetsalg og hør nærmere om, hvilke vi 
udbyder lige nu. En guidet tur varer en time.

ARRANGEMENTER
Afhold møder, konferencer og arrangementer  
på Moesgaard Museum. Vi tilbyder lækker  
forplejning til såvel store som små arrangementer 
for både virksomheder og private.
Læs mere på www.moesgaardmuseum.dk

Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg, moesgaardmuseum.dk



KLUB MOESGAARD
Bliv medlem af Klub Moesgaard og få et helt års 
ubegrænset adgang til museets udstillinger samt 
rabatter og særlige tilbud for både dig og en 
gæst. Køber du årskort i dag, refunderer vi din  
og en eventuel gæsts entrébilletter. 

Klubfordele
Gratis entré for to personer
10% rabat i cafeen
10% rabat i shoppen
25% på egne publikationer
50% på udvalgte guidede ture

BLIV OPDATERET
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på  
moesgaardmuseum.dk og følg os på Facebook  
og Instagram. Del din oplevelse på Tripadvisor. 
 

Der er gratis wifi på museet. 

Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg, moesgaardmuseum.dk
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