
Bilag 9.8

Udtalelse fra Moesgaard Museum



Bilag 9.8A

Udtalelse fra Moesgaard Museum, 
Område nord for Kulkransporet



Moesgaard Museum har foretaget arkivalsk kontrol af ovennævnte område med det formål at lokalisere 

eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af Museumslovens § 27, dvs.: Strukturer, 

konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter 

og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt (jf. Museumslovens § 27 stk. 1). 

Moesgaard Museum anser det ikke for nødvendigt at foretage arkæologiske undersøgelser forud for 
anlægsarbejder. 

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologisk materiale op i forbindelse med evt. 
kommende gravearbejde, f.eks. en grav, der kan ligge helt isoleret fra det øvrige fundmateriale, skal 
Moesgaard Museum underrettes. Museet vil da inden for 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. 
Udgifterne til en evt. udgravning dækkes af Slots- og Kulturstyrelsen (jf. Museumsloven § 27 stk. 5:2). 

Med venlig hilsen 

Claus Skriver 
Museumsinspektør, cand.mag. 

Niras 
Ceres Allé 3 
8000 Aarhus C 
Danmark 
Att.: Martin Haslund Lange 

1. november 2017

Arkæologisk vurdering i ift. Sydhavnskvarteret, Aarhus 



Bilag 9.8B

Udtalelse fra Moesgaard Museum, 
Område syd for Kulkransportet



Moesgård Allé 15

8270 Højbjerg

Danmark

www.moesgaardmuseum.dk

Protektor

Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II

Moesgård Museum har foretaget arkivalsk kontrol af ovennævnte område, 
med det formål at lokaliserer eventuelle spor efter menneskelige aktivite-
ter, der er omfattet af Museumslovens § 27, dvs.: Strukturer, konstruktio-
ner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande 
og monumenter og den sammenhæng hvori disse spor er anbragt (jævnfør 
Museumslovens § 27 stk. 1).

Der har i området været en del tidlig industri, bl.a. Århus Kalkbrænderi, 
og det kan ikke udelukkes at hele eller dele af disse anlæg er omfattet af 
Museumsloven.

På baggrund af ovenstående, anbefaler Moesgård Museum, at der forud for evt. 
jordarbejder foretages en større arkæologiske undersøgelser. Det anbefales at kon-
takte Moesgård Museum i god tid inden anlægsarbejdets udførelse.

Yderligere oplysninger om de arkæologiske forhold samt anmeldelse af 
fund skal ske til Moesgård Museum, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg på 
tlf. 8716 1016 eller på e-mail moesgaard@moesmus.dk.

Held og lykke med anlægsarbejdet!

127 august 2015

Med venlig hilsen

Lars Krants
Overinspektør, cand.phil.

Bascon A/S
Åboulevarden 21
8000 Aarhus C

Arkæologisk arkivalsk kontrol  ifm. bebyggelse på Syd-
havnskvarteret, Aarhus Havn, matr. 1a, 1f og 1h, Aarhus 

Bygrunde


