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SÆRUDSTILLING - 50 års arkæologiske udgravninger i Bodrum, Tyrkiet
Professor ved Aarhus Universitet Kristian Jeppesen startede i 1966 det hidtil længstvarende danske kulturhistoriske projekt i udlandet. Antikmuseet markerer 50 års jubilæet
med en flot særudstilling.
I antikken blev Mausoleet i Halikarnassos, i dag kaldet Bodrum, regnet for et af verdens
syv underværker. Selve Mausoleet blev udgravet allerede i 1856, og efter det blev området ikke rørt før Kristian Jeppesen (1924-2014), genoptog udgravningerne i 1966. Det
blev starten på det længstvarende danske kulturhistoriske projekt i udlandet. Over 100
danske arkæologer, antikforskere, arkitekter og konservatorer har deltaget i arbejdet
gennem de sidste 50 år.
For 50 år siden var Bodrum en lille idyllisk perle, og byens antikke fortid var kun udforsket i begrænset omfang. Den danske udgravning begyndte med at undersøge placeringen og arkitekturen på Mausoleet. Gennem årene udvidede projektet sig til studier af byens omfang, gadenet, boliger, grave og forsvarsværker. Hvad der begyndte som et studie af et verdensberømt monument, blev gennem årene til forskning i en hel by og det
liv, som borgerne levede her.
Udstillingen på Antikmuseet åbner torsdag den 15. december 2016, og er lavet på baggrund af Kristian Jeppesens arkiv og resultaterne af senere undersøgelser. Udstillingen
fortæller gennem billeder, tekst og genstande om de meget forskellige udgravninger,
der har fundet sted siden 1966.
Det seneste projekt i Bodrum tager fat i den moderne by og undersøger den antikke kulturarvs rolle som identitetsskaber. Undersøgelserne er en del af det EU-finansierede
projekt CoHERE.
Udstillingen er realiseret ved hjælp af støtte fra Augustinusfonden og udarbejdet af:
Birte Poulsen, Aarhus Universitet, nuværende leder af Det danske Halikarnassos-projekt
Poul Pedersen, Syddansk Universitet, tidligere leder af Det danske Halikarnassos-projekt
Jakob Munk Højte, Antikmuseet, Aarhus Universitet
Vinnie Nørskov, Antikmuseet, Aarhus Universitet og CoHERE, 8716 2801
Venlig hilsen
Vinnie Nørskov
Museumsleder

Antikmuseet
Aarhus Universitet
Victor Albecks Vej 3
8000 Aarhus C

Tlf.: 87161106
E-mail: antikmuseet@hum.au.dk

Antikm useet
Vinnie N ørsk ov
Lektor o g le der af
Antikmusee t
Dato: 20. Febru ary 2017

Direkte tlf.: 87162801
E-mail: klavn@ hu m.au. dk
Web: au. dk/ klavn@ hu m
Afs. CVR- nr.: 31119103

Side 1

