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Besøg en arkæologisk udgravning 
Pårup trinbræt 

 
 

Sted: marken ved Pårup trinbræt, Ålekistevej 73, 3250 Gilleleje. 

Hvornår: uge 18 (2.-6. maj) 2022 – kun med tilmelding 

Fundtype: bopladsudgravning med bopladsspor fra især ældre jernalder. Udgravningen sker forud for 
anlæggelse af ny vej mellem Græsted og Gilleleje. 

Hvem: 3.-9. klasse samt ungdomsuddannelser 

 

Kunne I tænke jer at høre, hvordan en arkæologisk udgravning foregår, og hvad et egentlig er, som 
arkæologerne finder derude? 

Den arkæologiske udgravning er fundamentet for alle tolkninger af forhistorien, da det især er her, der 
bliver produceret viden: spor af nedgravede stolpehuller og affaldsgruber, potteskår og flintgenstande, 
dyreknogler og planterester, landskabet og bosættelsen. Alle de forskellige fund (materielle kilder) og 
observationer, som arkæologerne dokumenterer og analyserer før, under og efter udgravningen, danner 
grundlag for vores viden om livet og døden i stenalderen, bronzealderen og jernalderen – og såmænd også i 
de historiske perioder middelalder og renæssance, hvor arkæologiske udgravninger både understøtter og 
sætter spørgsmålstegn ved skriftlige kilder. 
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Indhold 

I dette undervisningstilbud møder klassen arkæologen Mette, som på udgravningen vil vise, hvordan en 
arkæologisk udgravning foregår. Der vil også blive vist nogle af de genstande, der er fundet, og I får at vide, 
hvordan man kan se ”at det er noget”. Og så skal vi naturligvis tale om, hvordan vi ved noget om 
forhistorien – for hvordan kommer man egentlig fra et mudret hul i jorden til danmarkshistorien? 

Undervisningen bliver tilpasset det enkelte klassetrin. 

 

Klassetrin: 3.-10. klasse samt ungdomsuddannelser. 

Pris: Gratis for skoler og ungdomsuddannelser fra Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner. 

Sted: marken ved Pårup trinbræt, Ålekistevej 73, 3250 Gilleleje. 

Vi mødes ved Pårup Trinbræt.  

Offentlig transport: Gribskovbanen (Pårup trinbræt). 3 min. Fra Gilleleje St. og 24 min. Fra Hillerød St. 

Tidspunkt: kl. 8.44/8.51, kl. 10.14/10.21 og kl. 12.14/12.21 (tiderne passer med toget fra hhv. Gilleleje og 
Hillerød).  

Varighed: ca. 1 ¼ time 

Tilmelding til: Mette Palm 4045 2028 eller mph@museumns.dk 

Praktisk: HUSK FORNUFTIGT TØJ Der er næsten altid mudret på arkæologiske udgravninger, så har det 
regnet indenfor de sidste par dage, så tag gerne gummistøvler på. Det blæser også meget ude på 
udgravninger, så vindtæt tøj er også godt. 

Al undervisning foregår udenfor uanset vejret. 


