
ÅBEN UDGRAVNING - med billet 

Åbent hus på arkæologisk udgravning i Tietgenbyen. Arrangementet er en del af De Europæiske Arkæologi Dage. 

 

Har du lyst til at kigge arkæologer f ra Odense Bys Museer over skulderen, når de udgraver sporene ef ter fortidens 

beboere øst for Odense? Måske dukker et spændende fund frem netop mens du er på besøg!  

 

Alle er velkomne til at kigge forbi lørdag 19. juni, når arkæologerne inviterer til åbent hus på udgravningerne ved 

Tietgenbyen Nord, øst for Odense. Her er det muligt at kigge arkæologerne over skulderen og få et spændende 

indblik i livet og døden, som den udfoldede sig for fortidens mennesker for mere end 1000 år siden.  

På de store udgravningsarealer har vi nemlig fundet spor ef ter både utallige huse samt f lere gravpladser, der vi ser 

at området har været beboet i mere end 3000 år. 

 

Vi glæder os til at se dig!...... 

 

Billetter kan bestilles på museets webshop. Følg desuden med på museets facebookside. 

 

Ansvarlig Jakob Bonde 

Museum Møntergården 

Medvirkende Jakob Bonde 
Daniel Ravnholdt Jørgensen 
Line Jørgensen 

Prioritet 3 

Billetlink Skal indsættes.  

Praktisk info 
(til gæsten) 

Der er rundvisninger kl 10 og kl 12 
 
Husk praktisk fodtøj og beklædning ef ter vejret. 

 
Parkering: Ingen parkeringspladser ved selve udgravningsområdet. Parker derfor i god 
afstand f ra udgravningen eller kom på cykel. 
 
Arrangementet er gratis. Tilmelding og billetbestilling er dog nødvendig. 
 
På grund af  corona-restriktionerne er der en øvre grænse på 100 besøgende til 
arrangementet. Vi har god plads og bevæger os rundt på udgravningsarealerne under 
hensyntagen til alle gældende retningslinjer. 
 
I tilfælde af  kraf tig regn eller torden kan det blive nødvendigt at af lyse arrangementet. Tjek 

derfor museets hjemmeside eller Facebook før du drager afsted. 
 
 
  

Kalender 19-06-2021 - kl. 10:00 til 14:00 
 

Adresse Klippevej, 5220 Odense SØ. 
Vi mødes ved skurvognen ved siden af  udgravningsfeltet. 

 

http://admin.internt.obm.dk/Skal%20inds%C3%A6ttes.

