
 
 
 

 

Ophold for børnefamilier – 28-29 juni 2023 

Søger du som børnefamilie en helt særlig ferieoplevelse i naturen, eller vil du som 
bedsteforældre give dine børnebørn to dage med masser af indhold og nærvær - så skal I 
tage på dette spændende 2-dagsophold med fossiljagt i Gram Lergrav med overnatning i 
den hyggelige slotsby midt i Sønderjylland.  

For 10 mio. år siden var en stor del af Sønderjylland dækket af hav. Der var 100 meter til 
havoverfladen, hvor byen Gram og Gram Slot ligger. I Gramhavet levede hvaler, hajer, 
skildpadder og mange andre mindre dyr som fisk, krabber, søpindsvin, snegle og 
muslinger.  Man ved en masse om livet i havet, fordi der er fundet fossiler af dyrene. Det 
palæontologiske museum i Gram udgraver fossiler i Gram Lergrav med hjælp fra 
museets gæster, og i museets udstilling kan de vigtigste fund opleves. Der er skeletter af 
hvaler og tænder af mange forskellige hajtyper - blandt andet kæmpehajen Megalodon. 
På to dage får I et unikt møde med museets naturhistoriske eksperter, som tager jer 
gennem et børnevenligt og indholdsrigt program, hvor I oplever, hvordan 
palæontologen, naturformilderen og konservatoren arbejder.  

Lørdag venter en dag med spændende indhold. Først skal I se fossilerne fra Gramhavet 
og høre om hvalernes evolution på en rundvisning med palæontolog Mette Elstrup i 
museets udstilling. Herefter skal I selv på fossiljagt! Sammen med museets Fossil Hunter 
Guide begiver I jer i lergraven iført gummistøvler og bevæbnet med graveudstyr og en 
god madpakke. Typiske fund i lergraven er snegle- og muslingeskaller, krebsdyr og 
hajtænder. Næste dag møder I konservator Alexander Holm Rüth, som fortæller jer, 
hvordan man udgraver en hval. Efter frokost i caféen fortsætter fossiljagten sammen 
med museumsformilder Asbjørn Holm, hvor I prøver at slemme ler, som er en metode 
til at finde mikrofossiler. Sammen med Asbjørn studerer I jeres fund i laboratoriet, som 
fortæller om de fossiler, I og resten af gruppen har fundet.  
Under hele programmet på museet er der mulighed for at nyde kaffe, the og isvand. I 
museets café og butik er der desuden mulighed for at købe en is og en snack undervejs. 

Programmet er målrettet børnefamilier/bedsteforældre med børnebørn – anbefales til 
børn fra 8 år. 

 

 

 



 
 
 

 

Program: 

Dag 1: 
Kl. 10.00 Ankomst ved museet Gram Lergrav - Palæontologi, Lergravsvej 2, 6510 Gram 
- Rundvisning i udstillingen - mød palæontologen og hør om hvalernes evolution 
- Fossiljagt i Gram Lergrav med Fossil Hunter Guide, inkl. frokost i det fri 
- Fra kl. 15.00 Indtjekning på Gram Slots avlsgård, Gramgård*  
Kl. 17.00 Rundvisning på slottet 
Kl. 18.00 2–retters middag, hovedsageligt lavet af vores egne økologiske råvarer, med en 
børnevenlig menu 

 
Dag 2: 
Kl. 08.30 – 09.30 Morgenmad med økologisk hjemmebag 
KL. 09.30 - 10.30 Besøg på Gram Slots Mini gård, hvor du kan klappe en hest og møde 
grisene i stalden 
Senest kl. 10.30 Udtjekning 

Kl. 11.00 Ankomst ved museet  
- Foredrag “En hval dukker op af leret” - mød konservatoren  
- Frokost i caféen 
- Find mikrofossiler ved slemning af ler og undersøg dine fund i laboratoriet - mød 
naturformilderen 
- Ved 14.30 tiden slutter jeres ophold i Gram Lergrav og turen går hjemad med små 
fossiler i bagagen. 

Pris pr. person kr. 1.500, - excl. drikkevarer.  
Pris pr. barn (under 18 år) kr.  800,- i opredning på værelset.   
Tillæg for enkeltværelse kr. 200,- pr. pers. pr. overnatning 
Gratis Wi-Fi 
Fri parkering både ved Gram Slot og ved Gram Lergrav - Palæontologi 

*Overnatning i dobbeltværelse med eget bad og toilet – eller dobbeltværelse i 
ferielejlighed med delt køkken, stue og bad og toilet. Både værelser og lejligheder er i 
huse tilhørende slottet og ikke på selve slottet. 

 

 


