
FYRSTESÆDE PÅ FYN 
Fra ca. 200-700 e.Kr. var Gudme på  

Fyn  centrum for rige stormænd med 

internationale forbindelser 

I stort set hele oldtiden har der været  kontakter  

mellem det  nuværende danske område og landene 

mod syd. I tiden efter Kristi fødsel bliver kontakterne 

mere intense, og antallet af  importerede genstande 

stiger.  Årsagen er formentlig, at  stærke slægter 

etablerer sig som  lokale herskere (”fyrster”), og via 

alliancer og ægteskaber får tætte relationer til  de  

germanske stammer i de tyske og  polske områder.   

En af jernalderfyrsterne havde sæde i det nuværende 

Gudme, hvor arkæologerne har udgravet en af de 

største fyrstehaller fra Danmarks oldtid - knap 500 

m2 var her under tag. I området har man desuden 

fundet meget store mængder guld, smykkesten og 

glas, der vidner om fyrstelandsbyens rigdom. I dag er 

grundridsene af fyrstehallen og den mulige tempel-

bygning ved siden af markeret, så man kan danne sig 

et indtryk af de imponerende bygningsværker. 

Gudmehallen 



Tilknyttet Gudmefyrsten lå på kysten ved Lundeborg  

en af oldtidens største handels- og håndværksplad-

ser. Pladsen var i brug fra ca. år 200 til ind i 700-tallet 

og strakte sig over næsten en kilometer af kysten. 

Fundene derfra er overvældende: Tusindvis af gen-

stande er udgravet på dette sted og vidner om forar-

bejdning af jern, ben og rav samt guld, sølv, bronze  

og ædelsten. Der er ikke fundet spor af større huse 

på Lundeborg. Man må derfor forestille sig, at bebyg-

gelsen ved kysten kun har bestået af små skure, telte 

og lignende, og at pladsen således kun blev benyttet 

om sommeren i forbindelse med særlige markeder. 

På stedet fortæller en række skilte om oldtidens han-

delsplads og om de spændende fund derfra. 

Oplev hallerne ved Gudme (1) og handelspladsen ved  

Lundeborg (2)  
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Læs mere om Danmarks Oldtid i Landskabet på 

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: slks.dk 


