
SJÆLLANDS FYRSTER 
Rige gravfund fra jernalderen viser, at 

”fyrsteslægter” etablerer sig i Østdan-

mark  omkring Kristi fødsel 

Ved Hoby på Lolland blev en fyrste begravet i årtier-
ne lige efter Kr. f. Med sig fik han et udstyr, der gør 
graven til den måske rigeste fra Danmarks oldtid. 
Især imponerer det næsten komplette drikkesæt 
med to pragtdrikkebægre af sølv - alt importeret fra 
det fjerne Romerrige ved Middelhavet. I Hoby er 
fundstedet markeret og historien fortalt. 

Hobygraven var, så vidt vi ved, ikke markeret med 
hverken høj eller andet. For at finde fyrsternes grav-
høje skal man tage ca. 100 km længere nordpå til 
Himlingøje på det østlige Sjælland. Hér er en fyr-
steslægt blevet begravet over et halvt århundrede 
omkring år 200 e. Kr. Begravelserne indeholder ikke 
blot et ekstraordinært rigt udstyr, men flere af dem 
er anlagt i høje. Højbegravelser er meget usædvanli-
ge i denne del af oldtiden. Gravhøjene troner stadig 
markant på højderyggen nord for byen. 

Himlingøje 



Fortsætter vi ad ”fyrstesporet” op gennem jernalde-
ren, kommer vi i slutningen af perioden og på vej ind 
i vikingetiden til det sagnomspundne Lejre nær Ros-
kilde. På markerne omkring den gamle landsby kan 
man bl.a. se en af landets største skibssætninger og 
de markerede spor af flere kæmpestore haller med 
grundplaner på op mod 500 m2. Skibsgraven og de 
store haller fra ca. 500-1.000 e. Kr. kaster sammen 
med de rige og usædvanlige genstandsfund fra stedet 
nyt lys på den gamle myte om Lejre som rigets vugge. 
”Monumentruten” på stedet fører dig gennem det 
spændende landskab, der også rummer en langdysse 
fra stenalderen, høje fra bronzealderen og en middel-
alderlig mølledæmning. 

Oplev Hoby (1), Himlingøje (2) og Lejre (3) 
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Læs mere om Danmarks Oldtid i Landskabet på  
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