
Jernalderens konge-bolig
Omkring år 300 e.Kr. var Gudme den største ”by” i Skandinavien med omkring 55 gårde, og her 
boede en helt utrolig rig familie – måske endda en kongefamilie. Da arkæologerne for 25 år siden 
udgravede bopladsen, blev der fundet masser af guld og sølv, og de fandt også nogle utrolige huse 
som var op mod 50 meter lange og 10 meter brede. To af disse ”haller” er blevet markeret med beton, 
og dem kan I komme ud og se. 

5 kilometer mod syd, ved Lundeborg, har der ligget en samtidig stor handelsplads, hvor folk er 
kommet helt fra Sydeuropa for at handle ved store sommermarkeder. Meget af det guld og sølv som 
blev importeret fra Europa, blev smeltet om og støbt til smykker og andre fine ting, som passede til 
moden herhjemme.  I kan se noget af det guld og sølv, som er fundet i Gudme, på skiltene ved hallen. 

Aktivitet på stedet
Stil jer op på platformen og få et godt udkig ud over Gudmekongens hal – prøv at tælle hvor mange 
stolper huset har været bygget af, og kan I mon regne ud hvor indgangen til huset har været? Godt 
gemt i det høje græs ligger husets ildsted – kan I finde det? Stil jer ind i midten og lad en voksen tage 
et billede, så I rigtig kan se, hvor stor hallen har været.

Kongens efterfølger
Hvad med en rask lille leg? Vælg en konge og så skal resten af familien følge efter kongen og kopiere 
kongens bevægelser. Hvem kan lave de sjoveste bevægelser?
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Lyst til mere?
Tag bilen og kør den korte tur ned til Søvangens legeplads. Hér er der borde hvor I kan nyde 
madpakken, og herfra kan I tage en frisk gåtur på 2 km rundt om Gudme Sø. Undervejs er der 
flere gode udkigspunkter og husk at tage brød med til de mange ænder i området. Hvis man har 
et gyldigt fisketegn, må man også gerne fiske i søen.
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