
Beretning
ØHM1297 Fjellerup-Gislev cykelsti, Ryslinge sogn, 
Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.09. 

Sb.nr. 43.
I forbindelse med etableringen af en cykelsti mellem Fjellerup og Gislev er der foretaget en arkæologisk fo-

rundersøgelse. Strækningen er på 2,2 km.

Strækningen mellem Fjellerup og Gislev. Fjellerup på kortet er det nu-
værende Gl. Fjellerup, mens det nuværende Fjellerup er beliggende øverst 

nordvestlige hjørne



Abstract
Fund af spredte anlæg i søgegrøften. Det er grubekomplesket, A8, som markerer sig ved at inde-
holde fund af keramik fra førromersk jernalder samt større stykker trækul. Ellers fremkom der ikke 
jordfaste fortidsminder af interesse. 

Undersøgelsens forhistorie
Museet bliver gjort opmærksom på projektet ved en direkte henvendelse fra Faaborg-Midtfyn 
kommune. Det blev det samme anbefalet, at der skulle foretages en arkæologisk forundersøgelse i 
forbindelse med arbejdet.

Indstillingen skete på følgende faglige grundlag:
Lige uden for Fjellerup ved Kløvermosevej er der fundet en stenomsat urnegrav fra bronzealderen 
(090109-15), mens der øst her for ved 090109-26 er gjort fund af kogestensgruber.

Øst for Fjellerupvej er der udpeget et kulturarvsareal af regional betydning (090102-41). Her er 
der gjort fund af stenalderpladser; de to som er beliggende i tilknytning til Fjellerup sø kan dateres 
til mesolitikum, mens de to som er beliggende højere i landskabet er fra neolitikum. Fra bronzeal-
deren stammer et votivfund, hvor der oven på en egestamme var placeret halsringe, bæltetutulus 
samt hængekar hvori der lå armringe, halsringe, dragtnåle, celte, kniv og ragekniv. Alt dateret til 
yngre bronzealder. Fra jernalderen er der fundet tre mindre brandgravspladser. Dertil kommer fem 
gravhøje, som ikke kan dateres nærmere end til oldtiden.

Lige syd for Gammel Fjellerup er der fundet en ikke-kulturhistorisk lokalitet, mens der inde i Gislev 
er fundet et kapel og en helligkilde fra middelalderen. Og endeligt er der et stykke vest for Gammel 
Fjellerup gjort fund af flintøkser og bjergartsøkser.

Kort over kulturhistoriske fund omkring Fjellerup og Gislev



Administrative data
Bygherre: Faaborg-Midtfyn kommune, Tinghøj allé 2, 5750 Ringe
Kontaktperson: Reyhaneh Hosseini

Antikvarisk myndighed: Øhavsmuseet Faaborg / Arkæologi Sydfyn, Banegårdspladsen 2b, 5600 
Faaborg og Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 KBH K

Al original dokumentation bliver opbevaret på Øhavsmuseet Faaborg under journalnummer ØHM 
1297 Fjellerup-Gislev Cykelsti. Endvidere er SLKS journalnummer: 17/02497, og nummer i Fund og 
Fortidsminder: 227400

Korrespondance:
13-03-2017: Brev fra Faaborg-Midtfyn kommune (FMK) om deres kommende planer for en
cykelsti mellem Fjellerup og Gislev.

15-03-2017: Kvittering fra ØHM, samt ønske om en arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med 
arbejdet

17-03-2017: På opfordring sender FMK uddybende oplysninger om projektets linjeføring

21-03-2017: Budget indsendes til SLKS

30-03-2017: SLKS godkender budget
30-03-2017: Godkendt budget fremsendes til FMK

11-05-2017: Mail fra ØHM til FMK om status for projektet

01-06-2017: FMK fremsender LER oplysninger på strækningen

02-06-2017: FMK godkender budgettet. Det aftales, at FMK stiller entreprenør til rådighed for pro-
jektet

29-06-2017: Invitation til opstartsmøde med entreprenør (Marius Pedersen) og ledningsejere. Her 
aftales det, at entreprenøren fremsender regning for deres arbejde direkte til museet

12-07-2017: Arealet frigives efter endt undersøgelse

Topografi, terræn og undergrund
Topografi: Undersøgelsen er beliggende mellem de to byer Fjellerup og Gislev langs vejen Kløvmo-
sevej/Fjellerupvej. Markerne var blevet høstet i arbejdsarealets bredde umiddelbart op til undersø-
gelsens opstart.

Terræn: Et kun let kuperet landskab, dog med vådområder i nærheden.

Undergrund: Bestod af brungult undergrundsler det meste af vejen. 

Målesystem
Alle grøfter og anlæg blev målt ind med GPS (Leica i system 34). Der blev ikke etableret et lokalt 



målesystem. 

Øvrige data
I udgravningen deltog:
Museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen
Museumsinspektør Disa Simonsen
Cand. mag. Trine Knudsen

Ansvarlig for administration og beretning:
Museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg

Maskinen var en del af entrerprisen og blev stillet til rådighed af Marius Pedersen og den blev ført 
af Gunnar. Maskinen var en 20 tons maskine med en 2 meter bred skovl.

Udgravningen fandt sted: 4. - 7. juli 2017

Vejret er fint alle dage. 

Udgravningsmetode
Der blev trukket en grøft gennem hele traceet og i XX tilfælde blev der foretaget udvidelser.

Alle grøfter og anlæg blev målt ind med GPS, og efterfølgende beskrevet i fladen. Anlæggene er 
nummret A1 til A11. Den centrale grøft blev delt op i flere bidder grundet forskellige forhold (fx 
eksisterende tilkørselsveje), men er ikke navngivet enkeltvis.

Cykelstiens og grøfternes forløb



Undersøgelsens resultater
I undersøgelsen er der registreret 11 anlæg, og deres fordeling er som følger:
Stolpehuller: 4
Gruber: 6
Fyldskifte: 1

Det er kun anlægget A8, som skiller sig ud. Her blev der gjort fund af keramik, bl.a. et randskår med 
plastisk rand, der ser ud til at datere gruben til den ældre del af førromersk jernalder.

Der kunne ikke udledes konstruktioner eller lignende, men særligt gruben A8 må knytte sig et nær-
liggende bopladsområde, som enten kan være placeret under den nuværende Fjellerupvej eller på 
marken modsat tracéet. Det kan således udledes, at der har været aktiviteter i dette område i før-
romersk jernalder, hvilket ser ud til at kunne passe sammen med fundene fra jernalder gjort i det 
nærliggende kulturarvsareal. 

Fremtidigt arbejde på stedet
Arbejdet på stedet er afsluttet og arealet er frigivet 

 
Øhavsmuseet d. 22-09-2017

A8, hvori der fremkom fund fra førromersk jernalder



Anlægsliste

Anlægsbeskrivelse
A1
Stolpehul, Oldtid-Oldtid
Fyld: Heterogent lyst, gråt fint sand m. enkelte brune plamager
Ø: 35 cm
D: 22 cm
  
A2
Stolpehul, Oldtid-Oldtid
Fyld: Heterogent lyst gråt fint sand med sandlomme og trækulsnister
Ø: 26 cm
D: 30 cm



A3
Stolpehul, Oldtid-Oldtid
Fyld: Heterogent lyst, gråt fint sand m. enkelte brune plamager
Ø: 22 cm
D: 25 cm
  
A4
Fyldskifte, Oldtid-Oldtid
Fyld: Heterogent gråt sandet ler, spættet med brunt sandet ler + trækulsnister. Ujævn afgrænsning 
mod undergrund.
Kommentar: Natur?
  
A5
Grube, Oldtid-Oldtid
Fyld: Heterogent lyst grå let sandet ler spættet med brunt let sandet ler.
Kommentar: 48 cm på den smalle led
  
A6
Grube, Oldtid-Oldtid
Fyld: Heterogent gråbrunt let sandet ler m. trækulsnister
  
A7
Grube, Oldtid-Oldtid
Fyld: Heterogent lyst brungråt let leret sand; diffus afgrænsning.
Kommentar: Mulig rod

A8
Grube, Grubekompleks, Førromersk Jernalder-Førromersk Jernalder
Fyld: Mørkt, heterogent gråbrunt ler m. trækulsnister og keramik

Kommentarer:
Snittet med gravemaskine i nord og syd. Begge havde en dybde på ca. 110 cm. Fyldet er gråbrunt 
ler med trækulsstrimer og -nister. Desuden enkelte ildskørnede sten; stumper af keramik også 
spredt i fyldet omkring. Leret omkring gruben er udsædvanligt rent og fint, og kompleksets 
primære funktion tolkes til at være lertagningsgruber, som sekundær er opfyldt med bopladsmate-
riale. Randskåret er fundet i fyldet.
Fund:  X1/A8: Randskår, sideskår, Førromersk Jernalder-Førromersk Jernalder; X2/A8: Trækul, Før-
romersk Jernalder-Førromersk Jernalder
  
A9
Grube, Oldtid-Oldtid
Fyld: Heterogent grå-brunt ler. Diffus mod undergrund
  
A10
Grube, Oldtid-Oldtid
Fyld: Let heterogent gråbrunt sandet ler.
  
A11
Stolpehul, Oldtid-Oldtid



Fyld: Let heterogent gråbrunt sandet ler.
 
FundListe

Fundbeskrivelse
X1/A8
Keramik / oldtid, Randskår, sideskår, Førromersk Jernalder-Førromersk Jernalder
Randskår: Randen er lige afrundet, uden fortykkelse. Der er ikke spor efter halsforløb, mens en 
påsat liste med indhak. Magring er grov; gråbrunt ydre og indre, med spor efter sort på ydersiden. 
Tykkelse: 0,7 cm
Sideskår: Ligner randskåret, dog med spor efter sekundær brænding.
Anlæg: A8
  
X2/A8
Træ, Trækul, Førromersk Jernalder-Førromersk Jernalder
Større stykker af trækul
Vægt: 5 gr
Anlæg: A8


