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Sted nr. 09.04.04. Sb.nr. 150. KUAS nr. 16/06882

I forbindelse med etablering af en sti langs veteranjernbanen i Faaborg ud til Pipstorn skov har Øhavsmuseet 
Faaborg foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Den første del af strækningen måtte opgives grundet 
manglende oplysninger fra LER inden projektets start. Således strækker undersøgelsen sig fra “Strandgård-

sparken” til Pipstorn skov.



Abstract
Fund af spredte af beboelsesspor i forbindelse med et tracée undersøgt i forbindelse med etableringen af en 
ny gang- og cykelsti mellem Faaborg by og Pipstorn skov. 

Undersøgelsens forhistorie
Undersøgelsesområdet går fra den østlige udkant af Faaborg til Pipstorn Skov, heraf det sidste stykke ind i 
kulturarvsarealet i førnævnte skov (SB Nr. 090404-117). Dens vestlige del ligger i den sidste rest af åbent land 
i det kystnære landskab, mens den østlige del ligger i det kuperede dødislandskab, som Pipstorn Skov er del 
af. Det vestlige forløb er således formentligt sidste chance for at undersøge det kystnære åbne landskab, som 
vi arkæologisk kender meget lidt om, da intet af den bymæssige bebyggelse i området har afstedkommet 
arkæologiske undersøgelser. Den østlige del af forløbet ligger tæt på det arkæologisk helt exceptionelle om-
råde i og omkring Pipstorn Skov. Området fremstår som et rituelt landskab med gravpladser fra alle oldtidens 
perioder, og strækker sig fra selve skoven og mod nord og vest ud over det åbne landskab. Direkte op ad 
undersøgelsesområdet findes en jernaldergravplads (SB 090404-42 ), samt bopladsspor i form af flintered-
skaber/afslag, samt keramik (SB 090404-111 og SB 090404-112). Lidt syd for undersøgelsesområdet er der 
tillige fundet et rigt depotfund fra bronzealderen, bestående af 2 guldarmringe (SB 090404-31). Samme om-
råde, det nuværende Strandgårdsparken, blev i 2006 prøvegravet af Odense Bys Museer, og her fandtes også 
bopladsspor samt en mulig dyssetomt (SB 090404-138).  

Administrative data
Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune. Vej og Naturafdeling. Mellemgade 15, 5600 Faaborg

Antikvariske myndigheder: Slots- og Kulturstyrelsen, Fortidsminder, Fejøgade 1 2. sal, 4800 Nykøbing F & 
Øhavsmuseet Faaborg, Banegårdspladsen 2b, 5600 Faaborg.

Administrative oplysninger:
ØHM journalnummer: ØHM 1254
SLKS journalnummer: 16/06882
FF: 224202
SB: 090404-150

Korrespondance:
10-08-2016: Mail fra Marlena A. Knudsen (MAK) fra FMK med en orientering om etablering af en sti langs 
jernbanen fra Faaborg til Pipstorn skov

11-08-2016: Svar til MAK, hvor museet gør opmærksom på at der arkæologiske interesser i området

18-08-2016: Mail fra MAK omkring størrelse af sti og arbejdsområde

September 2019: Møde hos FMK omkring de arkæologiske interesser.

31-08-2016: Budget fremsendes til SLKS

14-09-2016: SLKS godkender budgettet

14-09-2016: ØHM sender budgettet videre til FMK

28-09-2016: FMK godkender budgettet

27-10-2016: MAK fremsender mail omkring besigtigelse forud for undersøgelsen



01-11-2016: Svar til MAK med bl.a. specificering af maskine og at arealet skal være ryddet

03-11-2016: Mail fra MAK omkring specificeringen, hvor FMK oplyser, at maskinen ikke kan blive som øn-
sket

04-11-2016: Svar til MAK med redegørelse af konsekvenser ved en mindre maskine

04-11-2016: Mail fra MAK om, at entreprenøren alligevel har maskine, der svarer til museet krav

04-11-2016: Udgravningsperiode aftales

20-01-2017: Regnskab fremsendes til SLKS

27-01-2017: Regnskabet godkendes hos SLKS

27-01-2017: Regnskabet fremsendes via EAN til FMK

Topografi, terræn og undergrund
Topografi: Undersøgelsen ligger langs veteranjernbanen mellem Faaborg og Pipstorn. Jernbanen løber både 
i åbent land langs markerne, samt på nordsiden af beboelseskvarteret Strandgårdsparken.

Terræn: Er gansket kuperet, som en følge af isens bevægelser i den sidste istid.

Undergrund: Heterogent brun-gult let sandet undergrundsler 

Målesystem
Alle grøfter og anlæg er målt ind med GPS Trimble (system 34) af museumstekniker Villy Nielsen og efterbear-
bejdet i MapInfo. Der er ikke oprettet lokalt målesystem. 

Øvrige data
I undersøgelsen deltog:
Museumsinspektør: Nicoali Garhøj Larsen
Museumsinspektør: Poul B. Heide
Museumsinspektør: Tissel Lund-Jacobsen

Musueumstekniker: Villy Nielsen

Maskinen var en 20 gravemaskine kom fra Faaborg Midtfyn Entreprenøren A/S og blev stillet til rådighed af 
FMK

Vejret: Vejret var vinterligt, og det havde sneet

Undersøgelsesperiode:
25. oktober 2017 + 8. og 9. november
 

Udgravningsmetode
Der blev trukket en grøft i den kommende cykelstis forløb, og grundet ledninger langs banen var det ikke 



muligt at lave udvidelser. Den første del af forløbet blev opgivet, da der her viste sig at være rigtigt mange 
ledninger.

Alle anlæg blev målt ind i fladen, og der efter blev fladen af alle anlæg beskrevet. Alle beskrivelser er ført ind 
i MUD. 

Undersøgelsens resultater
Anlæg: Der blev fundet i alt 57 anlæg, hvor et dog udgik efter nærmere undersøgelse. De har fået anlæg-
snumrene A1-A57, hvor det er A som udgår. Undersøgelsesgrøften er ikke navngivet.

Anlæggenes fordeling er som følger:
Stolpehuller: 35
Gruber: 18
Kulturlag: 1
Grøft: 2
Udgår: 1

Der blev gjort ét fund i forundersøgelsen, og det er benævnt x1. Fundet er et afslag med retouche.

Tolkning:
Umiddelbart kan der ikke udledes konstruktioner ud fra anlæggenes placering i grøfterne. Dog kan følgende 
stolpe muligvis tolkes som enten et hegn eller et vægforløb. Det drejer sig om: A38-A42. Fyldet i disse an-
læg er generelt meget lyst, hvilket kunne tyde på en datering til neolitikum. Men disse blev ikke undersøgt 
nærmere, da det alligevel ikke var muligt at verificere konstruktionen. Der kunne således konstateres spredte 
beboelsesspor inden for undersøgelsesgrøften, dog uden at kunne datere dem nærmere. 

Øverst undersøgelsesgrøften i dens udstrækning. Nederst er udsnit af 
forløbet, hvori der forekom anlæg. Mod vest ses det mulige hegns- 

eller vægforløb.



Fremtidigt arbejde på stedet
Området er frigivet, og der vil ikke blive foretaget yderligere undersøgelser i forbindelse med etableringen 
af stien. 

 
Øhavsmuseet d. 09-10-2017

________________________________________________________


