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NÆM2005-148 Askov Huse, Snesere sogn, Bårse herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.02.11. 
 

Abstract 
Forud for byggeri  af nyt stuehus på ejendommen Gl. Skolevej 5, Askov overvågede Næstved Museum 
muldafrømningen af et ca. 17x5 m stort areal umiddelbart øst for en fredet gravhøj. Der blev ikke iagttaget kulturspor 
overhovedet. 
 
 
Undersøgelsens forhistorie 
I oktober 2005 søgte Lisse og Ruben Estrup Hansen om tilladelse til at nedrive de eksisterende bygninger på deres 
ejendom, Gl. Skolevej 5 i Askov, samt byggetilladelse til opførelse af nye bygninger inkl. et nyt stuehus. Efter museets 
modtagelse af brev fra Fladså Kommune vedr. byggeriet besigtigede museumsinspektør Thomas Roland stedet og 
opdagede , at der lå en ikke officielt fredet dyssetomt af en langdysse fra stenalderen på ejendommen. Dette gav bl.a. et 
problem vedrørende 100 meters beskyttelseslinien omkring monumentet! Dyssen blev besigtiget af KUAS og herefter 
formelt fredet. Der er efterfølgende blevet givet dispensation til byggeriet. Endelig i sommeren 2008 anmodede ejerne 
om, at museet, som tidligere aftalt med Thomas Roland, skulle komme til stedet og overvåge muldafrømning forud for 
byggeriet af det nye stuehus fredag d. 22. august 2008. 
 
 
Administrative data 
Administrativ korrespondance: Se museets sag NÆM 2005:148. 
 
Overvågningen blev varetaget d. 22. august 2008 og varede i alt 4 timer, ca. 7.30-11.30. 
 
Arkæolog Susanne Outzen stod for overvågningen. 
 
Ansvarlig leder var museumsinspektør Birgitte Borby Hansen. 
 
Overvågningen blev bekostet af Næstved Museum for bygherre Ruben og Lissi Estrup Hansen. 
Gravemaskinen blev ført af Ruben Estrup Hansen.  
 
 
Topografi, terræn og undergrund 
Landskabet ved Askov er præget af bakker. Nordøst for Askov Huse ligger Flintemosen. Terrænet på ejendommen Gl. 
Skolevej 5 stiger fra vest mod øst op til det gamle baneterræn g falder fra nord mod syd ned i åløbet til Askov Huse 
vandmølle. Muldlaget på bakken ved ejendommen er meget tyndt, kun ca. 10-15 cm, mens det mod åen er noget 
kraftigere. Undergrunden består af lys gul, nogle steder hvidlig ler. Der var meget flint i mulden; både helt fine 
småstykker samt håndstore stykker. Der blev endvidere gravet mindre samlinger af flint op af mulden og undergrunden. 
Der blev kun afrømmet muld, ca. 10 cm. der bliver efter planen ikke gravet mere af, idet det nye stuehus ikke funderes i 
undergrunden, men placeres ovenpå jorden. 
 
 
Målesystem 
Der blev ikke udlagt eget målesystem. Det undersøgte areal er afsat jvf. bygningstegninger og indmålt i forhold til de 
nuværende bygninger. 
 
 
Udgravningsmetode 
Ruben Estrup Hansen rømmede muld af med en mindre gravemaskine overvåget af arkæolog Susanne Outzen. 
Der blev taget ialt 13 oversigtsfotos. 
Der var ingen genstandsfund eller anlægsfund. Der er derfor intet tegningsmateriale. 
 
 
 



Undersøgelsens resultater 
Der var ingen aktivitetsspor at se på det undersøgte areal. 
 
 
Fremtidigt arbejde på stedet 
Da det undersøgte areal blot er en lille del af de samlede, fremtidige arbejder på matriklen, vil det også i fremtiden være 
aktuelt at museet foretager overvågninger af jordarbejder samt nedrivning af bygninger. Der kan snildt være anlæg på 
de øvrige sider af gravhøjen f.eks. spor efter aktiviteter i forbindelse med byggeriet af samme. 
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Fotoliste 
 
Film Billede Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 
  
0 1 Det afrømmede 

areal set fra vest. 
  Digital 22-08-

2008 
Susanne Outzen 

0 2 Det afrømmede 
areal set fra syd. 

  Digital 22-08-
2008 

Susanne Outzen 

0 3 Det afrømmede 
areal set fra sydøst 
med engen og 
marken i 
baggrunden. 

  Digital 22-08-
2008 

Susanne Outzen 

0 4 Det afrømmede 
areal set fra sydøst 
med gravhøjen i 
baggrunden og 
huset helt ude i 
venstre side. 

  Digital 22-08-
2008 

Susanne Outzen 

0 5 Det afrømmede 
areal med 
gravhøjen i 
baggrunden. Set 
fra sydøst. 

  Digital 22-08-
2008 

Susanne Outzen 

0 6 Det afrømmede 
afreal set fra 
nordøst med huset 
og gravhøjen i 
baggrunden. 

  Digital 22-08-
2008 

Susanne Outzen 

0 7 Det afrømmede 
afreal set fra 
nordøst. 

  Digital 22-08-
2008 

Susanne Outzen 

0 8 Staldbygningen og 
det nye maskinhus. 
Feltet set fra nord. 

  Digital 22-08-
2008 

Susanne Outzen 

0 9 Gravhøjen og det 
nuværende 
stuehus. Set fra 
nord. 

  Digital 22-08-
2008 

Susanne Outzen 

0 10 Gravhøjen og det 
nuværende 
stuehus. Set fra 
nord. 

  Digital 22-08-
2208 

Susanne Outzen 

0 11 Det afrømmede 
areal set fra 
nordvest. 

  Digital 22-08-
2008 

Susanne Outzen 

0 12 Gravhøjen. Set fra 
øst. 

  Digital 22-08-
2008 

Susanne Outzen 

0 13 Der er rigtig meget 
flint på 
ejendommen. Ved 
udgravning til nyt 
maskinhus fandt 
man en naturligt 
formet granitsten 
med hul i. 

  Digital 22-08-
2008 

Susanne Outzen 



 


