FORSLAG TIL VANDRETUR I ASKOV
MALTVEJ - HØJSKOLEN - MØLLEVEJ - TORVET - MALTVEJ
Fra Askov-Malt Skole - forbi ”Elmely” / ”Spindegården” på Maltvej 7 - hvor et kæmpestort vinduesforhæng - blev vævet og i 1952 doneret af Danmark - til ophængning i FN-bygningen i New York.
Ad sti ind til Askov Højskoles område - forbi beboelseshuse til eleverne - til huset ”Veum” - der i 1880’erne - var bolig og undervisningssted - for utallige unge kvinder - der lærte vævning og håndarbejde.
Den 94 meter lange, smalle mur på plænen - kan med sin bugtede form stå fast i blæsevejr.
Træskulpturen forestiller - salmedigter / filosof Grundtvig (1783-1872) - og højskolens første forstander - Ludvig Schrøder (1836-1908).

Gå forbi Foredragssalen - med fint murværk - det nybyggede ”Ny Rolighed” - nyrestaureret ”Grønnegård” og ”Hvide Hus” - Klokketårn og Bibliotek.
Fortsæt ad Studiestrædet ud til Møllevej - og op forbi nr. 15 - træhuset - væverske Paula Trocks væveskole - og ”Askovhus” - nr. 17 - privatbolig for Poul la Cour (1846-1908) - og videre op til nr. 21 - Poul la Cour Museet.
De i 1891 og 1897 opsatte vindmøller - findes ikke mere - kun møllehus står tilbage.
Men her blev - den i dag verdensomspændende danske vindmølleindustri - født - med vindmøller - opført 1891 og 97 - der producerede elektricitet.
Og omdannelse af elektriciteten til brint blev også forsøgt.
Gå tilbage ad Møllevej til Torvet 4-6 - opført 1913-14 til Askov Brugsforening.
Gå omkring Dammen til Askov Kirke - indviet 1900 som valgmenighedskirke - og ind på den gamle kirkegård - og se mindesten for Poul la Cour-familien.

Gå tilbage omkring Dammen og kig på ”Fengers Hus” - hvor i 1865 Askov Højskole begyndte sit virke - fordi den første danske højskole - den i Rødding - efter nederlaget i 1864 kom til at ligge i Tyskland.
I huset ”Spurvely” / ”Molbechshus” på Maltvej 14 - logerede i 1891-93 Martin Andersen Nexø (1869-1954) - da han var elev på højskolen. Han var forfatter til bl. a. ”Ditte Menneskebarn” - der som film i 1946 - blev vist i Vejen Kino Nørregade 20.
Tilbage til Askov-Malt Skole på Maltvej 86.
Blå markeringer er på pdf-versionen af denne vandrerute links til relevante sider på Vejen Minibys hjemmeside.

