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Klokkerne i Askov 
klinger atter rent 

 

Askov, den lille landsby ved Vejen, er landskendt for mange ting. 

Ikke mindst for sin højskole, der endda er et begreb langt ud over 

landets grænser, og der med sine mangeartede dannelsestilbud ud-

øver en enestående tiltrækningskraft. Udover disse tilbud kan høj-

skolen siden foråret byde på en yderligere særprægethed, der har 

chancer for at udvikle sig til en turistattraktion: Klokkespillet. 

 

 I adskillige år har tårnet med dette klokkespil været tavs. 

Klokkerne var gruelig falske i klangen, og trængte en større 

reparation. Der var blevet foretaget en reparation, som kun havde 

haft en meget kort virkning, og nu mente man, at der skulle en større 

ombygning til, som ville blive økonomisk uoverkommelig. Derfor skete 

der intet. 

 

En artikel i Folkebladet sidste sommer om det tavse tårn bragte en 

vending i tilstanden. På elevmødet i efteråret 1977 blev klokke-

spillet på foranledning af artiklen bragt på tale, og man besluttede 

at starte en indsamling. Samtidig trådte Arnfredfonden til. Derved 

sikredes der små 3.000 kroner, og det viste sig, at reparationen slet 

ikke blev så dyr endda. Den kunne klares for ca. 2.000 kroner, og 

den blev udført i foråret. Indsamlingens restbeløb står til rådighed 

for det halvårlige vedligeholdelses- og afstemningseftersyn, som er 

påkrævet. 

 

Nu klinger klokkespillet to gange daglig, om morgenen (kl. 7.30) 

med »Morgenstund har guld i mund« og om aftenen (kl. 22.00) med 

et vægtervers. Et klokkespil er i sig selv noget særligt. At det befinder 

sig i en lille landsby som Askov, udstyrer det med en ekstra charme. 

Klokkespillet kan bruges til at give koncert på, og det vil ganske 

sikkert ske, når Dansk Amatørorkesters Samvirke holder sit 30-års 

jubilæum på Askov Højskole den 29. juli - 5. august. Der er nemlig 

flere klokkenister blandt deltagerne i dette møde. 

 

Det var i øvrigt en klokkenist, der gav anledning til artiklen i 

Folkebladet sidste sommer. Han deltog i amatørorkestrenes møde 

sidste år og beklagede, at klokkespillet ikke lod sig benytte. 

- wj - 

 

 


