Fietsroute nr. 3: Askov— Sønderskov , Lengte 17,5 km

Bekijk de ﬁetsroute op een Google kaart via "Visit Vejen" op de app
op uw smarthpone.
U gat als volgt te werk:
• Download de app in de AppStore of GooglePlay, zoek "Visit-Vejen"
• U antwoord "Ja" op de noodzaak om uw loca*e te gebruiken. Zo

kunt U onderweg zien of U de route volgt.
• U vindt de digitale gids voor de ﬁets onder (placering i struktur –

skal ikke oversæ0es)
• De verschillende bezienswaardigheden op de route zijn ook in de

digitale gids gemarkeerd.
In de app staat het in het Deens beschreven, maar U vindt de Nederlandse beschrijving hieronder:

1. Vejen Sportcentrum/Sportscenter Denmark
Vejen Sportcentrum is bekend door de vele landelijke sportevenementen. De laatste 15 jaar hebben er grote na#onale en
interna#onale arrangementen plaatsgevonden. Gemiddeld worden er jaarlijks mindstens 4 deense kampioenschappen gehouden. Er komen dan meer dan 2000 bezoekers per dag.

2. de kerk van Askov
De kerk van Askov werd in 1900 ingewijd als vrije gemeente binnen de deense staatskerk. De kerk is getekend door architekt
Rolf Schrøder, neef van de rektor van de Askov Hogeschool, Ludvig Schrøder. De kerk moest geschikt zijn voor zowel een kleine als een grote groep mensen. Op de begraafplaats zijn vele belangrijke personen van Askov Hogeschool begraven.

3. Poul la Cour museum
Het museum ligt ca. 200 m. de Møllevej op, en is geopend op afspraak. Het is opgebouwd rond de wereldberoemde wetenschapsman en leraar hogeschool Poul la Cour, die hier al in de jaren rond 1890, proeven deed med het opslaan van windenergie en gelijk#jdig ook de mogelijkheden van waterstof onderzocht. Zijn onderzoeken en informa#e-niveau, zijn er mede de
oorzaak van dat Denemarken een grote voorsprong hee7 op windmolengebied. De gebouwen werden in 2000 verkocht door
Askov Hogeschool met steun van de Windmolenindustrie. Ze zijn ontworpen door architekt P.V. Jensen Klint, die ook de
Grundtvigs-kerk in Kopenhagen tekende. Het huis ten zuiden van de kerk is van architekt Ivar Bentsen.

4. de watermolen van Sønderskov
Hier hee7 meer dan 400 jaar een watermolen gestaan. Vroeger hee=e die de molen van Fiskbæk, genoemd naar de beek
Fiskbæk. De beek kreeg later de naam Maltbæk, waar vandaag de dag de meanders zijn rechtgetrokken en die uitkomt in de
Møllesø (het molenmeer). Tot 1804 hoorde de molen bij Sønderskov Hovedgård. Na de verkoop, bouwde de nieuwe eigenaar
een heel nieuw molengebouw met een dubbel water-rad. Bij een grote renova#e in 1880, kreeg de molen zijn huidige vorm.
Tot 1918 werd alleen waterkracht gebruikt.
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5. het slot Sønderskov
Een kultuurhistorisch museum, ingericht in de oude Slot Sønderskovgård. Het hoofdgebouw is in Renaissances#jl van 1620 ,
gedeeltelijk veranderd in Barok. Binnen vindt u een aantal interessante dekora#es zoals kalkbeschilderingen, olieverf doeken
en houtbeschilderingen. Het museum hee7 vaste tentoonstellingen over o.a. de historie van de tuin en oude vondsten uit de
nabije omgeving. Het hele jaar door toont het museum wisselende tema-tentoonstellingen, en houdt speciale arrangementen
zoals "Kerst in Sønderskov".

6. de kerk van Folding
Gebouwd in 1879-98 als vervanging voor de kerk uit de middeleeuwen. De oude inventaris werd bewaard: het altaar is van
1634, de preekstoel uit dezelfde #jd, de kerkklokken van 1512, en het doopfont is romaans. In 1978 voorzag schilder Sven
Havsteen-Mikkelsen het oude altaar en het doopfont van nieuwe beschilderingen. Ten zuidwesten van de kerk ligt een granietsteen med een mannelijke ﬁguur, duidelijk Sct. Michael, de drakendoder. Deze steen lag vermoedelijk in een raamkozijn van
de oude kerk.

7. Maltbæk Moeras
De herdenkingssteen voor de vondst (in 1861) van een paar goed gekonserveerde bazuinen uit de Brons#jd. De Malt-bazuinen
inspireerden later tot het bazuinmerk ("lur-"merk) op de deense boter. De bazuinen zijn nu te zien in het Na#onaalmuseum.

8. Ladelund E7erskole.
Hier lag de vroegere landbouwschool, die in 1879 werd opgericht door leraar Niels Pedersen van Askov Hogeschool. Toen de
derde landbouwschool van het land en de eerste in Jutland. In 1887 werd de school uitgebreid met een melk-opleiding (de
eerste in Denemarken). Hier kon men een theore#sche opleiding volgen als aanvulling op de prak#jk. Al spoedig werd de opleiding een eis om in het bestuur van een melkfabriek te komen. In 1972 sloot men de opleiding en in 1999 ook de landbouwschool. In 2000 werd Ladelund E7erskole geopend in de oude landbouwschoolgebouwen.

9. De kerk in Malt
Romaanse kerk bestaande uit kwadraat-stenen. Het doopfont van 1100 is een bijzonder steenhouwwerk. In grof relief zijn 3
krijgers een centaur te zien. Op de begraafplaats bevinden zich een handvol niet tradi#onele grafstenen van beeldhouwer Niels
Hansen Jacobsen. Een ervan ligt precies tegenover de ingang van de kerk.

10. De oude pastorie van Malt
De Malt pastorie ligt op de Kongebjerg en was van 1870 tot 1970 pastorie van de gemeente Malt. De gebouwen zijn gebouwd
in 1870 door de bekende Peder Holden Hansen, in klassieke s#jl, en zijn uitgebreid gerenoveerd in de 1990-er jaren. Vandaag
de dag prive-bezit, maar goed te zien vanaf de Maltvej.

11. Askov Hogeschool
Na de oorlog in 1864 (tussen Denemarken en Duitsland), kwam de Rødding Hogeschool in Duitsland te liggen. De leraren aan
de school (de oudste hogeschool ter wereld, sinds 1877) wensten niet op duitse
grond voort te ze=en. Rektor Ludvig Schrøder zocht een geschikte plek ten noorden van de grens. De keuze viel op Askov, waar men voortze=e met de hogeschool in een gehuurd huis aan de Askov Dam. Onder leiding van Schrøder werd
de school de toonaangevende volkshogeschool van het land. De school zou van
grote betekenis worden voor de ontwikkeling van Askov.

