
Askov forandres 
AF FILIP OHRT, MALTVEJ 12, ASKOV  

OG NIELS FJORD, DAMMEN 1B, ASKOV 

 

"Bebyggelsen omkring Møllevej, som omfatter en række karakteristiske 

bygninger, der tidligere har haft tilknytning til højskolen, herunder forsøgsmøl-

len og Møllehuset, indgår i lokalplanen som en sammenhængende 

bevaringsværdig bydel." 

Dette er et citat fra redegørelsen i Lokalplan nr. 131 for et område ved Askov 

Højskole. 

 

Formålet med denne tilkendegivelse i lokalplanen er blandt andet at præcisere, 

at ny bebyggelse i området skal tilpasses dette områdes særlige karakter. 

 

Den nu opførte bebyggelse på Møllevej 13 lever på ingen måde op til dette 

ønske. Husene er opført som tre ret kompakt udformede dobbelthuse med et 

meget langt eensidigt tagfald, - en bygningsform der tidligere typisk anvendtes 

til værksteds- og garagebygninger. 

 

Der er her tale om en bygningsform som på ingen måde er tilpasset den 

omgivende eksisterende bebyggelse som er helt domineret af klassiske 

husformer og huse med sadeltage. 

 

Hvor er hensynet til områdets bygnings- og kulturhistoriske værdier? 

 

Ikke blot på Møllevej men også den sidste grund på Søndervangsvej (14) 

forsynes nu med ovennævnte hustype med langt eensidigt tagfald, - også her 

uden hensyntagen til det omgivende bymiljø. 

 

Hertil kommer en planlagt bebyggelse på Maltvej 38 der ligeledes bryder med 

den eksisterende bebyggelsesstruktur på Maltvej som også her er domineret af 

traditionelle husformer med murværk og symmetriske sadeltage. Endelig skal 

nævnes et kommende nybyggeri på Vejenvej 53, den meget synlige grund ved 

indkørslen til Askov. Her er det gamle hus nedrevet. En reklametavle på grunden 

viser, at der skal opføres tre boliger. Der er tilsyneladende heller ikke her stillet 

krav til byggeriets arkitektoniske udformning. 

De udførte byggerier forandrer Askov og de er gennemført uden forudgående 

åbenhed og debat. 

 

Med udgangspunkt i de allerede skete forandringer lægges der med dette 

læserbrev op til en debat om fremtidige nybyggerier af denne type i Askov. 

 

Læserbrev i Jydske Vestkysten og Virkelyst - august 2020 

 

(Virkelyst udgives af AMUI - Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening) 


