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RESÜMEE
Die Skamlingsbanke zwischen
Haderslev und Kolding ist mit
113 Metern der höchste Punkt
Südjütlands und seit 176 Jahren
ein nationaler Versammlungsort; seiner Zeit Symbol eines
neu erwachenden Nationalgefühls.
Später wurde es hier ruhiger,
doch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gaben sich hier
wieder bis zu 100.000 Menschen
Stelldichein.
Derzeit wird hier renoviert und
ein Besucherzentrum gebaut.
Poul Erik Jespersen er turistfører og guider blandt andet ture på Skamlingsbanken. Foto: Jens Nygaard

Et mødested fra dengang vi blev danske
Skamlingsbanken mellem Kolding og Christiansfeld er et dansk nationalt samlingssted og har haft perioder med masser af mennesker - og mere rolige perioder som lige nu. Men nu bliver der gjort noget ved stedet, som blandt andet får et oplevelsescenter.
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Sjølund. Skamlingsbanken er Sønderjyllands
højeste punkt og rager 113 meter op over havet - hvad der nok ikke imponerer ret mange i
Danmarks nabolande. Men der er en flot udsigt
både ud over Lillebælt og ind i landet - og de to
bevæggrunde var nok årsagen til, at stedet blev
udvalgt for 176 år siden.
- Det var dengang, vi begyndte at føle os danske, fortæller Poul Erik Jespersen, der er turistfører med speciale i Sønderjylland og grænselandet.
Han viser blandt andet grupper rundt og fortæller om banken. Men efterspørgselen er ikke ret stor. Det bliver til omkring en halv snes
ture om året - og fra Sydslesvig er der næsten
ingen gæster.
Jespersen ved, at for over 200 år siden var der
ikke ret meget med at føle sig dansk. Dengang
identificerede folk sig mere med deres lokale
område, og landet og fyrsten var noget, som
var langt væk.
- Men langsomt begyndte man at fokusere
mere på fædrelandet og ens eget sprog, fortæller Poul Erik Jespersen.
Til at begynde med var der ikke i noget modsætningsforhold til det tyske, men det var dengang, at Hiort Lorenzen begyndte at tale dansk
i stænderforsamlingen i Slesvig - og vedblev
med at tale dansk.
Nationalfølelsen fejede gennem Danmark,
og i sommeren 1839 var der et stort nationalt
folkemøde på Himmelbjerget. Skamlingsbanken var også tidligere blevet brugt til folkelige
møder, og en lokal mand købte de 20 tønder
land med højdedraget - og så blev der indbudt
til et stiftende møde på kroen i Sommersted.
Det blev et tilløbsstykke, og i sommeren 1843
var der det første folkelige møde. Der kom omkring 5000-6000 mennesker.

Møde i 1844
Men året efter kom der mange flere. Dengang
havde den danske konge forbudt dansk tale i
stænderforsamlingen - med mindre man ikke
kunne tysk. Og det blev der protesteret imod.
Grundtvig var der sammen med mange andre
fremtrædende personer.
Der var også en jøde: Meir Goldschmidt.
- Som jøde er jeg lidt fremmed i Danmark.
Men I er fremmede i jeres eget land, sagde han
fra talerstolen.
- Efterhånden begyndte det at handle mere
om modsætningen mellem dansk og tysk fortæller Poul Erik Jespersen.
Det var noget, som blev endnu mere udpræget i forbindelse med det slesvig-holstenske op-

rør fra 1848-50. Der blev holdt folkemøder hver
sommer på Skamlingsbanken, og der blev bestilt et monument. Stykkerne til det kom i 1863
fra Sverige, men de var knap blevet sat op - og
slet ikke indviet - inden krigen i 1864. Monumentet blev sprængt af prøjserne.
- For at sikre sig, at det ikke blev genrejst,
solgte prøjserne stenene. Men de blev købt af
danske bønder, som gemte dem for senere at
kunne genrejse monumentet, fortæller Poul
Erik Jespersen.

Ingen genforeningssten
Det viste sig, at de otte sogne, som ligger i nærheden af Skamlingsbanken, blev danske - i bytte mod nogle kongerigske enklaver i hertugdømmerne. Så grænsen kom til at gå lige syd
for Skamlingsbanken. Oppe fra bakken kunne
man se ned til Hejlsminde Nor, hvor grænsen
dengang var.
- Så skulle man have troet, at den danske
modstand mod den nye grænse ville blive udtrykt fra Skamlingsbanken, men sådan kom
det ikke til at gå. I stedet blev der national fokus på for eksempel Skibelund Krat, fortæller
Poul Erik Jespersen.
Der var fortsat folkemøder på banken - men
de var ikke ret store. Og da Genforeningen kom
i 1920, ville det have været forventeligt med en
stor manifestation på Skamlingsbanken - men
det var ikke tilfældet. Der findes den dag i dag
ikke en mindesten for Genforeningen på stedet. Selskabet bag Skamlingsbanken havde
også en overgang planer om et større og mere
prangende monument, men disse planer blev
opgivet. Tankegangen var, at man kunne overlade det barbarmonumentale til andre.

Det planlagte oplevelsescenter, som arbejdet nu begynder på, bygges ind i en græsklædt bakke.
Foto fra arkitektkontoret

Skamlingsbanken er en god
blanding af natur og kultur.
Poul Erik Jespersen,
turistfører med speciale i
Sønderjylland og Grænselandet

Efter krigen
- Det danske Grænseværn havde en del møder
her på stedet i 1930erne, og efter Anden Verdenskrig var der et møde her med mellem 80og 100.000 deltagere, siger Poul Erik Jespersen.
Der blev også lavet et monument over de
faldne frihedskæmpere fra lokalområdet, den
såkaldte Klokkestabel. Og efter krigen er der
blevet holdt en del grundlovsmøder på stedet,
der har i mange år været et godt besøgt traktørsted på banken, og i en række år bød Det kongelige Teater på smagsprøver i fri luft af sæsonens repertoire.
- Men sin store rolle havde Skamlingsbanken
nok som samler af de nationale og demokratiske kræfter tilbage i 1840erne, siger Poul Erik
Jespersen.
Han oplever, at det smukke sted i dag næsten
udelukkende opsøges af ældre danskere. Selv
danske sydslesvigere er der ganske få af.

Nye planer
Men det vil der måske blive ændret på. Der er

netop taget første spadestik til en omfattende
opgradering af hele området.
Forud er gået en ny og mere omfattende fredning af stedet. Det var noget, som kom i land
i årets begyndelse, og nu kan man komme videre med projektet, der gennemføres i et samarbejde mellem Kolding kommune, Skamlingsbanke-Selskabet og Klokkestabelfonden. Og det
er blandt andet blevet støttet af A.P. Møller Fonden med 40 millioner kroner.
Bulldozerne begyndte den 14. august at grave
ud til det, der skal blive til et nyt oplevelsescenter. Centret skal placeres diskret i landskabet
under en græsklædt bakke lige ved slutningen
af den nuværende ankomstvej. Det kommer til
at indeholde en udstilling, en café, butik og toiletter - og fra det store glasparti, som udgør den
ene sidevæg, vil der være en storslået udsigt.
I forvejen er der en kendt restaurant på stedet. For interesserede kan det oplyses, at månedens gourmetmenu koster 428 kroner for fire

Der er en flot udsigt til alle sider oppe fra toppen af bakken, hvor der også er en restaurant.
Foto: Jens Nygaard

retter.
Det er meningen, at centret skal være færdigt inden udgangen af 2020, og samtidig bliver
der arbejdet videre med andre dele af det store
projekt.
- Det er meningen, at Skamlingsbanken skal
fremtidssikres som et nationalt samlingssted,
lyder det fra Kolding Kommune.
Der vil også blive arbejdet med terrænet, der
kommer en ny parkeringsplads, en ny folkemødeplads, de eksisterende stier vil blive forbedret, og der vil blive lavet nye stier, ligesom der
vil blive opsat små spots, så man også kan finde
vej, selv om det begynder at mørkne.
Det er noget, som glæder Poul Erik Jespersen:
- Skamlingsbanken er en god blanding af natur og kultur, siger han.

