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INDLEDNING1. 

Konkurrencen blev udskrevet af:

Skamlingsbankeselskabet:  
www.skamlingsbanken.info

Fonden til bevarelse af Klokkestablen: 
www.klokkestablen.dk

Kolding Kommune:  
www.kolding.dk
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Et unikt landskab og en unik historie skal nu have en 
unik formidling.

Konkurrencen omfatter et besøgscenter, der skal in-
deholde en formidling, der får landskab og historie til 
at smelte sammen.

I dag præsenterer Skamlingsbanken ikke sit fulde 
potentiale som kulturhistorisk og landskabeligt sam-
lingssted. Formidlingen af stedets enestående histo-
rie skal nu sættes ind i en større sammenhæng, der i 
øjenhøjde med besøgende perspektiverer fortid, nu-
tid og fremtid.

Det er ambitionen, at dette sted igen skal bruges som 
folkeligt samlingssted. Med formidlingen i det nye 
besøgscenter skal det stå klart for de besøgende, hvad 
dette sted kunne og kan i dag.

Konkurrenceopgaven omhandler et nyt besøgscenter 
på Skamlingsbanken, som skal indpasse sig i landska-
bet under hensyn til de fantastiske udsigter. Besøgs-
centrets funktion er at byde besøgende velkommen, 
tilbyde flere lag af fortællingerne, lokke ud i landska-
bet og tilbyde faciliteter i form af café, toilet, vand og 
ly for vejret.

Deltagerne har skullet arbejde med:

• En helhedsplan for konkurrenceområdet 
med placering af besøgscenter indordnet i 
landskabet med nære udearealer, udformning 
af parkeringspladser, stier, beplantning 
omkring Restaurant Skamlingsbanken og 
reetablering af landskab efter nedrivning 
af eksisterende udstillingsbygning og 
nedlæggelse af tilhørende parkeringsareal.

• Formidlingskoncept og udstilling, analogt og 
digitalt, fast udstilling og fleksibel.

• Nyt besøgscenter ca. 500 m².
• Option, digital formidling ude.

Ovenstående skal forenes i en fælles fortælling om 
Skamlingsbankens mange historier og store betyd-
ning gennem tiden for Danmark og Syd- og Sønder-
jylland. Planen skal understøtte det fulde potentiale 
i de stedbundne landskabelige kvaliteter og give de 
besøgende en fantastisk natur- og kulturoplevelse 

med formidling af Skamlingsbankens fortælling som 
omdrejningspunktet.

Ovenstående skal skabes ud fra følgende hierarkiske 
prioritering til stedet: 

- Landskabet og stedets fortælling
- Formidling
- Besøgscenter

Forslagene skal holde sig inden for en samlet anlægs-
sum, som er fastsat til DKK 18.250.000 ekskl. moms. 
Anlægssummen er opdelt på anlægsarbejder og for-
midling som nedenstående.

Anlægsarbejder
Opførelse af besøgscenter med nære udearealer, 
etablering af ankomstplads, p-pladser, adkomstvej og 
stier i konkurrenceområdet: DKK 14.250.000 ekskl. 
moms.

Formidling
Udstillingsindhold og formidling i landskabet: DKK 
4.000.000 ekskl. moms.

Konkurrencen er udskrevet af Kolding Kommune 
som en projektkonkurrence med et begrænset antal 
deltagere i henhold til EU’s udbudsdirektiv 2014/24/
EU efter forudgående prækvalifikation.
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DOMMERKOMITÉ

For Kolding Kommune
Birgitte Kragh,  
udvalgsformand for Miljøudvalget
Poul Erik Jensen,  
udvalgsformand for Plan- og Boligudvalget
Jakob Weber,  
miljøchef
Michael Pagaard Madsen,  
stadsarkitekt
For Skamlingsbankeselskabet
Nis Jørgen Steffensen, 
formand
For Fonden til opretholdelse af Klokkestabelen
Flemming Agerskov,  
oberst, formand
For A. P. Møller Fonden
Henrik Tvarnø,  
direktør
Fagdommere 
Preben Skaarup,  
landskabsarkitekt MAA MDL
Jesper Rønn Kristiansen,  
projektleder Ny Trelleborg/Slagelse Kommune
Rasmus Kierkegaard,  
arkitekt MAA

DELTAGERE

Efter en prækvalifikationsfase blev føl-
gende fem deltagerhold inviteret til at 
deltage i konkurrencen:

Totalrådgiver 3XN Arkitekter i sam-
arbejde med Schønherr, Søren Jensen og 
Atelier Brückner

Totalrådgiver Tegnestuen Mejeriet i 
samarbejde med Hundsbæk & Henrik-
sen, Rambøll og Salvig
Xperience

Totalrådgiver CEBRA i samarbejde 
med Opland Landskabsarkitekter, 
Dansk Energi Management & Esbensen 
/ DRIAS Rådgivende ingeniører og 2+1 
Idébureau

Totalrådgiver Møller & Grønborg i 
samarbejde med Arkitektfirmaet Kjaer 
& Richter,Ingeniørfirmaet Viggo Mad-
sen og Udstillingsarkitekt.dk / Kultur-
historiker Inge Adriansen

Totalrådgiver LUMO Arkitekter i 
samarbejde med byMUNCH landskab, 
Sloth Møller ingeniører og STOJ Arki-
tektur

Vederlag til hvert hold udgjorde 100.000 
kr. ekskl. moms.

Konkurrencematerialet blev udsendt til 
de konkurrerende den 15. juli 2016 med 
afleveringsfrist den 28. september 2016. 
Den 6. juli 2016 blev der afholdt besigti-
gelse på konkurrenceområdet.

Alle fem forslag var rettidigt indleverede 
den 28. september 2016.
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Rådgivere for dommerkomiteen
Mette Homann Keseler List,  
projektleder, Kolding Kommune
Alexander Priesemann,  
landskabsarkitekt, Kolding Kommune
Torben Falk,  
repræsentant for Fonden til opretholdelse af  
Klokkestabelen 
Peder Damkjær,  
repræsentant fra Skamlingsbankeselskabet
Thomas Thulstrup,  
museumsdirektør, Museet på Koldinghus
Lisbet Lambert,  
kulturchef, Kolding Kommune
Gert Hougaard Rasmussen,  
naturvejleder og kulturhistoriker,  
Naturstyrelsen Trekantområdet
Morten Teilmann-Jørgensen,  
udstillingsrådgiver, Nationalmuseet
Torben Jensen Lorentzen,  
bygherrerådgiver, INGENIØR’NE

Konkurrencens sekretær
Bettina Mylin,  
arkitekt MAA, konkurrencerådgiver,  
Gottlieb Paludan Architects

BEDØMMELSESKRITERIER

Forslagene blev vurderet på deres arkitektoniske, 
funktionelle og tekniske løsninger i forhold til kon-
kurrenceprogrammets ønsker og krav. Der har været 
fokus på løsninger som understøtter de landskabelige
værdier og styrker fortællingen om Skamlingsban-
kens historie i en samlet helhedsløsning. 

Udstillingen blev bedømt ud fra evnen til at formidle 
den komplekse historie let forståeligt. Der blev lagt 
stor vægt på sandsynligheden for at forslagene ville 
kunne realiseres inden for den økonomiske ramme 
for projektet.

Bedømmelsesperioden påbegyndtes den 6. oktober 
2016, og dommerkomiteen afholdt i alt tre møder. 
På det tredje og afsluttende møde den 25. oktober 
2016 besluttede man ved flertal at udpege forslag 
1/1078728714 som vinder af konkurrencen.

Et mindretal i dommerkomiteen, Preben Skaarup, 
kan ikke støtte flertallets bedømmelse af forslag 
1/1078728714.

Sign. Dommerkomiteen, 
den 9. november 2016
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DISSENS

Et mindretal i dommerkomiteen, Preben Skaarup, 
kan ikke støtte flertallets bedømmelse af forslag 1, 
med følgende begrundelse;

Der er brugt store ressourcer på forberedelse, udar-
bejdelse og bedømmelse af denne konkurrence og al-
ligevel ender den med, at et flertal af dommerkomiteen 
vælger et forslag med væsentlige svagheder i land-
skabsindpasning, adgangsforhold og plandisponering.

Forslag 1 er, med sin 50-60 m lange facade ud mod 
udsigten, stort og vanskeligt at indpasse i landskabet 
uden at komme uden for byggefeltet. Det kommer tæt 
på restauranten og får problemer med at sikre tilgæn-
geligheden. 

Forslag 1 skaber en lille bakketop i landskabet, som 
overraskende ikke er åben for adgang. Sandsynligvis 
fordi forslagsstillerne er klar over, at græsset på den 
hvælvede tagflade vil have svært ved at tåle færdsel, 
og måske også fordi den ikke vil være tilgængelig for 
alle.  For de besøgende vil det være skuffende ikke at 
kunne komme op på bakkens top.

Forslag 2 skaber derimod med overbevisning et fint 
formet og fuldt tilgængeligt udsigtsplateau, hvorfra 
landskabet kan aflæses uden forstyrrelser, da den 
fremrykkede tagkant elegant skjuler terrassen neden 
for udsigten. 

Forslag 2 er med sin kompakte form let at indpasse 
i landskabet som et selvstændigt element, og er det 
forslag af alle, der ligger længst væk fra restauranten. 
Tilgængeligheden mellem de to bygninger kan derfor 
løses uden problemer. 

Med forslag 2 ville Skamlingsbanken have fået et be-
søgscenter, der var en fest at komme frem til, bevæge 
sig ud på, rundt om, ned til og ind i. Udstillingen ville 
have været kulminationen på en lang flot bevægelse 
fra lyset og  ind i mørket. Gradvist tilbage mod lyset 
igen og ude af udstillingen ville man straks møde ud-
sigten og få lyst til at slå sig ned i et stort, indbydende 
rum med butik, café og en dragende solvendt terrasse.

Med forslag 1 får man et besøgscenter med en nord-
vendt ankomst, efterfulgt af en snæver indgang, en 
gang uden dagslys mellem døre til depot og teknik 
og til sidst en udstilling, hvor dagslys og udstillings-
lys, udsigt og udstilling,  kæmper med hinanden. Ude 
igen ad samme mørke gang,  skal man passere forbi 
butik, billet- og køkkenskranke for til sidst at finde 
en lille café med udgang til en nordvendt terrasse i 
skygge under et lavthængende tag.

Et bedre formidlingskoncept i forslag 1 end i forslag 2 
kan ikke kompensere for de arkitektoniske og funk-
tionelle svagheder i forslag 1. 

Det er uheldigt, at konkurrencens bedste arkitek-
toniske koncept fravælges for at få konkurrencens 
næstbedste formidlingskoncept -  alene fordi prisen 
på at bygge huset er 3-4 gange større end prisen på 
at lave udstillingen – og fordi udstillingen står kort, 
huset længe.

På trods af at denne konkurrence er af beskeden an-
lægsøkonomisk størrelse, er den et eksempel på den 
problemstilling, der beskrives i den nyligt offentlig-
gjorte undersøgelse af ressourceforbruget ved arki-
tektkonkurrencer.

Der stilles stadig større krav til de konkurrerende 
om aflevering af stadig mere detaljerede besvarelser. 
Forberedelserne af konkurrenceprogrammet bliver 
tilsvarende omfattende og bedømmelsen bliver en 
tung proces med mange interessenter i bedømmel-
seskomiteen og flere fagdommere repræsenterende 
forskellige fagområder. Når dommerkomiteen så skal 
nå at høre alle sine rådgivere, som sidder med om-
kring bordet, og desuden høre på lange gennemgange 
af notater fra kommunale tekniske afdelinger, som 
det var tilfældet i den aktuelle bedømmelsesproces, 
så bliver tiden til grundige faglige gennemgange og 
fordomsfri diskussion af forslagene ikke lang nok.
I de fleste arkitektkonkurrencer går det heldigvis 
godt, forstået derhen, at det bedste koncept vinder i 
den sidste ende, på trods af unødvendigt store kon-
kurrenceomkostninger for alle parter i processen. 
I denne lille, men meget komplekse og vigtige kon-
kurrence  om nyt besøgscenter på Skamlingbanken 
blev det bedste koncept forbigået. Vinderen burde 
have været forslag 2.
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FORSLAGENE SOM HELHED2. 
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Situationsplan 1:2000 (skaleret fra 1:1000) 
Som figurative symboler på istidens randmoræne og et sted for samling opstår Linjen og Cirklen. 

De to figurer mimer og formidler stedets landskabelige- og kulturhistoriske værdier. De geome-
triske former og det revitaliserede landskab skaber nye oplevelser og perspektiver. Den grønne 

indramning af Skamlingsbanken forstærkes, så Højskamlngen optræder som midte i en grøn 
skovlomme. 

6

98.00

94.00

95.00

96.00

97.00

109.00

108.00

107.00

106.00

97.00

110.00

C

C

B

A

A

111.00

105.00

B

Bakkedraget
Opstigningen med ankomstvej og parkeringspladserne stopper brat ved 
mødet med Bakkedraget. 
Bakkedraget rejser sig dramatisk op fra det flade landskab og man fornem-
mer tydeligt overgangen og at man er kommet til et særligt sted. For at 
understrege dette skifte i oplevelsen, ryddes Bakkedraget for spredte og 
tilfældige beplantninger, således det får lov til at fremstår tydeligt og klart 
med tæt klippet græs således man virkelig oplever det enorme jordvolu-
men.

Udsigtsfladen
Bevæger man sig videre over Bakkedraget kommer man til en landska-
beligt udformet træflade oven på det nye besøgscenter. Herfra har man 
mulighed for at træde ud på taget og se ud over havet og det fantastiske 
landskab medens mindestøtten tydeligt fremstår i baggrunden. 
Fra Udsigtsfladen er der anlagt en sti op over bakketoppen til Mindestøt-
ten, herfra kan man bevæge sig videre og tilgængeligt ned langs de eksi-
sterende monumenter forbi ’slugten’ med talerstolen og videre hen til Re-
staurant Skamlingsbanken. 
Man har også mulighed for at tage de landskabelig stier videre ud i land-
skabet og opleve formidlingen af historien og landskabet gennem de sær-
lige oplevelsespunkter.

Situationsplan 1:1000

1

2
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5

HELHEDSPLAN  
1 - Forslag 1/1078728714 2 - Forslag 2/1357323900  3 - Forslag 
3/1401521685  4 - Forslag 4/344747202 5 - Forslag 5/834068210
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Allerede turen op til Skamlingsbanken giver den be-
søgende en fornemmelse af at dette er et særligt styk-
ke dansk natur. Banken rejser sig voldsomt i landska-
bet og fra toppen er der udsigt over Lillebælt mod øst, 
det flade Jylland mod vest og det gamle grænseområ-
de mod syd. Den besøgende står lige her på noget, der 
virker som en voldsom markering fra naturens side.

Skamlingsbanken og stedets omgivelser står foran en 
større revitalisering og udviklingsplanen vægter de 
landskabelige værdier, ved fremover at genskabe det 
oprindelige istidslandskab, understøttet af de histo-
riske og kulturelle værdier, der knytter sig til stedet. 

Det nye besøgscenter på Skamlingsbanken skal ind-
passe sig i landskabet under hensyn til de fantastiske 
udsigter. Besøgscentrets funktion er at byde den be-
søgende velkommen, tilbyde flere lag af fortællinger-
ne, lokke ud i landskabet og tilbyde faciliteter i form 
af café, toilet, vand og ly for vejret.

Da området er fredet er besøgscentrets udformning 
og indpasning i landskabet af afgørende betydning.

I vurderingen af de fem forslag har indpasningen og 
placeringen af besøgscenteret i landskabet derfor 
også haft meget stor betydning i dommerkomiteens 
diskussioner. Det gælder både i forhold til indtryk 
ved ankomst til dette særlige sted og den påvirkning i 
landskabet et nyt besøgscenter vil betyde.

LANDSKAB

Forslag 1/1078728714 og 2/1357323900 placerer be-
søgscentret under eller delvist indbygget i terrænet 
længst mod syd og giver det en udformning, der ikke 
signalerer bygning i gængs forstand.

Forslag 3/1401521685 placerer, som det eneste, be-
søgscentret i den nordlige ende af byggefeltet, indbyg-
get i skråningen foran restauranten. Mod skråningen 
fremtræder bygningen som en brystningsmur, mens 
den ud mod landskabet danner en markant bygnings-
mæssig base neden for restaurantbygningen.

Forslag 4/344747202 og 5/834068210 placerer mar-
kante bygværker i den sydlige del af byggefeltet kun 
delvist indbygget i terrænet. Begge tager imod fra 
ankomstsiden med tagfladen i terrænniveau, mens 

de rejser sig med markante glasfacader på de øvrige 
sider ud mod landskabet.

Dommerkomiteen vurderer, at forslagene 
1/1078728714 og 2/1357323900 bedst respekterer 
landskabets karakter og ikke påvirker udsigterne i 
området afgørende, samtidig med at de både undgår 
konflikt med restaurantbygningen og et uønsket ar-
kitektonisk samspil med denne.

Alle forslag har vanskeligheder med at løse tilkørsel 
og parkeringsforhold tilfredsstillende. I alle forslag 
placeres nærparkeringen længere væk end nuvæ-
rende parkeringsplads, som, meget forstyrrende for 
de landskabelige sammenhænge, er gravet ind i den 
sydvendte skråning op mod Mindestøtten.

Forslag 2/1357323900 og 3/1401521685 placerer beg-
ge parkering i en cirkulær parkeringsplads så tæt på 
restaurant og besøgscenter som muligt med tilkørslen 
til disse ført midt gennem parkeringspladsen. Forslag 
1/1078728714 placerer parkeringen på samme sted, 
men opløser den samlede parkeringsplads i små lom-
mer skjult i beplantningsøer. Trods nærheden vurde-
res alle disse forslag som utilfredsstillende på grund 
af uoverskueligheden for brugerne og en markant for-
styrrelse af de landskabelige sammenhænge. Ingen af 
løsningerne er mærkbart bedre end den nuværende 
parkeringsløsning.

Forslag 4/344747202 placerer en rund parkerings-
plads syd for indkørselsvejen. Der er i dommerkomi-
teen enighed om, at denne placering vil give for lange 
gangafstande. 

Forslag 5/834068210 placerer alle parkeringsplad-
ser langs sydsiden af ankomstalléen, som bevares. 
Gangafstandene er kun lidt længere end i forslagene 
1/1078728714, 2/1357323900 og 3/1401521685, som 
i øvrigt alle placerer fjernparkering syd for alléen.

Alléens træer vil medvirke til at skjule eller i det mind-
ste sløre bilerne i udsigten oppe fra Mindestøtten.

Grundlæggende er der, med bilerne syd for alléen, 
tale om en pragmatisk løsning af parkeringsforhol-
dene, som vil kunne forfines i det videre arbejde med 
landskabsplanen for Skamlingsbanken. 
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Konkurrencen har vist, at der ikke kan findes en til-
fredsstillende løsning på parkeringsforholdene uden 
længere gangafstande end i dag. Til gengæld vil det 
være muligt med god belægning, lave stigninger og 
diskret belysning at lede besøgende til og fra restau-
rant og besøgscenter, med en god oplevelse i behold.

Ved bedømmelsen er behovet for den nødvendige 
vejadgang for en servicebil til Klokkestabelen ble-
vet drøftet. Vejadgangen er i flere af forslagene, 
1/1078728714, 3/1401521685 og 4/344747202, ble-
vet afbrudt og ikke umiddelbart mulig at genetablere 
i forhold til den nuværende vejadgangs placering.  
Flere scenarier er blevet drøftet og der findes løsnin-
ger, der kan tilgodese behovet og som kan implemen-
teres i det videre arbejde.

FORMIDLING

De primære målgrupper i det nye besøgscenter er 
børn og unge i undervisningsforløb, familier med tre 
generationer, hvor samværet om den gode oplevelse 
er i fokus og endelig den kulturarvsinteresserede fra 
ind- og udland, der efterspørger en kvalitativ ople-
velse med et højt informationsniveau og plads til for-
dybelse.

Forslag 1/1078728714 og 5/834068210 er helstøbte 
samlede formidlingskoncepter af høj kvalitet såvel 
inde som ude. Begge favner målgrupperne og emner-
ne fra konkurrenceprogrammet og anvender variere-
de og fængende virkemidler i en fleksibel udnyttelse 
af udstillingsareal og landskab. 

Forslag 1/1078728714 og 4/344747202 styrer de be-
søgendes oplevelse udendørs efter princippet 'perler 
på en snor'. Herved sikres, at de besøgende oplever 
alle formidlingstiltag. 

I forslag 3/1401521685 og 5/834068210 er det mindre 
tydeligt, hvordan og i hvilken rækkefølge de besøgen-
de kan ledes rundt til formidlingen i landskabet. 

Forslag 3/1401521685 præsenterer en fleksibel ud-
stillingsopbygning med velkendte formidlingsprin-
cipper. Film, lydklip, landskabsmodel mv. fungerer, 
men er ikke nytænkende i deres anvendelse. Udstil-
lingens overskrifter og emner fremstår ikke alle lige 
børnevenlige.

Forslag 4/344747202 benytter velkendte og velafprø-
vede virkemidler indendørs, men er ikke udpræget 
børnevenlig indendørs. Udendørs formidles mere fa-
milievenligt med mere varierede virkemidler.

Forslag 2/1357323900 har ikke præsenteret et egent-
ligt udendørs formidlingskoncept og kun meget ske-
matisk beskrevet udstillingsdelen i besøgscentret, 
hvilket forekommer utilstrækkeligt til at man kan 
vurdere forslagsstillernes intentioner. 

BESØGSCENTER

Alle fem forslag fremkommer med ambitiøse bud på 
en fortolkning af programmets ønske om en bygning 
som integreres i landskabet og understøtter fortæl-
lingen og oplevelsen af Skamlingsbankens karakteri-
stika om end på meget forskellig vis. 

Alle fem forslag udnytter, i større og mindre grad, 
at lade bygningen grave sig ind i bakken og derved 
mindske den fysiske fremtoning i landskabet. Dom-
merkomiteen vurderer, at dette er bedst lykkedes for 
forslag 1/1078728714 og 2/1357323900, hvor bygnin-
gens fremtræden har et mere organisk formsprog end 
forslag 3/1401521685, 4/344747202 og 5/834068210, 
hvis volumen fremtræder mere geometrisk og derved 
i kontrast til landskabets bevægelser. 

Alle fem forslag tilbyder helt eller delvist ophold på 
taget. Forslag 5/834068210 på en træbelagt udsigts-
platform og forslag 3/1401521685 på en 'udsigtslinje', 
mens de tre øvrige forslag har begrønnede tage med 
mulighed for ophold. Dommerkomiteen har diskute-
ret om der var behov for en iscenesat udsigtspost og 
om dette ville forstyrre oplevelsen af Skamlingsban-
ken, der i sig selv tilbyder mange udsigtspunkter. 

Forslag 2/1357323900 og 5/834068210 tilbyder 
gode udeopholdsarealer i læ foran cafeen med ud-
sigt ud over landskabet. Forslag 4 /344747202 har 
samlet udeopholdet som en indre gård, og forslag 
1/1078728714 og 3/1401521685 har lagt ankomst 
'bag' bygningen, så udeopholdsarealerne ikke skæm-
mer udsigten inde fra besøgscentret, men til gengæld 
heller ikke opnår samme læ og solforhold som de øv-
rige forslag. 



13

Det funktionelle layout er ligeledes meget forskelligt 
forslagene imellem. Forslag 4/344747202 har et cir-
kulært forløb, hvor man starter i den ene ende og går 
ud i den anden. Forslag 3/1401521685 er ligeledes et 
langstrakt rum, men kun med ind- og udgang i den 
ene ende. Forslag 1/1078728714 og 5/834068210 har 
begge et rektangulært planlayout, som giver gode 
fleksible planløsninger. Hvor forslag 5/834068210 
har et rigtig godt flow gennem besøgscentret tilbyder 
forslag 1/1078728714 et regulært og fleksibelt udstil-
lingsrum i meget tæt kontakt til udsigten og landska-
bet. Forslag 2/1357323900 har et cirkulært planlay-
out, hvor udstillingsdelen ikke har kig til landskabet. 
Alle fem forslag formår at løse funktionaliteten, så 
besøgscentret kan betjenes af en person. 

Alle fem forslag vurderes at kunne opfylde program-
mets krav til energiforbrug og bæredygtighed. Kon-
struktivt vil de alle fem ligeledes kunne opføres med 
de skitserede løsninger.

KONKLUSION 

Formgivningen og indpasningen i landskabet i for-
hold til den store fortælling er konkurrencens store 
omdrejningspunkt. Forslagsstillerne har alle bidra-
get til denne væsentlige diskussion med forslag, der i 
formgivning spænder fra det underspillede, der nær-
mest gemmer sig væk, til det mere markante, hvor 
bygningen står i kontrast til landskabets former. 

Dommerkomiteen har vurderet, at den mere ydmyge 
indpasning i landskabet bedst løser ønsket om at un-
derstøtte Skamlingsbankens landskabelige værdier.

Alle forslag demonstrerer vanskeligheder med at løse 
tilkørsel og parkeringsforhold tilfredsstillende og vil 
skulle bearbejdes i mere eller mindre grad, ligesom 
samspillet mellem natur- og kulturlandskab har vist 
sig som en udfordring.

Hvad angår funktionelle og tekniske løsninger de-
monstrerer alle forslagene kvalificerede bud på pro-
grammets ønsker, men der er ligeledes udfordringer 
i alle forslag. 

Programmets ønske om at udstillingen skal spille 
sammen med landskabet uden for og udnytte udsig-
ten er tolket meget forskelligt. Dommerkomiteen har 

vurderet, at en god integration af udstilling og land-
skab er en kvalitet.

Formidlingskoncept og udstillingsdesignets kvali-
tet varierer mellem forslagene, fra det overordnede 
skematiske til helstøbte koncepter og nytænkende 
elementer. Dommerkomiteen har lagt vægt på ud-
stillingsdesignets evne til at formidle til de primære 
målgrupper og fortælle den komplekse historie let-
forståeligt.

Et flertal i dommerkomiteen udpeger, ud fra en 
samlet helhedsvurdering af programmets ønsker 
og krav til landskab, formidling og bygning, forslag 
1/1078728714 som vinder af konkurrencen om et nyt 
besøgscenter for Skamlingsbanken.

Dommerkomiteen er enig om, at forslaget skal vi-
derebearbejdes i forhold til parkering, vejadgang til 
Klokkestabelen og beplantning, således at det i højere 
grad understøtter de stedbundne landskabelige kva-
liteter, og at udeophold i forbindelse med ankomsten 
til besøgscentret skal styrkes. Derimod er indendørs 
oplevelser kædet meget fint sammen med landskabet 
udenfor og vil i høj grad give de besøgende en fan-
tastisk natur- og kulturoplevelse med formidling af 
Skamlingsbankens fortælling som omdrejningspunkt. 

Det er dommerkomiteens overbevisning, at forsla-
gets koncept besidder kvaliteter, der vil kunne vi-
derebearbejdes til et levende besøgscenter, der på 
bedste vis integreres i landskabet, med et formid-
lingskoncept, der vil være inspirerende og lærerigt 
for de besøgende. 



FORSLAGENE3. 

PERSPEKTIV FRA DALEN FORAN HØJSKAMLINGEN. 

SKAMLINGSBANKEN – NATUR OG STEMMER, DER SAMLER14

”Således har vi løftet et punkt i 
landskabet og konstrueret et samtidigt 
”istidslandskab”; en blød afrundet bakke,
 der udgør besøgscenteret.”

17 Skamlingsbanken

1

2

FORSLAGENE SET FRA DALEN 
1 - Forslag 1/1078728714 2 - Forslag 2/1357323900  3 - Forslag 3/1401521685  4 - Forslag 4/344747202 5 - Forslag 5/834068210
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Besøgscenteret fra dalen
Fra dalen ses det lyse besøgscenter som en linje i landskabet der understreger det 
naturlige terræn. Den nye naturpleje, som fokuserer på øget naturrigdom, præger land-
skabet foran bygningen med et mere naturligt udtryk. 

18

Besøgscentret set fra dalen foran Højskamlingen.

4

3

5



ET LØFTET LANDSKAB

Besøgscentrets særlige karakteristika er dets arkitektoniske udtryk, hvor 
besøgscentret nærmest flyder sammen med landskabet. Således har vi løftet et 
punkt i landskabet og konstrueret et samtidigt ”istidslandskab”; en blød afrundet 
bakke, der udgør besøgscenter.
Tagformen fungerer som en begrønnet bakke i landskabet, hvor man kan gå på 
dele af taget. Derudover er besøgscentret med til at understrege et naturligt 
forløb i landskabet, hvor et net af stier frit flyder gennem centret.

Fra bakketoppen øst for folkemødepladsen (foto DSC_1309) fremstår byggeriets 
profil som en del af det naturlige bakkelandskab, der bliver en integreret del af 
landskabet foran Højskamlingen, højderyggen og Restaurant Skamlingsbanken.

Forslaget påvirker terrænet mindst muligt og skærer sig ind i landskabet 
mod vest og syd. Mod nord og vest sikres forbindelsen mellem besøgscentret, 
restauranten og parkeringspladsen med et tilgængeligt stiforløb. 
Mod øst understreges udsigten.

BESØGSCENTERET I LANDSKABET

SKAMLINGSBANKEN – NATUR OG STEMMER, DER SAMLER12

FACADE PROFIL, Set fra bakketoppen øst for folkemødepladsenBESØGSCENTRET. Et løftet landskab

VINDERFORSLAG
FORSLAG 1/1078728714

DELTAGENDE FIRMAER MED OPHAVSRET

CEBRA, totalrådgiver

Opland Landskabsarkitekter

Dansk Energi Management & 
Esbensen/DRIAS rådgivende 
ingeniører 

2+1 Idébureau

MEDVIRKENDE

CEBRA, totalrådgiver

Opland Landskabsarkitekter

Dansk Energi Management & 
Esbensen/DRIAS rådgivende 
ingeniører 

2+1 Idébureau
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LANDSKAB, PARKERING OG STIER 

Under overskriften 'Tilbage til naturen' argumente-
rer forslagsstillerne for at forstærke naturpræget på 
Skamlingen og foreslår en fjernelse eller kraftig ud-
tynding af de kulturprægede beplantninger: Hækken 
bag monumenterne, alléplantningen ved ankomstve-
jen, de levende hegn mod øst og vest m.m. Intentio-
nen følges op ved at sprede enkeltstående træer og 
trægrupper ud i landskabet og ved at opløse nærpar-
keringen i en række små p-pladser, skjult i øer af tæt 
beplantning, og fuldendes ved at skjule besøgscentret 
under terræn. Placering og udformning af besøgscen-
tret vil kun i begrænset grad påvirke den landskabeli-
ge oplevelse, og det skønnes at have gode muligheder 
for at kunne gennemføres inden for fredningen.

Forslagsstillerne ønsker at genskabe landskabelige 
sammenhænge. Dommerkomiteen vurderer, at det 
modstrides af de mange øer med tæt beplantning om-
kring parkering og ankomst, og at det sammen med 
den tætte beplantning bag restauranten vil forstyrre 
oplevelsen af Højskamlingens markante bakkedrag 
og samtidig lukke mere eller mindre af for den vigti-
ge udsigt mod syd fra Mindestøtten. Den ’naturnære’ 
udformning af beplantning og parkering ændrer ikke 
på dette, men understreger snarere, at hele Skam-
lingsbanken bør ses som et kulturlandskab, hvor 
hegn, hæk og allé indgår som kulturelementer med 
samme ret som Mindestøtten og mindesmærkerne.

Forslaget anlægger en hovedsti, som i ét sammen-
hængende forløb leder den besøgende rundt til de 
vigtige steder i landskabet efter devisen ’perler på en 
snor’. Trappeforløbet mellem mindesmærkerne og 
talerstolen forekommer i denne sammenhæng velan-
bragt i det sydvestvendte skovbryn.

Tilgængelighed til Mindestøtten er opnået ved på en 
strækning, at føre stien nedgravet i terræn mellem 
vinklede vanger af cortenstål. Strækningen med van-
ger skal muligvis være længere end vist, men stien 
vil kunne overholde en stigning på 1:25. Det samme 
gælder stien mellem den sydlige HC-parkering og be-
søgscenteret. Mellem restaurant, de 2 HC-pladser i 
kote 104 og besøgscentret i kote 101,5 vil det derimod 
ikke være muligt at overholde tilgængelighedskravet, 
idet højdeforskellen på 2,5 m skal overvindes på kun 
25 m stilængde.

Problemet opstår, idet besøgscentret er lavere place-
ret i terræn end i nogle af de andre forslag. At hæve 
gulvkoten vil være en løsning, som dog let kan give 
problemer med for store hældninger på det grønne 
tag og vanskeligheder med at holde den nødvendige 
terrænregulering inden for byggefeltet. Alternativt 
skal der indbygges en rampe i skråningen foran re-
stauranten, hvilket muligvis er den løsning, der er 
antydet i forslaget uden at være beskrevet yderligere. 
Her kan støttemure blive nødvendige.

Landskabets inddragelse i formidlingskonceptet er 
velbeskrevet. Hvad angår brugen af lydinstallatio-
ner og særligt angående de beskrevne formidlings-
sten, som spredes i landskabet med reference til 
den sprængte Mindestøtte, er dommerkomiteen lidt 
forbeholden. Tanken om at forklare de eksisterende 
kunstnerisk udformede mindesmærker med kraft-
fulde portrætter, navne og tekster ved at benytte 
tilsvarende store sten med påskrevne, letfordøjelige 
formidlingstekster er dommerkomiteen betænkelig 
ved. Man risikerer meget let at udvande den dramati-
ske grundfortælling på Skamlingen om den genrejste 
Mindestøtte og de oprejste mindesmærker og byg-
værker for store personer og historiske begivenheder.

Klokkestablen

Ankomst & Parkering

100.000 Stemmer
(lyd installation)

Landskabstrappe

Landskabstrappe

Håndlister

Laurids Skau

Talerstolen

Peder Skau

Christian Flor

N.F.S. Grundtvig

Mourits M. Hansen

Regensburg

Skamling Camping

Besøgscenter

Skamlingsstien

Istidslandskabet

Grønninghoved Skov

Restaurant 

Mindestøtten

Binderup Strandskov

Grønninghoved Skov

Kulturhistorisk Rute
Sanse- og Opdagelses Rute
Natur- og Bakke Rute
Sigtelinje / View

Eks. netværk og stier 
Monumenter 
Besøgscenter
Landskabselement
Træer
Beplantning / Skov

Pejlemærke / Landmark

Terrasse

Hejlsminde Strand

Lillebælt

Bjert Strand

Kolding

MARK    

BÆLT

OVERDREV

SKOV

SKAMLINGSBANKEN – NATUR OG STEMMER, DER SAMLER4

VIEWS OG RUTER I LANDSKABET, OVERSIGTSKORT. IKKE I SKALA
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FORMIDLINGSKONCEPT, UDE OG INDE 

Forslagsstillerne præsenterer et gennemarbejdet for-
midlingskoncept for både uden- og indendørs for-
midling. Der er overordnet tale om formidlingsprin-
cippet 'perler på en snor', hvor de besøgende ledes i 
deres færden gennem de forskellige highlights/perler. 
Forslaget binder formidlingen godt sammen og leder 
de besøgende naturligt igennem både indendørs og 
udendørs oplevelser. Logistik/flow ved ind- og ud-
gang udfordres af samme indgangssted i udstillingen.
Den foreslåede grafiske identitet med et fremhævet K 
er ikke et forslag, dommerkomiteen kan bifalde.

Formidlingens virkemidler styres både inde og ude i 
et tresporet formidlingsgreb, hvor der alle steder gi-
ves mulighed for 1) leg, 2) fordybelse og 3) sansning. 
Det er tro mod målgruppen og en god rettesnor, der 
sikrer mangfoldighed og kreativitet i virkemidlerne. 

Indendørs præsenteres udstillingen i et kvadratisk 
udstillingsrum med hele ni forskellige indretnings-
forslag. Forslagene inddrager forskelligt det natur-
ligt indkommende dagslys/udsigt i udstillingsflowet. 
Emnerne fra konkurrenceprogrammet præsenteres 
i afsnittene; Velkommen - Dansk til debat - Talens 
kraft - SoMe (Sociale Medier) - Naturens stemme - 
Plenum og Outro (afrunding). Der findes et adskilt 
lokale til undervisningsbrug, foredrag mv. 

Formidlingen i landskabet med placerede symbolske 
sten fra Mindestøtten, er en lidt tænkt, men dog solid 
og vejrbestandig formidlingsløsning. 
Aktiviteten 'Stemmeslugeren' er et velafprøvet tra-
ditionelt 'skattejagtsspil', hvor de besøgende ledes 
rundt til forskellige højdepunkter, løser opgaver mv. 

TALENS KRAFT. De besøgende prøver kræfter med kropssproget, lærer retoriske genistreger og lytter til stemmer fra fortiden.

GRUNDTVIG
taler om højskoletanken

TALENS KRAFTTALENS KRAFTTALENS KRAFTTALENS KRAFTTALENS KRAFTTALENS KRAFTTALENS KRAFTTALENS KRAFTTALENS KRAFTTALENS KRAFTTALENS KRAFT

TALENS KRAFT
Temaet handler om talens kraft og dét at kæmpe for en sag med sproget som 
våben. Gennem tiden har ildsjæles stemmer givet genklang fra talerstolen på 
Skamling, mens andre talere har talt ved andre samlingssteder verden over. 
Fælles er ønsket om at ytre deres mening om en bestemt sag. De gør brug 
af appelformerne logos, patos og etos og bruger kropssprog i forsøget på at 
argumentere for sagen og vinde tilslutning. 

Fordybelse
Stemmer fra fortiden: Orienter dig på skiltene under høretelefonerne om de 
taler, der har været afholdt på Skamlingsbanken gennem tiden og lyt til de 
forskellige lydspor, der giver indblik i indholdet af talerne. 

Kropssprog: Læs om den ordløse del af kommunikationen, der består af 
kropsholdning, ansigtsudtryk, øjenbevægelse og gestik.  

Retorik: Læs om appelformerne logos, patos og etos. 

Censur: Læs om censur og om, hvordan de første taler på Skamlingsbanken blev 
censureret. 

Retorik i børnehøjde: Se filmen og lær, hvordan man ved hjælp af retorik og 
appelformerne får lokket en is ud af mor og far. 

Leg
Kropssprogspejlboks: Læs om kropssprogets betydning for den overbevisende 
tale og se eksempler på forskellige kropsholdninger. Kravl ind i boksen og prøv at 
efterligne de kropsholdninger, der er på boksens inderside. (Hvis teknologien og 
ressourcerne tillader det, kan der udarbejdes et pointsystem)

Sansning
De store talere: Se projektionerne på væggen, der viser historiens store 
talere bl.a. Martin Luther King, Barack Obama samt Skamlingbankens egne, 
eksempelvis Laurids Skau og N.F.S Grundtvig. 

UDSTILLINGSTEMAER

FORSLAG   1078728714 21

TILBAGE 
TIL ISTIDENTIL ISTIDEN

NATURENS STEMME

Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur amet, consectetur 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
Lorem ipsum dolor sit 
adipiscing elit, sed do adipiscing elit, sed do 
amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
amet, consectetur amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
amet, consectetur 
eiusmod tempor eiusmod tempor 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
adipiscing elit, sed do adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
adipiscing elit, sed do 
incididunt ut labore et incididunt ut labore et 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
eiusmod tempor eiusmod tempor incididunt ut labore et 
eiusmod tempor 
dolore magna aliqua. dolore magna aliqua. dolore magna aliqua. Ut enim ad minim Ut enim ad minim Ut enim ad minim Ut enim ad minim Ut enim ad minim 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
dolore magna aliqua. dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
dolore magna aliqua. dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
dolore magna aliqua. dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
dolore magna aliqua. dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
dolore magna aliqua. 
veniam, quis nostrud veniam, quis nostrud veniam, quis nostrud veniam, quis nostrud veniam, quis nostrud exercitation ullamco exercitation ullamco exercitation ullamco exercitation ullamco exercitation ullamco 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
veniam, quis nostrud veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
veniam, quis nostrud veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
veniam, quis nostrud veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
veniam, quis nostrud veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
veniam, quis nostrud 
laboris nisi ut aliquip laboris nisi ut aliquip laboris nisi ut aliquip ex ea commodo ex ea commodo 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
laboris nisi ut aliquip laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
laboris nisi ut aliquip 
consequat. Duis aute consequat. Duis aute consequat. Duis aute irure dolor in 
consequat. Duis aute irure dolor in 
consequat. Duis aute 

NATURENS STEMME. De besøgende skubber Skamlingsbanken med fælles kraft og fascineres i istidens sanserum, der med lyd og lys visualiserer Skamlingsbankens skabelse.

NATURENS STEMME
Temaet handler om de geologiske fænomener, som har skabt Skamlingsbankens 
unikke landskab. Skamlingsbanken er med sine 113 meter Sønderjyllands højeste 
punkt og står som en hilsen fra istiden. Landskabet vidner om gletsjernes 
enorme kræfter, der for 18.000 år siden skubbede jord og sten op i en vold, der 
dannede den perfekte scene for samling – Skamlingsbanken. 

Fordybelse
Lag på lag: Se jordens forskellige lag i en stor søjle i væggen. Lær hvordan ler, 
sand og muld ser ud, samt bliv klogere på hvor gamle Skamlingsbankens jordlag 
er. 

Istid: Læs om de tre istider, der har formet landskabet ved Skamlingsbanken. Se 
billederne af, hvordan gletsjerne havde indtaget forskellige dele af Danmark.  

Morænelandskabet: Orientér dig om Skamlingsbankens højde og placering i det 
varierede omkringliggende landskab. 
 
Leg
Skub Skamlingsbanken: Prøv at skubbe istungen og se, hvordan 
Skamlingsbanken bliver til, når lagene i sandboksen danner et højdedrag. 

Sansning
Sanserum: Gå ind i væggen og mærk kulden, hør isen, der knager og jorden,  
der skubbes. 

UDSTILLINGSTEMAER
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HELHEDSPLAN
Helhed
Den overordnede bearbejdning af Skamlingsbanken og indpasningen af det nye 
Besøgscenter understøtter et naturligt samspil med det eksisterende landskab 
og terræn. Inspirationen kommer fra stedets historiske kontekst, naturen og 
istidslandskabets rå enkelhed. Hovedideens enkle greb og ydmyge tilgang 
udgør hjertet i fortællingen om en landskabelig oplevelse, hvor et netværk af 
forbindelser og punkter udgør bærende elementer. 

Hovedgreb
Hovedgrebet bygger på opfattelsen af Skamlingsbanken som et stortslået, 
markant og voldsomt landskab med store kig, markant terræn og en vild natur, 
der ikke er menneskeskabt. Over tid har kulturens spor sat sig i landskabet, 
hvormed den landskabelige sammenhæng er blevet svækket og oplevelsen 
fragmenteret. Den sammenhæng skal genetableres og landskabet omkring 
Skamlingsbanken skal forenes i en samlende fortælling med et netværk af 
oplevelser og forbindelser, der opleves som en helhed. 

Tilbage til naturen
Forslagets intention er at genskabe kontakten til det omgivende landskab 
og at opnå en større naturlighed i det landskabelige udtryk omkring 
Højskamlingen.  En naturlighed som er præget af vild beplantning og få lokale 
terrænændringer, der overholder og fastholder de kvaliteter som er udstukket 
af fredningsbestemmelserne. Udover at styrke kontakten til landskabet vil vi 
samle området omkring Højskamlingen i en fælles bevægelse, der er indlejret 
naturligt i det eksisterende landskab. En bevægelse og et stiforløb, der smyger 
sig blidt igennem terræn og natur, hvor alle monumenter, besøgscenter mm. er 
en attraktion, men hvor forbindelsen imellem dem og bevægelsen i landskabet 
er mindst lige så vigtig. 

Alt dette understøtter det landskabelige hovedgreb, der komplimenterer og 
understøtter det omgivende landskab, samler mennesker og gør naturen 
tilgængelig for såvel høj som lav. Det er enkelt, robust og graciøst i sin tilgang til 
dette unikke og specielle sted. 

Kæden og vedhænget 
Som et overordnet symbol på for vores forslag til Skamlingsbanken anvender 
vi en perlekæde. En kæde består af en række led, der sat sammen i et længere 
forløb udgør kæden. Samtidig har kæden et kunstnerisk højdepunkt i sit 
vedhæng. Her kulminerer smykket. For mens de enkelte led sikrer kædens 
eksistens og holdbarhed, så er vedhænget centrum for blikket, og det er her 
kæden finder hvile. På samme måde er vores forslag til Skamlingsbanken et 
arkitektonisk svar på en række led, der i form af det bugtende stisystem, udgør 
skiftende oplevelser hele kæden rundt. Et stisystem, der ligesom kæden smyger 
sig igennem vedhænget, i dette tilfælde besøgscentret, der i en elegant oval 
åbning sikrer at stien kan passere gennem besøgscentret.  

Besøgscentret skal ses som kulminationen på den besøgendes tur i området. En 
kulmination der bevidst placerer sig i landskabet, så det sikrer en eksklusiv og 
uhindret udsigt og samtidig markerer sig som noget særligt. Et besøgscenter, 
der ikke placerer sig lige op ad restauranten og derved konkurrerer om 
opmærksomheden fra denne og tager udsigt fra denne, men snarere udgør 
sit eget nænsomme og overraskende rum til formidling af vigtige historiske 
begivenheder. En usleben diamant, der nænsomt skjuler sig i landskabet. En 
diamant der giver adgang til endnu flere rigdomme i den storslåede og uhindrede 
udsigt lige udenfor vinduerne. KÆDEN OG VEDHÆNGET

UDSIGTEN

PLACERING FORAN EKSISTERENDE RESTAURANT. 
Sti og mennesker blokerer udsigten fra besøgscentret.

PLACERING AF BYGNING I ÅBENT LANDSKAB. 
Uhindret udsigt etableres fra besøgscentret.
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BESØGSCENTRET OG NÆRE UDEAREALER 

Forslaget er karakteriseret ved den meget konse-
kvente tilgang til udfordringen at tilpasse sig land-
skabet. Ved delvist at nedgrave bygningen og fylde op 
omkring siderne fremstår den som en græsbeklædt 
bakke, kun med østfacaden synlig imod udsigten. 
Derved optræder besøgscentret mere som en ”hule” 
i landskabet end som et bygningsværk og er det for-
slag, som går længst i forhold til at lade landskab og 
bygning smelte sammen. Dette har dommerkomite-
en betragtet som en væsentlig kvalitet og en meget 
kvalificeret løsning på programmets ønske om at un-
derstøtte de landskabelige værdier. 

Den foreslåede ovale ankomstplads virker lille og har 
derved risiko for opstuvning af besøgende, ligesom 
adgangen fra vindfang til toilet kan blokere for flo-
wet, hvis der er kø. Dette bør bearbejdes med henblik 
på at skabe bedre forhold til udeophold og sikre, at 
der ikke opstår en flaskehalsproblematik.

SKAMLINGSBANKEN – NATUR OG STEMMER, DER SAMLER16

9 P-Pladser (nærparkering)

Grus

30 Cykel P

Formidlings- og 
ankomststen

N

Asfaltsti med OB

Sti

Bænk

Amfi, madpakkested

kt. 101

kt. 105

Trappe

kt. 106

kt. 104

Bøg

SlåenTjørn

Hyld

Skovæble

Skovæble

Eg

Tjørn

Slåen

Slåen

Tjørn

kt. 102

Butik

Hwc

wc Indgang

Garderobe

Udstillingsrum
243m2 total

Intro

Tema

Tema

Tema

Outro

Foredrag
60-70 p

Samling

Flugtvej

Støttemur

Ankomstplads Cafe overdækket

Sti til klokkestablen

OpholdSti til restaurant, parkering 
og mindestøtten

Cafe 40m2

Undervisning
til 25 p.

Teknik
12m2

Depot
10m2

Køkken
Billet

kt. 101.5

kt. 100 kt. 99

Cortenvange skåret ind i terræn
  Håndliste i siderne

Varieret hegn beplantning

Enggræs

Eks. vej

kt. 108

kt. 107

BB

A A

C

C

BYGNINGSTEGNING OG NÆROMRÅDE - Plan  1:200

SKAMLINGSBANKEN – NATUR OG STEMMER, DER SAMLER18
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Besøgscentret er funktionelt godt disponeret og har, 
som det eneste forslag, afsat plads til et egentligt un-
dervisningslokale, hvilket er en stor kvalitet. Hvis 
dette rum f.eks. udformes med fleksible vægge til café 
og udstillingslokale, kan det medvirke til en endnu 
større fleksibilitet. Udstillingsrummet er meget an-
vendeligt til skiftende udstillinger, og da den ene væg 
i fuld længde er et glasparti, vil landskabet uden for 
helt naturligt indtage en central rolle i formidlingen. 

Rumligt understreger det buede loft hulekarakteren, 
mens bygningens planlayout er regulært og fleksi-
belt, men egentlig ikke understøtter konceptet. Dette 
vil dog kunne imødegås i udstillingsdesignet i stedet.

Den spændende integration af landskab og besøgs-
center uden forstyrrende stier og terrasser ud mod 
den attraktive udsigt, både i caféområde, undervis-
ningslokale og udstillingsdelen, er et af forslagets 
meget store kvaliteter, der sammen med det logiske 
planlayout og det arkitektonisk underspillede greb, 
at ”gemme sig” i bakken, har været afgørende for at 
forslaget er blandt de bedste arkitektonisk. Dommer-
komiteen er dog lidt uforstående over for den viste 
værnløsning, der begrænser mulighederne for at 
komme ud til bakkens kant og nyde udsigten. Dette 
bør genovervejes. 

BÆREDYGTIGHED OG TEKNISKE LØSNINGER 

Forslaget er konstruktivt opbygget med tunge insitu-
støbte betonvægge, hvilket virker fornuftigt i forhold 
til at modstå jordtrykket. Til gengæld bør det over-
vejes, om et let ståltrapezpladetag er det rigtige valg 
med de laster en intensiv begrønning og personbe-
lastning vil medføre. Ved projekter med tagbeplant-
ning og færdsel på tag skal der være ekstra opmærk-
somhed på tagopbygningen, da der er øget risiko for 
utætheder. De viste søjler vurderes at skulle supple-
res med søjler bag facadelinjen. Det bør overvejes, 
om væggene mellem undervisning/café og undervis-
ning/udstilling kan udføres lette, så der kan opnås en 
større fleksibilitet rummene imellem.

Forslagsstillerne demonstrerer effektive gennem-
prøvede principper for opvarmning, belysning og 
ventilation, men det foreslåede solcelleanlæg på den 
eksisterende restaurant vurderes ikke muligt. Med 
det skitserede jordvarmeanlæg tilsluttet gulvvarme 

og et højeffektivt ventilationsanlæg samt LED-be-
lysning forventer dommerkomiteen dog, at projektet 
kan overholde programmets krav til energiforbrug 
og bæredygtighed, selv uden dette. Særlig fokus bør 
være på ind- og udblæsning fra ventilationsanlægget, 
som bør indbygges i den lodrette facade, så det ikke 
skæmmer landskabet. 

Brandstrategien vurderes realistisk. I forhold til drift 
skal der være opmærksomhed på, at det grønne tag 
og tagnedløb fra dette kræver ekstra vedligehold.

ØKONOMI 

Anlægsarbejde
Forslaget vil med stor sandsynlighed, efter den på-
krævede bearbejdning, kunne holde sig inden for den 
fastsatte økonomiske ramme med den usikkerheds-
margen, der er ved økonomisk vurdering på konkur-
renceprojektstadiet.

Formidling
Formidlingsteknologierne er velkendte og afprøvede 
og vurderes med sandsynlighed at kunne realiseres 
inden for den fastsatte økonomiske ramme.
Det er dog ikke tydeligt , hvordan økonomien er dis-
poneret, hvilket vurderes at udgøre en mindre risiko, 
som skal afklares i detailbudget. 

SAMMENFATNING 

Forslaget vurderes at være det forslag, som samlet set 
bedst imødekommer programmets ønsker og formår 
at give et kvalificeret bud på både landskab, formid-
ling og besøgscenter. Der er, ligesom i de øvrige for-
slag, elementer som kræver bearbejdning i et videre 
forløb. Der skal etableres vejadgang for servicebiler 
til Klokkestabelen. Parkering og beplantning om-
kring ankomst bør gentænkes sammen med hække, 
hegn og allé.  En udvidelse af ankomstpladsen ved 
besøgscentret og en større fleksibilitet i brugen af 
undervisningslokalet vil også styrke forslagets kva-
liteter, ligesom begrænsningen af adgangen til taget 
bør overvejes. Den konsekvente landskabelige inte-
gration, det gennemarbejdede formidlingskoncept og 
sammenhængen mellem udstilling og udsigt/land-
skab har samlet været udslagsgivende for, at forslaget 
er udpeget som vinder.
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ØSTFACADE OG LÆNGDESNIT 1:200

FORSLAG   1078728714 13

STIFORLØB TIL MINDESTØTTEN SMUTVEJ TIL PARKERING OG UNDERVISNINGUDSTILLINGSRUM CAFE/BUTIK ANKOMSTPLADS STIFORLØB TIL RESTAURANT

ØSTFACADE 1:200. Besøgscenteret skjuler sig nænsomt i landskabet og åbner sig, som et samlingssted omkring den storslåede og uhindrede udsigt mod øst.

LÆNGDESNIT CC, 1:200

FORSLAG   1078728714 15

TVÆRSNIT 1:200

TVÆRSNIT AA, 1:200. Besøgscenterets placering i landskabet. Udstillingsrummet former sig som et landskab og åbner sig gradvist mod udsigten, 

TVÆRSNIT BB, 1:200. Gennem butik og cafe, med udkig til ankomstpladsen og stiforløbet mod nord og øst.

STIFORLØB TIL MINDESTØTTEN STINETVVÆRK I LANDSKABET EKSISTERENDE RESTAURANT           BEGRØNNET TAG CAFEBUTIK INDGANG SAMLINGSSTED - AMFI

STIFORLØB TIL MINDESTØTTENPARKERING STINETVVÆRK I LANDSKABET EKSISTERENDE RESTAURANT           BEGRØNNET TAG UDSTILLINGSRUM

ØSTFACADE OG LÆNGDESNIT 1:200

FORSLAG   1078728714 13

STIFORLØB TIL MINDESTØTTEN SMUTVEJ TIL PARKERING OG UNDERVISNINGUDSTILLINGSRUM CAFE/BUTIK ANKOMSTPLADS STIFORLØB TIL RESTAURANT

ØSTFACADE 1:200. Besøgscenteret skjuler sig nænsomt i landskabet og åbner sig, som et samlingssted omkring den storslåede og uhindrede udsigt mod øst.

LÆNGDESNIT CC, 1:200

UDSTILLINGSFLOW. Tematisk adskilte zoner med et oplagt flow, men med en demokratisk frihed til at vælge retning.

Formidlingskonceptet, Natur og stemmer, der samler, er rammesættende for 
indholdet i udstillingen. Udstillingen består af en række temaer, som både 
formidler Skamlingsbankens historiske begivenheder ud fra relevante nutidige 
perspektiver og en række andre relevante emner, der handler om at debattere 
samfundsrelevante emner. 

UDFOLDELSE AF KONCEPTET
Naturen, som scene for dét fællesskab, der opstår, når meninger mødes, når 
man samles om en sag. Mange af aktiviteterne i udstillingen er derfor af social 
karakter, der ligger op til at de besøgende interagerer med hinanden. 

Stemmer, som det redskab ildsjæle har gjort brug af i deres kamp for en sag, 
når de fra talerstolen har demonstreret talens kraft via retoriske virkemidler. 
Ligesom Skamlingsbanken også er højborg for den demokratiske stemme, der 
er afgørende for at få indflydelse i et fællesskab - i et samfund. Udstillingens 
aktiviteter og installationer fordrer derfor interaktion og dét at sætte sit præg og 
give sin mening til kende. 

UDSTILLINGSFLOW
Flowet i udstillingen er ikke opbygget kronologisk, men som tematiske adskilte 
zoner, der kan tilgås i uvilkårlig rækkefølge. Der vil dog være et oplagt flow 
mellem zonerne i udstillingen. Samtidig vil det på demokratisk vis være valgfrit 
om den besøgende følger denne vej. 

Det første de besøgende møder i udstillingen er en introtekst, der byder 
velkommen til Skamlingsbanken. Derefter ledes de naturligt hen til Dansk til 
Debat, videre til Talens Kraft, derfra til So’Me (sociale medier), rundt om et hjørne 
og ind til Naturens Stemme og endelig vil den besøgende ende i den fleksible del 
af udstillingen Plenum. Udstillingen afsluttes med en Outro. Formidlingen og 
aktiviteterne i udstillingen er skabt med udgangspunkt i formidlingsprincipperne, 
der tilbyder flere indgange til formidlingen og imødekommer de forskellige 
målgrupper og deres behov. 

Udstillingstemaerne er som følger:

1. VELKOMMEN
2. DANSK TIL DEBAT
3. TALENS KRAFT
4. SO’ME
5. NATURENS STEMME
6. PLENUM (FLEKSIBEL)
7. OUTRO

De følgende afsnit beskriver udstillingens temaer og aktiviteter. Aktiviteterne 
under hvert tema er inddelt efter hvilket formidlingsprincip (Fordybelse, Leg, 
Sansning), de hovedsageligt udfolder. Aktiviteterne rummer dog i mange tilfælde 
flere formidlingsprincipper på én gang. 

UDSTILLINGSKONCEPT

Udstillingselementerne former sig som en abstraktion af landskabet i udstillingsrummet, og fortæller samtidig en historie om terrænnet, der var engang. 
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UDSTILLINGSFLOW. Tematisk adskilte zoner med et oplagt 
flow, men med en demokratisk frihed til at vælge retning.
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8 Skamlingsbanken

Skamlingsbanken set fra oven

Tilgængelighed - Ramperne skaber tilgængelighed for ALLE, både ud til udsigtsplatformen samt 
rundt om bygningen og ned til besøgscentrets indgang.

FORSLAG 2/1357323900
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LANDSKAB, PARKERING OG STIER 

Ud fra en enkel og direkte, formmæssig analyse af 
landskabet beskrives Skamlingbanken som opdelt i 
tre plateauer: Øverst Mindestøttens plateau, dernæst 
et plateau, der formidler ankomsten til banken og en-
delig et plateau, der primært henvender sig mod øst 
og danner base for ophold ved henholdsvis restauran-
ten og besøgscentret.

Det nye besøgscenter placeres, så det kobler an-
komstplateau og opholdsplateau sammen. Placering 
og udformning af besøgscentret, som et græsklædt 
udsigtsplateau, falder smukt i tråd med analysen af 
landskabet. Forslaget skaber et fint formet udsigts-
plateau, hvorfra landskabet kan aflæses uden forstyr-
relser, da den fremrykkede tagkant elegant skjuler 
terrassen neden for udsigten. 

Den delvist nedgravede, organisk formede bygning 
vil kun i begrænset grad påvirke oplevelsen af land-
skabet og skønnes derfor at have gode muligheder for 
at kunne gennemføres inden for fredningen.

Parkeringspladsen, skitseret som en cirkulær figur, 
vil derimod tegne sig så markant i landskabet, at den 
får samme forstyrrende virkning som den eksiste-
rende parkeringsplads. Denne løsning skønnes ikke 
acceptabel hverken i forhold til fredning eller funk-
tion. Nærparkeringen vil bedre kunne anlægges i for-
længelse af den viste, veldisponerede fjernparkering.

De lange udsigter mod øst, syd og vest sikres ved 
at friholde plateauerne for høj og tæt beplantning. 
Beplantningen omkring restauranten reduceres til 
en lav hegnsplantning, mens beplantningen syd for 
mindestøtten og omkring den nuværende parke-
ringsplads ryddes. Alléen foreslås fjernet for at åbne 
udsigten til banken og ankomsten, mens bøgepurret, 
der indrammer mindesmærkerne vest for Mindestøt-
ten, bevares. En enkel og nuanceret tilgang til det 
landskabelige hovedgreb, som dog savner tilstrække-
lig støtte i forslagets tegningsmateriale.

Situationsplanen viser en velplaceret sti langs syd-
siden af ankomstvejen, der forbinder parkerings-
pladserne, stien til besøgscentret og en sti op til 
Mindestøtten, men redegør derudover ikke for et 
sammenhængende stiforløb, som formidlingsmæs-

sigt er svært at undvære. Landskabets inddragelse i 
formidlingen sker i høj grad ved at de besøgende le-
des ud på udsigtsplateauet, hvorfra landskabet præ-
senteres før den videre bevægelse ned i udstillingen.

Tilgængeligheden til Mindestøtten vil kunne sikres i 
den viste udformning, men et enklere forløb vil kun-
ne gøre det samme, hvis landskabet genskabes efter 
fjernelse af den nuværende parkeringsplads. 

Tilgængeligheden til besøgscentret er overbevisende 
løst med en svagt stigende rampe 1:25 til udsigtspla-
teauet og en tilsvarende svagt faldende rampe 1:25 
ned til terrasse og indgang. En sti mellem besøgscen-
ter og restaurant vil kunne etableres næsten uden 
stigning, idet der over 50 – 60 meter kun er en højde-
forskel på 0,5 m mellem de to terrasser.
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FORMIDLINGSKONCEPT, UDE OG INDE 

Formidlingskonceptet er skematisk inddelt i tre em-
ner: Folkets stemme, Natur og kulturenhed og Hvor 
dansk er du? Det er præsenteret meget overskueligt i 
en skematisk opbygget udstillingsskabelon. 

Udstillingsrummet har karakter af en lukket hule 
og tilbyder ikke mulighed for at inddrage landskabet 
udenfor i formidlingen, hvilket ville være en kvalitet.

Forslagsstillerne viser desværre ikke i tilstrækkelig 
grad, hvad det er de vil med udstillingen. Eksempel-
vis er 30 % af udstillingsarealet anvendt til 'Instal-
lation af mennesker og udsagn', men der beskrives 
ikke virkemidler, teknologi mv. I andre 30 % af ud-
stillingsarealet beskrives virkemidlerne som 'film og 
videoinstallationer, audioinstallationer, interaktive 
stationer'. Der mangler en egentlig produktudvik-
ling af formidlingsdelen med nøjagtig beskrivelse af, 
hvilke virkemidler, der skal anvendes hvor, hvorfor og 
hvordan. 

Logistik/flow ved ind- og udgang udfordres af samme 
indgangssted i udstillingen.

På taget opsættes skilte til at vise, hvad man kan se i 
landskabet. 

BESØGSCENTRET OG NÆRE UDEAREALER 

Forslaget fremstår skulpturelt og organisk i land-
skabet, skaber et smukt samspil mellem bygning og 
Skamlingsbanken.  Den grønne ovale udsigtsplatform 
tilbyder et naturligt samlingspunkt med landskabet i 
fokus. Herfra er der dog en noget lang vej tilbage og 

ned for at komme til besøgscentret. Ankomsten langs 
bygningens krumme form leder i et naturligt rampe-
forløb ned til den store østvendte terrasse og videre 
ind i bygningen. For mange vil den sydvendte skrå-
ning tilbyde en lige så attraktiv vej ned til indgangen 
oppe fra udsigtsplateauet.
 
Indvendigt fastholdes den organiske form i bagvæg-
gens krumning, og bygningens geometri er derfor 
tydelig og konsekvent arkitektonisk. Funktionelt er 
den offentlige del godt disponeret med god integra-
tion af café og terrassen uden for, og et godt overblik 
fra receptionen. Adskillelsen af køkken og salg vir-
ker uhensigtsmæssig, hvis bygningen skal betjenes af 
en person. Møderummet har i den viste udformning 
ikke kapacitet til at betjene en hel skoleklasse eller 
bruges til en større samling af mennesker, og bidra-
ger derfor ikke væsentligt til brugen af bygningen. 

Forslagets skulpturelle karakter, hvor den enkle cir-
kelgeometri udnyttes til at skabe spændende rum og 
bevægelser, både i samspil med landskabet og inde i 
bygningen, vurderes at være et konsekvent og stærkt 
arkitektonisk koncept på en bygning i landskabet. 
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1

2

Natur - og kulturenhed
“Istid” , “Naturmarkeringer” 
& “Historiemarkeringer”

3

Udstillingskonceptet i det nye Skamlingsbanken er delt i to 
hoveddele: landskabet og udstillingen inde i bygningen. 

Der skabes et udsigtsplateau i landskabet – en central 
rund plads, der kickstarter gæsternes oplevelse. 
Gæsterne bliver mødt af en 360 graders perlerække af 
informationsposter, der forklarer, hvad det er de står 
og ser på i landskabet. Informationsposterne er en 
simpel formidlingsform, der samtidig med at respektere 
de naturlige omgivelser, fortæller Skamlingsbankens 
grundfortælling. Den simple formidlingsform er ofte den 
mest effektive. De enkelte poster kan eventuelt bakkes 
yderlige op med teknik på stedet, hvis det er nødvendigt.

Hovedbygningen består af 3 hovedgrupper: Folkets 
stemme, Natur- og kultur og Hvor ”dansk” er du? 
Udstillingen orienterer sig om de tre hovedgrupper, 
der formidler Skamlingsbankens historie. Formålet er, 
at gæsterne får et klart billede af historiens vigtigste 
højdepunkter, landskabet og hvad det at samle 
mennesker kan udrette.

En permanent udstilling byder på ca. 150 m² historie og en 
skiftende udstilling på ca. 50 m² historie. Udstillingernes 
beliggenhed spiller sammen med det naturlige lys og 
landskab udenfor. Samtidig er der etableret rum, hvor 
dagslyset er dæmpet eller helt fraværende. Det skaber en 
vekselvirkningen, der gør udstillingen mere interessant. 
Samtidig giver det mulighed for formidling i flere lag, 
hvilket giver gæsterne en fleksibilitet til at finde deres 
egen, individuelle vej gennem udstillingen alt efter tid, 
temperament og interesse.

Udstilling

Udover udstillingen, befinder der sig i den anden halvdel 
af besøgscenteret en cafe, mødelokale og toiletter. 
Adgangen til caféen er uafhængig af besøg i selve 
udstillingen, og her findes en integreret betjeningsdisk 
og cafékøkken, der også tilbyder salg af souvenirs og 
billetter. I forbindelse med caféen findes siddepladser 
– både inde og ude. Derudover findes der i denne del 
af besøgscenteret et depot, garderobe samt toiletter, 
hvor der også er adgang til toiletterne uden for 
besøgscenterets åbningstider. Et fleksibelt rum gør det til 
slut muligt at undervise, holde foredrag, afholde mindre 
koncerter samt møder og konferencer.

Udstillingskoncept 1:200
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Supertitel

Titel

Undertitel

Indhold

Hovedformål/Medier/Grafik

Budskab

Procent af udstillingsplads

 Folkets stemme

En verden af meninger

At slås på ord

Skamlingsbanken har fra 1843 været et mødested for store forsamlinger, hvor talere og fremmødte har kæmpet for retten til at 
tale dansk, være en del af Danmark, kvinders valgret og kæmpet imod Nazityskland. Gæsterne vil lære Skamlingsbankens kendte, 
historiske talere og deres budskaber at kende.

Installation af mennesker og udsagn

Skamlingsbanken er et sted, hvor der holdes taler

30%

  Udstillingsindhold │ Folkets stemme
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Supertitel

Titel

Undertitel

Indhold
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Budskab
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  Udstillingsindhold │ Natur- og kulturenhed

 Natur- og kulturenhed

  
    Istid

 
       
Skamlingsbanken blev til en bakke

Skamlingsbanken er en lateral moræne dannet i istiden for ca. 
18.000 år siden. Andre gletsjere kom til senere fra øst og syd 
og formede Skamlingsbanken

 – muligvis en animation af gletsjerne

Skamlingsbanken er et unikt naturområde i Danmark

5%

Naturmarkeringer

Dyreliv

Efter istiden slår planter, træer (skov) og insekter sig langsomt 
ned på Skamlingsbanken. På bakkens top får floraen lov til at 
vokse vildt, så her findes sjældnet planteliv.

 – måske et (digitalt) herbarium over de forskellige planter
 – måske en model over hele området

På Skamlingsbanken findes naturen i sin reneste form

10%

Historiemarkeringer

Et sted for stærke holdninger

Skamlingsbanken, der tidligere har lagt grund til store, 
historiske taler, er stadig et kulturelt sted. Siden 1998 er der 
afholdt operaer på bakken, og gæster kan stadig se de historiske 
mindesmærker. I en film kan de besøgende få forklaret hele 
historien om Skamlingsbanken – både før og efter 1843.

Videoshow:
 – Historiske billeder af sammenkomster
 – Fotos, tegninger og modeller af monumenter - vigtigst: 

Højskamling
 – Originalt horn fra 1843

Skamlingsbanken er et historisk sted for den fri tænkning og 
det danske sprog og identitet.

25%
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BÆREDYGTIGHED OG TEKNISKE LØSNINGER 

Forslaget er konstruktivt opbygget med tunge insitu-
støbte betonvægge, hvilket virker fornuftigt i forhold 
til at modstå jordtrykket, og limtræssøjler som un-
derstøtning for en tagkonstruktion af limtræsbjælker 
dimensioneret til de laster en intensiv begrønning 
og personbelastning vil medføre. Generelt med tag-
beplantning og færdsel på tag skal der være ekstra 
opmærksomhed på tagopbygningen, da der er øget 
risiko for utætheder.
 
Forslaget demonstrerer effektive gennemprøvede 
principper for belysning og ventilation. Men det skit-
serede jordvarmeanlæg med buffertank tilsluttet 
ventilationsanlægget vurderes ikke at være den mest 
effektive varmekilde i forhold til f.eks. et vandbaseret 
varmeanlæg. Dommerkomiteen forventer dog, at for-
slaget kan overholde programmets krav til energifor-
brug og bæredygtighed.

Brandstrategien vurderes realistisk. I forhold til drift 
skal der være opmærksomhed på, at det grønne tag 
og tagnedløb fra dette kræver ekstra vedligehold.

ØKONOMI 

Anlægsarbejder
Det vurderes, at bygningen kan realiseres inden for 
den fastsatte økonomiske ramme med den usikker-
hedsmargen, der er ved økonomisk vurdering på kon-
kurrenceprojektstadiet.

Formidling
Forslagsstillerne har ikke defineret, hvorledes økono-
mien er disponeret og det har således ikke været muligt 
at vurdere sandsynligheden for at forslaget kan holde 
sig inden for den fastsatte økonomiske ramme. Dette 
vurderes at være forbundet med en økonomisk risiko.

SAMMENFATNING 

Forslaget præsenterer et godt landskabeligt hoved-
greb, som dog vil kræve en væsentlig bearbejdning 
af parkeringsløsningen. Bygningens indpasning i 
landskabet er overbevisende udført ligesom ankom-
sten til besøgscentret. Planlayoutet fungerer godt i 
sammenhængen mellem ude og inde ved cafeen, men 
dommerkomiteen er en smule uforstående over for 
den mangelfulde beskrivelse af udstillingsrummet, 
der i tegningsmaterialet er vist uden inddragelse af 
landskabet. Den skematiske belysning af formid-
lingskoncept har været for utilstrækkelig. Det har så-
ledes været meget vanskeligt for dommerkomiteen at 
vurdere, dels hvordan formidlingen vil virke, og dels 
om det overhovedet er realistisk, såvel teknisk som 
økonomisk.
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Visualisering fra øst
Visualiseringen viser Linjens indpasning i landskabet. Det naturlige terræn løber op 
langs facaden og det dramatiske landskab iscenesættes og formidles.
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LANDSKAB, PARKERING OG STIER

Forslagsstillerne omformer Skamlingsbanken til 
et stort åbent parklandskab, holdt sammen af eksi-
sterende og nye skovbryn hele periferien rundt. Et 
idealiseret, romantisk landskabsbillede, som under-
streges af den omlagte ankomstvejs og de nye stiers 
præcise, svungne linjer. De omhyggeligt placerede 
trægrupper på de afgræssede bakker, i afstemt sam-
spil med monumenterne, skaber en heroisk stemning 
som i en klassisk engelsk landskabspark.

I dette landskab introduceres Cirklen og Linjen.
Det nye besøgscenter placeres som en Linje skåret 
ned i skråningen foran Restaurant Skamlingsbanken. 
Oppe fra restauranten vil besøgscentret alene tegne 
sig som en lav brystningsmur i forgrunden af udsig-
ten mod landskabet. 

Den delvist nedgravede, men markant udformede byg-
ning vil dog alligevel påvirke oplevelsen af landskabet, 
fordi den indtræder i et samspil med restaurantbyg-
ningen, som vil få begge dele til at virke større på ste-
det. Forslaget skønnes derfor at have ringe muligheder 
for at kunne gennemføres inden for fredningen.

Cirklen - den cirkulære parkeringsplads – er opbyg-
get med en gennemskåret landskabsmodel i centrum 
og indtænkt i formidlingen af området som et for-
midlingskompas. På skråningen op mod Mindestøt-
ten anlægges et amfiteatralsk opbygget trappeanlæg, 
der er tænkt både som opholdsplads og et sted for for-
midling. Der er redegjort detaljeret for pladsens og 
trappeanlæggets indretning. 

Det er dommerkomiteens vurdering, at det samlede 
anlæg vil tegne sig for markant i landskabet og få 
samme forstyrrende virkning, som den eksisterende 
parkeringsplads. Det store trappeanlæg og den aksi-
ale forbindelse til Mindestøtten, de betonstøbte støt-
temure og Skåret mellem Cirklen og Linjen bidrager 
yderligere til indtrykket af et forslag, der overspiller 
de nye elementers betydning i forhold til de histori-
ske markeringer på Skamlingen.

Tilgængeligheden til Mindestøtten sikres til overmål 
i den viste udformning med en næsten uendelig lang 
rampe indbygget i trappeanlægget. Hældningen vil 
være nede på 1:45, men turen vil være meget lang.

Tilgængeligheden til besøgscentret er til gengæld 
ikke løst, idet rampen ned gennem Skåret vurderes at 
have en hældning på 1:10.
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Cirklen er Skamlingsbankens ankomstrum. Den grønne sydvendte 
terrassering (amfitrappen) giver mulighed for ophold med et fanta-
stisk kig mod syd. Plinte langs cirklens kant understreger formen 
og tilbyder ophold langs kanten.
Foran restauranten skaber den nye jævne og udvidede flade et 
større serveringsareal for restauranten. Restaurantens udsigtster-
rasse udvides og får sammenhæng med udstillingsbygningen.
Langs Linjen folder trapper ned mod bevægelsesforløbet. Trap-
perne kan benyttes til ophold med en uspoleret udsigt mod øst og 
Mosvig bugt.
Ved besøgscenterets indgang findes et delvist overdækket areal til 
ophold og spisning. Her er også adgang til offentligt toiletfaciliteter. 
I landskabet placeres bænke, der foruden at tilbyde ophold også 
er en del af formidlingsstrategien.

Formidlingen af Skamlingsbanken har udgangs- og omdrej-
ningspunkt i Cirklen, der som et formidlingskompas byder 
velkommen og giver den besøgende mulighed for at orientere 
sig. Formidlingskompasset indeholder flere lag 1) En land-
skabsmodel 2) Markeringer i landskabsmodellen over særlige 
steder – både natur- og kulturhistoriske 3) Markeringer mod 
alle fire verdenshjørner og 4) Markerede retninger mod de tre 
primære attraktioner i området: Natur- og kulturlandskabet, 
Restaurant Skamlingsbanken og besøgscenteret.
Bænkene fungerer som formidlende objekter og placeres stra-
tegisk i landskabet alt efter hvor formidlingsbehovet findes.   
Vejvisere placeres flere steder som små vejvisere, der både 
anviser retninger og formidler den stedlige oplevelse.

BEVÆGELSESFORLØB
 Motoriseret trafik  Handicapparkering
 Tilgængelige stier  Cykelparkering
 Stier    Eventparkering
 Parkering   Indgange
 
Bevægelsesforløbet og de forskellige trafikale lag markeres med for-
skellige belægningstyper, der alle er kendte som nordiske og solide 
materialer.
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stisk kig mod syd. Plinte langs cirklens kant understreger formen 
og tilbyder ophold langs kanten.
Foran restauranten skaber den nye jævne og udvidede flade et 
større serveringsareal for restauranten. Restaurantens udsigtster-
rasse udvides og får sammenhæng med udstillingsbygningen.
Langs Linjen folder trapper ned mod bevægelsesforløbet. Trap-
perne kan benyttes til ophold med en uspoleret udsigt mod øst og 
Mosvig bugt.
Ved besøgscenterets indgang findes et delvist overdækket areal til 
ophold og spisning. Her er også adgang til offentligt toiletfaciliteter. 
I landskabet placeres bænke, der foruden at tilbyde ophold også 
er en del af formidlingsstrategien.

Formidlingen af Skamlingsbanken har udgangs- og omdrej-
ningspunkt i Cirklen, der som et formidlingskompas byder 
velkommen og giver den besøgende mulighed for at orientere 
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skabsmodel 2) Markeringer i landskabsmodellen over særlige 
steder – både natur- og kulturhistoriske 3) Markeringer mod 
alle fire verdenshjørner og 4) Markerede retninger mod de tre 
primære attraktioner i området: Natur- og kulturlandskabet, 
Restaurant Skamlingsbanken og besøgscenteret.
Bænkene fungerer som formidlende objekter og placeres stra-
tegisk i landskabet alt efter hvor formidlingsbehovet findes.   
Vejvisere placeres flere steder som små vejvisere, der både 
anviser retninger og formidler den stedlige oplevelse.

BEVÆGELSESFORLØB
 Motoriseret trafik  Handicapparkering
 Tilgængelige stier  Cykelparkering
 Stier    Eventparkering
 Parkering   Indgange
 
Bevægelsesforløbet og de forskellige trafikale lag markeres med for-
skellige belægningstyper, der alle er kendte som nordiske og solide 
materialer.

Snit B-B, 1:500
Snittet mellem øst og vest viser Højskamlingens markante højderyg og det landskabelige fald mod 
begge retninger. 
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Cirklen er placeret i en lige nord/syd-gående akse fra Støtten. Støt-
tens vigtighed for Skamlingsbanken præsenteres dermed allerede 
i ankomstsituationen. Placeringen i relation til højdekurverne er be-
stemt ud fra tilgængelighedsmæssige forhold til både Støtten, be-
søgscenteret og restauranten. 
Linjen og dermed besøgscenteret er placeret foran den eksisteren-
de konstruerede skråning øst for restauranten. Linjen har samme 
retning som restauranten for herved at samle området komposito-
risk. Besøgscenteret placeres under terrænet, hvor kun den østlige 
facade er blottet. Indgangen – og forløbet på skåret – er placeret 
efter det eksisterende bøgetræ, som ønskes bevaret.

Den eksisterende skråning på den vestlige side af parkerings-
pladsen, som også er et fredet dige, formes i bugtende kurver, så 
landskabet mimer den oprindelige form på Højskamlingen. I dette 
kurvede forløb lægges Cirklen ned, som på tilgængeligvis optager 
terrænniveauet til Støtten. 
Den eksisterende skråning mod øst foldes mod sydvest og skaber 
en ny opholdsskråning med kig mod syd og grænselandet.
Den sydligste del af Højskamlingen optager funktion som en ny ud-
sigtstop med kig mod både øst, syd og vest. Orientering mod og 
vigtigheden af fortællingen omkring grænselandet sættes dermed i 
scene.
Linjen placeres ved foden af den eksisterende skråning øst for re-
stauranten. Terrænet foran reguleres, så det i højere grad vender 
tilbage til dets oprindelige form med en mere jævn skråning.
Det naturlige terræn bevæger sig langs facaden. I den sydlige ende 
ligger terrænet ved overkant af facaden. 
Pladsen foran restauranten jævnes ud og skaber en ny servering-
sterrasse med uhindret udsyn til både nord, øst og syd. 
Et skår ned i bygningen lader terrænet fortsætte naturligt igennem 
bygningen og formidler derved sammenhængene i det kuperede 
landskab.
Den fredede skråning terrænreguleres for at opnå tilgængelighed op 
til støtten.
  

Skamlingsbanken indhylles i en skovbeplantning af bøgetræer.
Solitære beplantninger af egetræer danner grønt tag og sløring af biler 
ved eventparkering.
Spredt beplantning for at understrege landskabet og rumlige forhold. 
Bevoksning vest for Cirklen tyndes ud, så kun enkelte solitære træer står 
tilbage. Herved opnås bedre udsyn og visuel samhørighed.
Bevoksning omkring restauranten tyndes ud på den vestlige side. Dette ska-
ber bedre udsyn fra Støtten mod øst. Samtidig opnås en visuel kontakt mel-
lem Støtten og festsalen, som samtidig får mere lys ned i lokalerne.
På den sydligste del af Højskamlingen plantes et nyt egetræ. Træet mar-
kerer stedet som et særlig vigtigt sted – et sted, som ved revitaliseringen 
af landskabet har opnået en forstærket oplevelse af en udsigtshøj.
Det eksisterende bøgetræ bevares.
Bøgepuren i området fjernes generelt med undtagelse af selve indram-
ningen af de fire mindesten. Dette giver landskabet bedre sammen-
hæng og åbenhed. 
Bevoksningen omkring talerstolen tyndes ud. Et enkelt træ af hvert af 
de fem nordiske træer; bøg, birk, gran, røn og ene, der er efterkommere 
efter plantningen i 1900 bevares. Såfremt træet ikke findes, genplantes 
et nyt af den respektive art.
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FORMIDLINGSKONCEPT, UDE OG INDE 

Udstillingen skal, jævnfør programmet, været lettil-
gængelig for alle. Dette fremgår ikke tydeligt af for-
slaget. Det valgte greb, om kampen mellem dansk og 
tysk, er et ikke uproblematisk valg.
De velkendte formidlingsprincipper film, lydklip, 
landskabsmodel, model af Mindestøtten mv. funge-
rer, men er ikke nytænkende i deres anvendelse.

Et fjernstyret landskabspanorama med mulighed 
for et digitalt lag, augmented reality, er en interes-
sant ide, dog ikke uden drifts- og økonomiske udfor-
dringer. Logistik/flow ved ind- og udgang udfordres 
af samme indgangssted i udstillingen. Overskrifter 
som ”kampen for modersmål og folkestyre” og ”for-
budte og ikke-anerkendte sprog”. ”hærværk mod og 
fjernelse af nationale monumenter”, ”nationalstaten i 
en globaliseret verden”, ”kampen for medborgerskab” 
etc. favner ikke umiddelbart hovedmålgruppens bør-
nefamilier.  

Ankomstområdet giver mulighed for formidling til 
besøgende og grupper, der står på amfitrappen. Det 
er et fint velkomststed/formidlingssted for grupper, 
men det er problematisk, at stedet samtidig skal an-
vendes som parkeringsplads med evt. larm og for-
styrrelser.  Landskabsmodel med geologiske lag er 
interessant for forståelsen af landskabets geologiske 
dannelse. Tanken med at genplante de nordiske træer 
er sympatisk, men ret tænkt de første mange år ind-
til træerne har nået en størrelse, der synliggør deres 
forskelle. 
 
Det forudsættes, at besøgende selv skal finde rundt til 
de udendørs formidlingssteder, idet forslagsstillerne 
vælger ikke at anvise en bestemt vej, men placerer 
små vejvisere til bænke og skilte. 

BESØGSCENTRET OG NÆRE UDEAREALER 

Forslaget har, som det eneste, placeret sig neden for 
Restaurant Skamlingsbanken og lagt sig ind i den 
kunstigt skabte skråning foran bygningen. Dette er 
konsekvent gjort med 'linjen' som ledende motiv, 
men bygningen får karakter af en unødigt lang væg i 
landskabet og kan desværre, set fra de lavere liggen-
de østlige områder, fremstå som en base eller ekstra 
etage for restauranten. Dette vurderes at være uhen-
sigtsmæssigt i forhold til Skamlingsbankens land-
skabelige kvaliteter, da den samlede bygningsmasse 
derved vil blive for dominerende. 

Ankomsten fra det meget markante parkeringsanlæg 
via skåret i terrænet bidrager ligeledes til at udvide 
besøgscentrets påvirkning af landskabet betragteligt, 
hvilket dommerkomiteen ikke finder positivt.
 
Bygningens langstrakte form muliggør en enkel og 
ligetil indretning, men med et udstillingsforløb, der 
ender blindt, hvorefter man skal den samme vej til-
bage. De fleksible skydevægge kan bibringe nogle 
interessante variable flow, men synes at blokere for 
en uhindret adgang til udstillingen, når der samti-
dig er en samling af besøgende til foredrag eller lign. 
De indrammede kig til landskabet iscenesætter ud-
sigten, og facadens vekslen mellem åbne og lukkede 
partier skaber varierede rumlige kvaliteter og en in-
teressant styret brug af dagslys og udsigt. 

OMSKIFTELIGHED, DYNAMIK OG FLEKSIBILITET
Området beregnet for skiftende udstillinger er udstyret med en række 
skydevægge monteret i skinner som muliggør en fri placering i rum-
met, så der efter behov kan dannes forskellige forløb og rumligheder. 
Umiddelbart må man forestille sig, at der af ressourcemæssige årsager 
primært vil være tale om udstillinger af plancher og arkivalier, som ud-
stilles på vægge. Ligeledes er det vigtigt at omfanget kan varieres, i 
forbindelse med mindre arrangementer, og  så rummet ikke virker tomt 
og uudnyttet ved små udstillinger eller i perioder helt uden. Der kan 
tænkes i en basis af indrammede billeder på bygningsvæggene, som 
nedtages ved særudstilling, eller som danner baggrund for denne.  
Som tilbehør til skydevæggene  fremstilles et udvalg af mindre montrer, 
som er forberedt på en enkel fleksibel montering, der ikke kræver hånd-
værkmæssig assistance.

Rummet har et begrænset dagslysindfald og fungerer som lysadapti-
onszone på vejen ind i den mørkere faste udstilling. Der skal ved udstil-
ling af lysfølsomme genstande arbejdes med skydevæggenes place-
ring i forhold hertil.

I foredragssituationen vil der være mulighed for at åbne ind til den faste 
udstilling og skabe en stemningsfuld baggrund for taleren. Talerstolen 
tænkes udstyret med hjul så den kan flyttes ind i den faste udstilling og 
indgå i afsnittet om sprogets betydning og de store møder, når den ikke 
er i brug. Den kan også flyttes ud til siden under foredrag, så der bliver 
frit udsyn til et projektionslærred som ophænges i loftet sammen med 
en projektor, så der vil være mulighed for at vise tilhørende billeder.
 

Udstillingen
Analoge og digitale virkemidler, samt kig og relationer til landskabet 
og mindestenen for Laurids Skau  appellerer til en bred målgrupper 

der alle vil finde udstillingen spændende, levende og lærerig.
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Oplevelser i besøgscenteret.
Diagrammet illustrerer udvalgte forskellige op-

levelser i besøgscenteret. Numrene refererer til 
modsatte sides plandiagram.
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Forslagets hovedide med den helt stramme 'linie' i det 
grønne landskab er i sig selv enkel og afklaret, men 
med sammenkoblingen til ankomsten og den ekstra 
længde bliver bygningens udstrækning et for domi-
nerende arkitektonisk element, og derved ikke tilpas-
ser sig landskabets kvaliteter.

BÆREDYGTIGHED OG TEKNISKE LØSNINGER 

Forslaget er konstruktivt opbygget med en perma-
nent spuns mod restauranten, hvilket muliggør brug 
af betonelementer suppleret med insitustøbte dæk og 
insitustøbt østfacade. Denne tunge opbygning vurde-
res robust og velvalgt, dog indebærer placeringen op 
ad restauranten risici i forbindelse med spunsningen. 
Ved projekter med tagbeplantning og færdsel på tag 
skal der være ekstra opmærksomhed på tagopbyg-
ningen, da der er øget risiko for utætheder. 

Forslagsstillerne anviser effektive gennemprøvede 
principper for ventilation og varme med en luft-til-
vand varmepumpe tilsluttet gulvvarme. Natkøling og 
VAV styring betragtes som positive tiltag. Dommer-
komiteen forventer, at forslaget kan overholde pro-
grammets krav til energiforbrug og bæredygtighed.

Der er ikke nærmere beskrevet en brandstrategi, men 
bygningsudformningen vurderes ikke at være kom-
pliceret i forhold til redning og flugt. Med hensyn til 
drift skal der være opmærksomhed på, at det grønne 
tag med 'linjen' og tagnedløb fra dette kræver ekstra 
vedligehold.

ØKONOMI 

Anlægsarbejder
Den klare fordeling mellem landskab og byggeri giver 
et godt økonomisk overblik.
Grundet bygningens udformning og placering i ter-
ræn vurderes det dog, at overslagsbudgettet for byg-
geri er for lavt. Det vurderes, at forslaget kan være 

vanskeligt at realisere inden for den fastsatte ramme 
med den usikkerhedsmargen, der er ved økonomisk 
vurdering på konkurrenceprojektstadiet.

Formidling
Det er uklart, hvor meget af budgettet, der bruges i 
forbindelse med formidlingen ude. Men udover dette 
vurderes budgettet som værende realistisk.

SAMMENFATNING 

Forslagets hovedgreb med det cirkulære P-anlæg 
med det store trappeanlæg, ankomsten flankeret af 
støttemure og bygningens markante påvirkning af 
landskabet er af dommerkomiteen vurderet som væ-
rende for voldsomme indgreb i Skamlingsbankens 
karakteristiske landskab. 

Skam
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Plan af besøgscenter 1:300 (skaleret fra 1:200) 
Besøgscenteret er funktionelt opdelt med information og café i ankomstdelen, mens 
udstillingen er placeret længst mod nord . Dette giver mulighed for, at bygningen kan 
aflukkes i forskellige zoner.

Information Café Fleksibel udstilling Fast udstilling

Toilet

Eksisterende træ

Sti ud i landskabet

LINJEN

Udeserverings- og 
madpakkeområde

Terrasse til Restaurant Skamlingsbanken

Restaurant Skamlingsbanken

Skår m
ellem

 cirklen og besøgscenteret

Forbindelse m
ellem

 cirklen og restauranten

Landskabsskår

Toiletter og garderobe

Længdesnit D-D 1:300 (skaleret fra 1:200) 
Bevægelsen i besøgsbygningen forløber langs linjen.  Et landskabs-
skår skaber overgang fra informationszonen til udstillingsdelen. Fra 
udstillingen er der et kig til mindestenen af Laurids Skau.
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Økonomi
Summarisk beskrivelse af, hvordan den 
økonomiske ramme for projektet er administreret:
 
Den økonomiske ramme på 
eksklusiv moms disponeres således:

Fundering, råhus og nærmeste udearealer
Komplettering og overflader   
Teknik

Bygning

Som konsekvens af bygningens form, fylder råhuset 
og kompletteringen forholdsmæssigt meget. Dog vil 
det være muligt at opføre huset rationelt ved brug 
af betonelementer til eksempelvis dæk og søjler. 
Tilmed er bygningen med meget få skillevægge og 
enkle over�ader. Teknikken er tilsvarende enkel 
i både anlæg og drift. Der etableres gulvvarme 
suppleret med konvektorer eller ribberør, forsynet 
fra en varmepumpe samt balanceret ventilation.

P-plads ved ankomstvej 
Vej til vareindl. restaurant/handicap parkering 
Sti i terræn inkl. 2 trapper 
Handicap parkering 

Landskab og udearealer

Ankomsten og parkeringspladsen anlægges i 
granitskærver. Vej til varelevering restaurant/
handicapparkering anlægges i asfalt med OB 
med køreopbygning. Sti i terræn OB på grus. 
Handicapparkering i anlægges i asfalt med OB inkl. 
opstribning i termoplast.
 
Inventar og belysning  
Indhold 

Udstilling og formidling 
 
Der arbejdes med enkle udstillingsgreb med stor 
effekt, der skaber en forstærket opmærksomhed 
omkring Skamlingsbankens kernefortællinger.
Der arbejdes med en æstetisk ramme med en særlig 
stemningsskabende lys- og billed-�ade, der skaber 
en stærk og visuel sammenhængende fortælling.
Der arbejdes med designløsninger og materialevalg 
af høj kvalitet og stor funktionalitet. Funktionelt 
hænger de valgte design og materialeløsninger 
sammen som en helhedsløsning, hvor digitale 
og analoge virkemidler smelter sammen. 
Udstillingsgrebet er desuden fremtidssikret, så det 
kan tilpasses nye virkemidler.

Totalhonorar, bygning og udearealer 
Totalhonorar, udstilling og formidling 
Geoteknik og udlæg

Honorarer og udlæg  
 

18.250.000 kr

5.500.000 kr
2.500.000 kr
1.640.000 kr

9.640.000 kr

1.065.000 kr
825.000 kr
670.000 kr
150.000 kr

2.710.000 kr

2.000.000 kr
1.500.000 kr

3.500.000 kr

1.870.000 kr
500.000 kr
30.000 kr

2.400.000 kr

Ovenstående skal ses som grove 
disponeringer på et meget tidligt 
niveau i projektet. Der vil derfor 

kunne forekomme ændringer.

Besøgscentret set fra øst.

FORSLAG 4/344747202

DELTAGENDE FIRMAER MED OPHAVSRET

Tegnestuen Mejeriet A/S 

MEDVIRKENDE

Mejeriet 

Bo Rattenborg, arkitekt MAA, ansvarlig; 
Rikke Martinusen, arkitekt MAA; Jesper 
Andreas Christiansen, arkitektstuderende.

Rambøll Danmark 

Sødde Clemensen, landskabsarkitekt MDL 

Hundsbæk & Henriksen,  
Rådgivende ingeniører FRI 

Jacob Grubbe Møller, ingeniør FRI 

Salvig Xperience,  
stratetisk og historisk rådgiver 

Jacob Salvig, formidlingskonsulent; Finn 
Slumstrup, forfatter og foredragsholder 

Anne Schnettler,  
udstillingsform & formidling 

Anne Schnettler, scenograf SDS &  
arkitekt MAA
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LANDSKAB, PARKERING OG STIER 

Forslagsstillerne starter med at lægge et 360 graders 
formidlingsbånd ned over landskabet. Præcist pla-
ceret med Mindestøtten som centrum for cirklen. 
Båndet falder blødt ned over landskabet, så det kun i 
luftfoto ses som den præcise cirkel.

Hele Højskamlingen frilægges for at fremstå klart og 
med fuld styrke. Frilægningen er så konsekvent skil-
dret, at der i dommerkomiteen har været tvivl om, 
om også mindesmærkerne flyttes fra bakkekammen 
oven for talerstolen.

Forslaget følger konsekvent op på sit udgangspunkt i 
formidlingscirklen og indbygger besøgscentret i den-
ne som en kondenseret cirkelbevægelse, der indfan-
ger den besøgende, som sendes videre i en spiralform 
ned gennem det cirkelformede bygningsanlæg. I en 
modgående bevægelse rejser bygningens grønne tag 
sig fra terrænniveau til et markant udsigtspunkt over 
bygningens hovedindgang. 
På trods af at bygningen er delvist nedgravet vurderer 
dommerkomiteen, at den vil virke for stor på stedet 
og med sine markante glasfacader ud mod landskabet 
have ringe mulighed for at kunne gennemføres inden 
for fredningen.

Formalismen i forslagets udgangspunkt tager, efter 
dommerkomiteens vurdering, overhånd i udform-
ningen af tilkørselsforholdene, hvor der opstår et me-
get stort område domineret af busvendeplads, sti- og 
vejforbindelser i mange retninger på et stort plateau 
syd og vest for besøgscentret.

Tilgængeligheden til Mindestøtten sikres med en 
lang sti formet som et cirkelstykke op over bakken. 
Hældningen vil være 1:20 – 1:25. Stien følges på vej af 
en regulering af bakkens sydside til en bred, faldende 
flade med en skarp kant mod terrænfaldet mod vest.
Tilgængeligheden til besøgscentret er løst i kraft af 
den store, næsten vandrette flade, som virker frem-
med i landskabet på samme måde som den brede ter-
rænflade, der rejser sig op mod Mindestøtten.

Situationsplanen angiver sti- og vejlinjer øst om besøgs-
centret. Det er dommerkomiteens vurdering, at de næ-
sten sammenfaldende sti- og vejlinjer på dette sted, vil 
forstyrre oplevelsen af landskabet fra besøgscentret.

4

1
360° Formidlingsbånd 
med mindestøtten i centrum

Med Mindestøtten i centrum udlægges et cirkulært 
formidlingsbånd omkring Højskamling med indblik 
til mindesmærkerne og udsyn til landskaberne. 
Vi ønsker at skabe en tillokkende og indbydende 
landskabsbestemt ramme, der giver den besøgende 
muligheden for selv at opdage Skamlingsbanken 
360°.

2

Fortid
De centrale historiske kernefortællinger formidles i 
cirklens midte.

3

Fremtid
Formidlingen lægger op til at drøfte 
kernefortællingen aktualitet og fremtidsperspektiv 
på ydersiden af cirklen.

4

Landskab
Det cirkulære formidlingsbånd falder blødt ned i 
landskabet, følger topogra�en og fremdrager med 
sin linjeføring fortællingen om istidslandskabets 
dramatiske former.

5

Vision

På Skamlingsbanken skal bindes en sløjfe om 
fortidens samtaler og nutidens tanker vedrørende 
de temaer, der fandt grobund i folkeforsamlingerne 
her på Skamlingsbanken.

Vi udfordres til stadighed på den kollektive 
opfattelse af det særligt danske. Det drøftes i 
medierne, men kun få steder stimuleres vi til 
re�eksion og samtaler om det at være dansk, 
på en måde som det bliver muligt her på 
Skamlingsbanken.

Skamlingsbanken skal revitaliseres som et sted, 
der inviterer besøgende til at beskæftige sig med 
deres forhold til Danmark.  Skamlingsbanken ses 
som et symbol på �ere succeser. Mange ideer, der 
har båret velfærdslandet, er undfanget her. 

I dag kan vi tillige sige, at vi har fået overskud 
og kan se vores egne svagheder og andres lidelser i 
øjnene. Det giver anledning til nye formuleringer, 
og her kan Skamlingsbanken være vært for samtale 
og re�eksion igen.

Det er vigtigt at give den besøgende et helt indtryk 
af Skamlingsbanken – af både historien og stedet. 

For at opnå dette har vi valgt et hovedgreb, 
vi kalder ”Skamlingsbanken 360° - Folkets 
monument og folkets talerstol” - et landskabeligt 
formidlingsbånd, der formidler Skamlingsbankens 
kernefortælling for de besøgende.

Vi ønsker at mindetøtten fortsat bliver 
omdrejningspunkt for det ny formidlingsbånd, der 
lægger nye lag til den gamle fortælling på en måde, 
der skal appellere både til tilbageblik og fremsyn. 
Mindestøtten er vigtig fordi den er et velkendt 
vartegn for Skamlingsbanken. Mindestøtten er det 
monument på Skamlingsbanken, hvor man kan se 
fysiske ar. Det er det mindesmærke, der viser at det 
er en alvorlig sag, der er kæmpet for.

Besøgscenteret ligger som en sløjfe på et bånd, 
der er faldet blødt ned i bakkerne. Båndet tegner en 
kreds omkring Høj Skamling med støtten i midten. 
Det er med denne kreds at formidlingssporet er 
lagt ud. Herfra kan man trække ud i landskabet og 
�nde landskabsformidlingsspor spredt i bakker, 
overdrev og skov.

Hovedgreb

5

Fordybelse
Besøgscentret ligger som en sløjfe på 
formidlingsbåndet. Her kan man gå i dybden med 
de udvalgte temaer.

6

Mindestøtten
Mindestøtten “Mindet om den danske sags 
forkæmpere” er placeret på Skamlingsbankens 
højeste punkt og i centrum for den nye fortælling 
og knyttes til formidlingscentret med et sløjfebånd.
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Landskabet

I de smukke omgivelser starter oplevelsen med at 
sanse det gamle istidslandskab og den fantastiske 
udsigt over Lillebælt mod øst, Sønderjylland mod 
syd, bøgeskov og overdrev mod nord og agerjorden 
mod vest. Landskabet omkring Skamlingsbanken 
vidner om hvilke kræfter, der var på spil under 
istiden. 

Randmorænen, med den tungede kontur af 
dybe slugter og tydelige højdedrag i kontrast til 
bæltets store blå �ade i øst og det langstrakte, mere 
eller mindre �ade tæppe af marker mod vest, er det 
landskabelige spændingsfelt, som Skamlingsbanken 
ligger i. 

På Højskamling er det vigtigt at 
landskabsformer og kulturspor træder tydeligt 
frem, og at samspillet mellem disse elementer 
kan a�æses. Målet er at Højskamling frilægges og 
fremstår klart med egen styrke.

Nye lag i landskabet
Som et nyt lag i landskabet optræder 
formidlingsbåndet, som det bærende element. 
Formidlingsbåndets cirkulære form er en 
elementær geometrisk form, som ofte er blevet 
anvendt, når mennesket har skabt rammer om 
åndelige emner. Cirklen adskiller sig fra de 
landskabelige irregulære bløde former, så man er 
ikke i tvivl om, at man står over for et kulturelt 
udtryk.  Båndet falder blødt ned i landskabet 
og følger topogra�en. Formidlingsbåndet 
manifesterer sig som en sti udlagt med en over�ade 
af knust stenmateriale. Båndet følger stedets 
topogra� og tegner konturen af istidslandskabet. 
Formidlingselementer indbygges i stien, som 
særlige, lokale formgivninger af stien og indlejrede 
tekster.

Beplantning og terræn
Beplantning omkring den eksisterende 
skærvebelagte parkeringsplads fjernes, 
så der skabes frit udsyn til mindestøtten. 
Parkeringspladsen nedlægges og bakketerrænet 
retableres, så Højskamling igen
kan a�æses som en intakt bakketop. 
Terrænreguleringen betyder at terrænet vest for det 
nye besøgscenter sænkes.

Beplantningen bag restaurantens varegård 
indskrænkes i omfang, så mindestøtten kommer 

til at stå med større frirum. Beplantningen 
suppleres på restaurantens sydside, så nye handicap 
parkeringspladser afskærmes. 

Skoven bag talerstolen indskrænkes, så slugten 
bliver mere åben og fremkommelig. De mange 
løvtræer skal stadig udgøre en grøn baggrund for 
den historiske talerstol.

Passagen fra Højskamling til den nuværende 
operaslugt åbnes op, så adgangen til dette smukke 
og velde�nerede landskabsrum gøres tydeligere.

De haveprægede hække omkring 
mindesmærkerne fjernes.

Det meget tætte, levende hegn på det fredede 
jorddige mod vest ryddes. Formidlingsbåndet mod 
nord gennemskærer diget, hvilket giver anledning 
til at den besøgende vil opleve digets pro�l, og at et 
stykke kulturhistorie her kan formidles. 

Supplerende beplantninger skal udgøres af arter, 
der er hjemmehørende naturligt på stedet.

Færdsel
Ved ankomsten til Skamlingsbanken vil man 
fremover igen have udsyn til Støtten på den 
nøgne bakketop. Bilen parkeres før man når 
bakkekammen. Hverdags parkeringspladsen 
omgives af en mindre vold, der skjuler bilerne set 
fra Skamlingvej.  

Ankommer man med bus, bliver man sat af nær 
toppen og møder udsigten til mindestøtten,  
Lillebælt og besøgscentret, når man stiger ud. 
Bussen kører tilbage til en busparkeringsplads ved 
Skamlingvej. 

Servicekørsel til restauranten foregår som hidtil. 

Servicekørsel til Klokkespillet er fortsat mulig. 

Alle kørearealer udlægges med en over�ade af 
knust stenmateriale.

Tilgængelighed
Ankommer man med kørestol eller rollator 
i bagagerummet, kan man køre helt frem 
til restauranten, hvor man �nder handicap 
parkeringspladsen, og herfra kan man komme frem 
til – og omkring i – besøgscenteret. Herfra kan 
man også nå mindestøtten ad en sti, der slynger sig 
omkring Høj Skamlings sydside.

Perspektiv fra sydvest

Situationsplan 1:2000
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FORMIDLINGSKONCEPT, UDE OG INDE 

Forslagsstillerne præsenterer et sammenhængende 
formidlingskoncept hvor de besøgendes oplevelse 
styres både inde og ude. Formidlingsprincippet 'per-
ler på en snor' præsenteres her i et stort sløjfebånd 
med en tænkt 360 graders inddeling i landskabet og 
en 'sløjferundtur' i husets udstilling.

Udstillingen er kronologisk opbygget i husets yderste 
cirkelslag med en overskuelig tilgang. Hovedgrebet 
er en tidslinje, hvor de besøgende bevæger sig til-
bage i tiden. For hvert emne/tidsperiode præsenteres 
tekst, billeder filmsekvenser mv. som et overblik på 
ydervæggen med mulighed for fordybelse indad mod 
centrum. Udstillingen er forholdsvis traditionel. De 
anvendte virkemidler (plancher, projektering, bille-
der, filmklip, lydklip, landskabsmodel mv.) er alle vel-
kendte og fungerer, men er ikke nytænkende i deres 
anvendelse eller kombination. Ideen med at de besø-
gende børn og barnlige sjæle kan lege med sproget og 
sætte store bogstaver på væggen er sjov, men ud over 
det er udstillingen ikke specielt børnevenlig. Logistik 
og udstillingsflow fungerer.

Udendørs er formidlingen mere børnevenlig og gør 
brug af både traditionelle og nytænkende virkemidler. 
Her skal balanceres, hoppes, gås, reflekteres og lyttes. 

De analoge virkemidler er vejrbestandige, men udfor-
dres af den fysiske tilgængelighed i stiforløbet. De di-
gitale virkemidlers funktionalitet og driftssikkerhed 
er meget påvirket af vejret. Der benyttes en del uden-
dørs digitale lydkulisser, hvilket er en vanskelig di-
sciplin (for højt eller lavt lydniveau, blæst, fugt mv.).

BESØGSCENTRET OG NÆRE UDEAREALER 

Forslagsstillerne har valgt at videreføre det overord-
nede cirkulære koncept fra landskabsbearbejdningen 
ind i bygningen og derved skabe en tæt sammenhæng 
med stiforløbet, som i realiteten bevæger sig gennem 
bygningen. Selvom dette konceptuelt er stærkt, har 
det resulteret i et forslag, som dommerkomiteen fø-
ler ikke til fulde rammer programmets intentioner. 
Ved ankomsten rejser bygningen sig i fuld etagehøj-
de og fremstår derfor tydeligt fra vest, ligesom den 
fra de lavere østlige områder har karakter af at ligge 
markant oven på bakken, og derved ikke indgå i den 
ønskede dialog med landskabet, som den tydeligvis 
adskiller sig fra.

Den cirkulære faldende geometri resulterer i et plan-
layout, der ikke virker særlig fleksibelt i forhold til 
indretning af udstillingen, og der er ikke anvist rum 
til samling eller undervisning ud over det sympatiske 
udendørs areal, som opstår i midten af bygningen, 
men hvor man kun vil kunne samles i godt vejr. 

Rumligt opstår et klart arkitektonisk motiv, hvor be-
vægelsen fra udsigten 'ned i jorden' er medvirkende til 
fortællingen, men ved at adskille indgang og udgang 
skal der ekstra tiltag til for at overskue publikums-
flowet, og dette understøtter heller ikke det mersalg, 
der vil kunne opstå, når udstillingsoplevelsen ender i 
cafeen/butikken.

14
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Formidling 
gennem besøgscentret

Besøgcenteret danner en sløjfe på båndet der 
lægger sig rundt om ”Folkets Talerstol” midt i 
bygningscirklen på det grønne areal omgivet af 
siddepladser på terræn og tag. 

Fra denne levende forplads går man ind i 
bygningen. 

Udstillingskonceptet er let og enkelt at gå til, og 
giver den besøgende et helhedsbillede, der kommer 
hele vejen rundt om, hvad Skamlingsbanken er 
og står for. Det billede omfatter både historien og 
landskabet.

Udstillingsgrebet rummer en gennemgående 
tidslinje, der går fra nutiden til istiden langs 
rampen. På tidslinjen er væsentlige historiske 
begivenheder for Skamlingsbanken markeret. Ud 
for tidslinjens historiske nedslag er der etableret 
en række uddybende udstillingsafsnit på hver sit 
udstillingsrepos. Tidslinjen afsluttes i istiden på det 
tidspunkt, hvor Skamlingsbanken blev dannet. Her 
afsluttes med et udstillingsafsnit, der sætter fokus 
på landskabsdannelsen og på det landskab, som 
besøgscentret ligger i i dag. Udstillingskonceptet 
tillader den besøgende at ”shoppe rundt”. 
Udstillingen inviterer til fælles oplevelse og til 
individuel fordybelse samt til leg og læring.

Introduktion 
Scenen for Skamlingsbankens kernefortællinger 
sættes med en mindre tegne�lm. Tegne�lmsmediet 
er stærkt, da det på en let og visuel stærk måde kan 
kommunikere budskaber til mange målgrupper på 
én gang – både til børn og voksne, til danske og 
udenlandske turister. Tegne�lmen skaber samtidig 
synlighed for de mange oplevelsesspor, der venter 
den besøgende både inde i besøgscentret og ude i 
landskabet. 

Tidslinjen
Efter at scenen er sat, følges tidslinjen igennem 
udstillingen. Tidslinjen udgør rygraden i 
udstillingens bevægelsesforløb. Tidslinjen består af 
projektioner af tekster, billeder, �lmsekvenser og lys 
på besøgscentrets smukke jordstampede ydervæg 
med en tilhørende lydside. Tidslinjen indledes 
med Skamlingsbankens historie, og afsluttes med 
landskabsdannelsen i istiden. 

Skamlingsbanken, og som i den grad har haft noget 
på hjerte. Den besøgende vil møde personerne på 
meget store billeder med udvalgte stærke citater 
fra deres taler på Skamlingsbanken. På bagsiden af 
udstillingens store ikonbilleder er der skabt rum til 
fordybelse.

Midtvejs i udstillingen
Midtvejs i udstillingen står Mindestøtten – i mindre 
format – som centralt omdrejningspunkt for 
formidlingen (og forståelsen) af Skamlingsbanken 
som værende stedet for kampen for modersmålet 
og kampen for danskheden. Denne udstillede 
Mindestøtte kan skilles ad – som en påmindelse om 
de preussiske troppers sprængning af Mindestøtten 
i 1864 – og samles igen, ihukommende at 
Mindestøtten blev genrejst efter krigen i 1866 med 
alle dens ar og skrammer.

Landskabet 
Det afsluttende udstillingsafsnit går tæt 
på landskabet omkring Skamlingsbanken. 
Udstillingsafsnittet sætter fokus på, hvordan 
Skamlingsbanken blev dannet og formet af den 
sidste istids store gletsjere. Og på den natur og 
det rige dyre- og planteliv, som området rummer 
i dag. I de enkelte udstillingsafsnit vil der blive 
arbejdet med udstillingselementer i stort format:  
– store billeder, væsentlige tekstcitater, markante 
udstillings�ader, kæmpe bogstaver, iøjnefaldende 
ord, mv.

Udstillingsafsnittet fortæller ved hjælp af om 
udviklingen i landskabet gennem tiderne med 
gra�k og billeder. Desuden  viser, vers og sange . 
For Skamlingsbanken rummer i dag et landskab, 
der minder os om den natur, vi havde i Danmark 
for generationer siden. Et landskab med skråninger 
og kløfter, med idylliske landskaber, med stilhed, 
blomsterenge, vilde svaners reder, fædrelandets 

På turen tilbage i tiden bliver en række historiske 
tidsnedslag iscenesat i særlige udstillingsafsnit, 
herunder Det Kongelige Teaters opera-
forestillinger, fejringen af befrielsen, sprogfesterne 
mv. De særlige udstillingsafsnit er placeret på 
udstillingsrepos’er, der ligger i forlængelse af 
hinanden op mod besøgscentrets indervæg.

I de enkelte udstillingsafsnit vil der blive 
arbejdet med udstillingselementer i stort format: 
Store billeder, af væsentlige tekstcitater, af 
lydinstallationer og elementer, der indbyder til leg.

Der er mulighed for at shoppe rundt – der 
er mulighed for hurtigt at få et overblik over det 
væsentligste, og der er mulighed for fordybelse.

Persongalleri
Den besøgende vil på sin 360 graders rundgang 
i besøgscentret møde et større persongalleri 
bestående af personer, der har holdt store taler på 

bøgetræer og den danske friske strand og med 
storslåede udsigter. 

Udstillingen i besøgscentret afsluttes med en 
model af landskabet, som vil tage den besøgende 
i hånden og være vejviser til oplevelsessporene i 
landskabet omkring Skamlingsbanken.

Formidlingens virkemidler
Formidlingen på Skamligsbanken vil betjene sig 
af forskellige velkendte virkemidler, som tekster, 
fotos, levende billeder og i særdeleshed lyd både 
ude og inde. Digitale redskaber anvendes i mindre 
omfang og i robuste løsninger, så formidlingen ikke 
alene er afhængig af personalets fagkundskaber og 
tilstedeværelse. 

Tekster forekommer på plancher og indlejret 
i stiforløbet.  Fotos forekommer på plancher og 
podier. Levende billeder på vægge og lyd både i 
landskabet og i besøgscentret.

I besøgscentret—
Formidlingens indhold, eksempel

Perspektiv fra den 
fleksible udstillingen

Isonometri af 
besøgscentret
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Forslaget er det mest konsekvente i udmøntningen 
af ønsket om et koncept, hvori landskab, formidling 
og besøgscenter indgår i en samlet fortælling, men 
dommerkomiteen finder ikke, at de enkelte elemen-
ter besidder de kvaliteter, som er ønsket, og ideen bli-
ver måske for teoretisk og derved ikke indlevet nok i 
landskabet og funktionskravene.

BÆREDYGTIGHED OG TEKNISKE LØSNINGER 

Forslaget er konstruktivt opbygget med insitustøbte 
buede bagvægge og betonelementsøjler, -bjælker og 
-tagkonstruktion med hovedkonstruktionen på den 
kolde side af isoleringen, og en indvendig forsatsvæg 
af stampet jord. Denne tunge opbygning vurderes 
robust og tilpasset projektet. Ved projekter med tag-
beplantning og færdsel på tag skal der være ekstra 
opmærksomhed på tagopbygningen, da der er øget 
risiko for utætheder. 

Forslagsstillerne anviser effektive gennemprøvede 
principper for ventilation, belysning og varme med 
en varmepumpeløsning tilsluttet gulvvarme supple-
ret med konvektorer. Dommerkomiteen forventer, at 
projektet kan overholde programmets krav til energi-
forbrug og bæredygtighed.

Der er ikke nærmere beskrevet en brandstrategi, men 
bygningsudformningen vurderes ikke at være kom-
pliceret i forhold til redning og flugt. Med hensyn til 
drift skal der være opmærksomhed på, at det grønne 
tag og tagnedløb fra dette kræver ekstra vedligehold.

ØKONOMI 

Anlægsarbejder
Det vurderes, at bygningen kan realiseres inden for 
den fastsatte økonomiske ramme med den usikker-
hedsmargen, der er ved økonomisk vurdering på kon-
kurrenceprojektstadiet.

Formidling
Det er ikke tydeligt, hvordan økonomien er fordelt 
på formidling ude og inde. Da specielt den udendørs 
formidling rummer store økonomiske usikkerheder, 
vurderes den samlede økonomi som værende usikker 
i forhold til at kunne realiseres inden for den udmeld-
te økonomiske ramme. 

SAMMENFATNING 

Forslagets konsekvente brug af cirklen som motiv 
er interessant, men udmøntningen i tilkørsels- og 
stiforhold og bygningens udformning vurderes af 
dommerkomiteen at påvirke landskabet negativt og 
fremstå for markant i forhold til Skamlingsbankens 
landskabelige kvaliteter.
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Snitt M—M 1:200, gennem den permanente udstilling.

Snit K—K 1:100, der viser hovedkonstruktionen. 
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LANDSKAB, PARKERING OG STIER 

Forslaget beskriver enkelt, men præcist Skamling-
banken som liggende på overgangen mellem det ro-
lige kulturlandskab mod vest og det dramatiske mo-
rænelandskab mod øst.

Landskabsprojektet opdeles på grundlag af analysen 
i fire elementer: Opstigningen, bakkedraget, udsigts-
fladen og morænelandskabet.

Opstigningen formes efter kulturlandskabets enkle 
geometri. Alléen bevares og parkeringen placeres li-
getil og effektivt langs alléens sydside. Dommerko-
miteen finder, at dette er en god løsning, fordi alleen 
dæmper virkningen af bilerne i udsigten oppe fra 
bakkedraget. Den viste løsning mangler en søgemu-
lighed inde på pladsen, så biler ikke skal ud i alléen 
hver gang en række er afsøgt.

Bakkedraget med Mindestøtten ryddes for eksiste-
rende beplantning omkring den eksisterende parke-
ring og mindesmærkerne. Forslaget viser en omhyg-
gelig genskabelse af det oprindelige bakkedrag efter 
fjernelse af den eksisterende parkering.

Udsigtsfladen på toppen af besøgscentret er tænkt 
som en del af landskabsprojektet, hvilket understre-
ges af, at besøgende ved ankomst ledes direkte ud på 
træfladen til udsigten før man ledes til udstillingen.
Besøgscentret skyder sig dramatisk ud af terrænet 
under træfladen, som understreger dramatikken ved 
at det ene hjørne er foldet op. Dommerkomiteen har 
diskuteret forslagets markante fremtræden og vurde-
ret, at der opstår en uønsket konkurrence mellem re-
staurant og besøgscenter om hovedrollen i den land-
skabelige situation. Forslaget skønnes på grund af sin 
markante form og fremtrædende placering i landska-
bet vanskeligt at gennemføre inden for fredningen.

Forslaget viser et sammenhængende stisystem, som 
fører forbi Mindestøtten og mindesmærker og vide-
re på toppen af bakkekammen ud i landskabet mod 
nord. En interessant retursti er vist ført tilbage over 
slugten oven for talerstolen. Stien er vist skitsemæs-
sigt, men omhyggeligt udformet vil den kunne øge 
tilgængeligheden til stedet og understrege mødeste-
dets amfiteatralske form. Det vurderes, at stisystemet 
er vist mere retlinjet end muligt.

Tilgængeligheden til Mindestøtten vil eksempelvis 
kræve et længere forløb end vist, hvor stigningen vil 
være 1:16. Tilgængeligheden til besøgscentret sker 
over terrassen foran restauranten, hvor HC-parkerin-
gen er placeret. Mellem besøgscenter og restaurant 
vil hældningen på den viste sti blive 1:17, men ved et 
rykke p-pladserne lidt tættere mod restauranten kan 
stigningen blive 1:21.

Det eksisterende beplantning virker tilfældigt placeret uden hensynstagende til stedets topografi og
historie.

Diagrammet viser de eksisterende koter sammen med de nye terrænændringer.
Der er med hensyntagen til fredningsbestemmelserne ændret på kotereing, så de fredede diger beva-
res og det nye besøgscenter tilpasset til terrænet. Det eksisterende bakkedrag genskabes og tilføres 
den oprindelig oplevelse til stedet.

Bakkedraget genskabes og den tilfældige beplantning fjernes så bakkedragt står klart frem i landska-
bet.

Ved at genskabe det eksisterende bakkedag ved Skamlingsbanken genskabes de store landskabelig 
kig til det omkringliggende landskab. Det bliver igen tydeligt at se istidens indflydelse på det voldsomme 
landskab.

4

10 Referencer

“Et kig ned i Besøgscentret”
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FORMIDLINGSKONCEPT, UDE OG INDE 

Forslaget præsenterer et spændende formidlingskon-
cept, med både udstilling og formidling i landskabet. 
Meget forskellige virkemidler i formidlingen. Taktilt, 
materialeforståelse, analoge, digitalt, sanseligt. Me-
get gennemarbejdet, mange gode muligheder for vi-
dere (produkt) udvikling. 

Den indendørs formidling præsenteres i en henholds-
vis mørk, semilys og lys udstillingsdel, der hver især 
indeholder forskellige virkemidler og scenografiske 
opstillinger. Her anvendes både mekaniske, digitale 
og mere kunstneriske virkemidler. Et fleksibelt sam-
lingssted med opholdsmøbel i velkomstrummet kan 
via skydedøre adskilles fra udstillingsdelen til aftenar-
rangementer etc. Logistik og udstillingsflow fungerer.

Formidling i landskabet er en kombination af ud-
sigtssteder med glastavler (analog Augmented reali-
ty), spejlende kunstneriske budskaber/installationer 
og formidlingspodier.

Formidling i landskabet på sten fra Skamlingsstøt-
ten er en lidt tænkt, men dog solid og vejrbestandig 
formidlingsløsning. De faste udstillingsmontrer ud-
fordres af klimastyring/dug. De pejlende budskaber/
store bogstaver beklædt med spejle er et spændende 
greb, og selfiested. Der er desuden nævnt en række 
spændende formidlingsideer/muligheder der dog 
ikke er færdigudviklede eller budgetsatte. Det frem-
går ikke helt tydeligt, hvordan de besøgende skal le-
des rundt i landskabet.

BESØGSCENTRET OG NÆRE UDEAREALER 

Ved at placere bygningen på tværs af koterne og hæve 
det ene hjørne af taget bliver besøgscenterets frem-
træden i landskabet meget markant, og den foreslå-
ede facadekarakter med murede 'søjler' og glaspartier 
under tagskiven underbygger karakteren af en byg-
ning, som står i kontrast til landskabet. Dommer-
komiteen har vurderet, at denne tilgang ikke er den 
rette i forhold til at understøtte Skamlingsbankens 
landskabelige kvaliteter.

Ankomsten til besøgscentret sker via et træbeklædt 
dæk og vil skabe et tydeligt mødested og et naturligt 
udsigtspunkt, men vil fra Skamlingsstøtten komme 
til at fremstå som et dominerende element i udsigten. 
Stien videre ned over amfitrappen virker en smule 
uklar, men det sydvestvendte plateau og den over-
dækkede terrasse vil danne rigtig gode udearealer til 
nærophold.

Koterne
Der arbejdes både grafisk og rumligt med landskabet koter. Koterne tegner 
sig som streger på bygningens gulv, vægge og loft. På gulv og vægge ses 
koterne som grafiske slyngede streger med citater fra de historiske taler, 
som er blevet holdt på Skamlingsbanken og i loftet som lysspor der skaber 
en dynamisk belysning. 
I det centrale samlingsrum laves et stort landskabeligt møbel, som optager 
niveauer fra landskabet og får formidling, landskab og historie til at smelte 
sammen. 

Rummøblet er en fortolkning af landskabet, som optager koterne og dan-
ner en ny ”slugt” og et nyt mødested. Rummøblet fortolker koterne som 
linjer, der fra gulvet løber op igennem møblet, og videre op på vinduerne 
og henover loftet – det opleves som et snit igennem landskab.  

Nutiden
Udstilling med emner der skaber refleksion i forhold til fortid/nutid/ fremtid.

Close-up historier: På væggen ved butikken og køkkenet placeres en stor 
rumlig collage, hvor man kan interagere med forskellige billedflader. Man 
kan åbne forskellige låger, trykke på bokse mm. 
Fortællingen zoomer ind på den unikke natur på Skamlingen, og de mange 
aktiviteter som foregår i dag. Der er close-up billeder af dyr og vegetation, 
og af mennesker som mødes over forskellige aktiviteter. Her zoomes der 
ind på fortællinger i øjenhøjde og besøgende for en idé om alt det der fin-
des i området.

Den modstående væg viser en oversigt over Sønderjyllands karakteristi-
ske pejlemærker, som fx vadehavet og marsken, Ribe domkirke og Skam-
lingsbanken som Sønderjyllands højeste punkt og kigger man ud i land-
skabet få besøgende øje på Skamlingsbankens ikoniske stenstøtte. 

Digitalt debatforum: et møbel med integrerede touchskærme, der debat-
terer nogle af livets store spørgsmål og aktuelle debatemner, som folk kan 
kommenterer på eller ”like”.

Spejlinstallation: Et rum med spejle på alle vægge. – når man er i et rum 
med spejle på alle sider, bliver ens spejlbillede gentaget ud i det uendelige. 
Budskabet er at én person kan blive til mange, når man siger sin mening, 
og som på Skamling har en sag at kæmpe for. 

Fortiden
Udstillingen om historiske forsamlinger på Skamlingsbanken fortælles 
igennem, som anvendes til både samling og udstillingsformidling. Rum-
møblet er grundet flowet naturligt delt op i to arealer.  Hvert areal har hvert 
sit tema. 
Det ene fortæller om folke- og sprogfester, mens det andet fortæller om 
de politiske forsamlinger. Filmklip, animationer og digitale databaser vises 
på touchskærme som integreres i møblet. Genstande og tekster placeres i 
skuffer, montrer og på flader i møblet.
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Close up væggen - En rummelig collagevæg med mulighed for at gå på 
opdagelse i Skamlingsbankens mange akriviteter samt stedsspecifike fau-
na og beplantning. Tryk på en boks, åben en låge og flip en flade for at 
finde informationer.  Close up væggen klæder besøgende på til at gå ud i 
landskabet og opleve de mange forskellige lag af oplevelser som Skam-
lingsbanken byder på.   

Digitalt debatforum - Tag stilling/Giv din mening til kende.  Et interaktivt 
bord hvor besøgende via en touch skærm har mulighed for at “bladre” i 
aktuelle emner og nyhedsoverskrifter, som der kan kommenteres på eller 
“like”.  

En bliver til mange

Spejlrummet - En bliver til mange: Rum med spejle på alle vægge hvor den 
besøgende bliver til mange i spejlinstallationen. Rummet er en perspekti-
vering af vores egen rolle i verden og vores holdinger hertil. At én person 
der tør stille sig og og kæmpe for en sag kan samle folk og ændre billedet. 
Spejlrummet er  som Skamlingsbanken har været i århunderede et sted 
hvor en stemme bliver hørt og bliver til mange.

Landskabelige lag
I udstillingen danner det fysiske landskab og geologien rammen omkring 
formidlingen. Ved at arbejde rumligt med bakken/koterne dannes et natur-
ligt samlingssted/centralt rum hvor grupper kan mødes, og hvor fortællin-
gen om dette særlige sted forstærkes. Koterne føres gennem udstillings-
arealet og markeres både i loft og gulv. I loft som lysspor og i gulv som spor 
med citater fra talerne gennem tiden.   

Digitalt persongalleri -  Via et interface på “stenstøtterne” foran projektio-
nen  kan man vælge imellem alle de forskellige personligheder som har 
haft en rolle på Skamlingsbanken. Vælges en person træder vedkommen-
de frem og fortæller sin historie. Det er muligt for flere besøgende at være i 
gang på samme tid. Lyd styres ved enten retningsbestemte højttalere eller 
høretelefoner.
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nen  kan man vælge imellem alle de forskellige personligheder som har 
haft en rolle på Skamlingsbanken. Vælges en person træder vedkommen-
de frem og fortæller sin historie. Det er muligt for flere besøgende at være i 
gang på samme tid. Lyd styres ved enten retningsbestemte højttalere eller 
høretelefoner.

Digitalt persongalleri: Den centrale væg benyttes til en stor digital instal-
lation, hvor man kan bladre igennem et digitalt persongalleri. 
Via et interface i en interaktionsstation kan man vælge imellem alle de 
forskellige personligheder, som har haft en historie at fortælle på Skam-
lingsbanken, og få mere af vide om vedkommende, som også fortæller sin 
historie. Der er 3 interaktionsstationer, og via høretelefoner eller retnings-
bestemte højttalerekan besøgende få forskellige historier fortalt uden at 
forstyrre hinanden.
Den visuelle kontakt til landskabet på begge sider af rummet sætter mødet 
i relation til landskabet og de mange historiske begivenheder, som har 
fundet sted i bakkerne får hermed nyt liv. 

Oldtiden
De mørke udstillingsrum er bygget op af fritstående udstillingsbokse pla-
ceret imellem 2 vinklede langsgående vægge. Den ene væg er en taktil 
væg, der viser landskabets dannelse fra is til smeltevand, moræneler, små 
planter og urskov til rydning af skoven og etablering af landbrug. Her kan 
man få en oplevelse ved at røre ved de forskellige overflader, og se den 
store vandvæg. Den modstående væg er en grafisk collage med billeder 
og grafik, der forklarer bakkelandskabets dannelse. 

Istiden
En stor vand- og isvæg, med stemningsskabende effektfilm og lys proji-
ceret direkte på overfladerne. ”Isen” og ”smeltevandet” skaber, sammen 
med en kort film der introducerer til emnet, stemningen og fortællingen i 
rummet.

Morænelandskabet
Den overordnede fortælling om dannelsen af morænelandskabet, da isen 
trak sig tilbage forklares via en kort film suppleret af grafik og tekst. 

Form landskabet: Inde i en stor udstillingsboks, er det muligt selv at prøve 
at forme et bakkelandskab. Bunden af udstillingsboksen laves i et blødt og 
formbart materiale, der ligesom en sækkestol giver efter, når man presser 
på det. Installationen er en sjov og overraskende oplevelse for alle, men vil 
nok særligt vække begejstring hos de mindste. 

Inde i boksen er der funfacts og grafik omhandlende terrænet. Herunder 
kotekort og billeder som viser, hvordan det ville se ud hvis gletcherens i 
dag lå placering i Kolding, som den engang gjorde. Et eksempel på en ”fun 
fact” er ”hvor stor en kraft en gletcher presser med”. Svare det til en stor 
bulldozer med en skovl der er flere kilometer bred eller kraften fra 1000 
store lastbiler?

På den modstående udstillingsboks, er en displaymontre hvor det er muligt 
at udstille genstands som underbygger historien fx modeller af stadier i 
landskabets dannelse.  

På den taktile væg er et materiale der i sin struktur minder om moræneler, 
smeltevandssand og små planter.

Jæger- og bondestenalderen
På den eksisterende kotemodel af Skamlingsbanken projiceres en film, 
der fortæller om overgangen fra jæger- til bondestenaler og rydningen af 
skove og etableringen af diger. Der projiceres både film på modellen og 
den tilstødende væg, så grafikken på modellen uddybes i filmen på væg-
gen. 
I udstillingsboksen er plads til modeller eller lånte genstande der kan for-
tælle mere om bondestenalderens mennesker og levevis.

Efter bondestenalderen ledes besøgende tilbage ud i det store samlings-
rum hvorfra der er adgang til cafeen og resten af udstillingen.

Formidling i landskabet
Stenblokke
Stenstøtten på Skamlingsbankens højeste punkt er stedets ikon og bærer 
en stærk fortælling om stedets historie. 

“Historierne ligger lag på lag - lidt ligesom Skamlingsbankens ikoniske 
støtte på stedets højeste punkt. Her er lagt sten på sten - fortælling efter 
fortælling.”

Inspireret af Skamlingsbankens stenstøtte, placeres nye “sten” i landska-
bet, som nye formidlingsskabende elementer. De nye “sten” refererer til de 
oprindelige stens format, men udføres i hvidt beton, for tydeligt at signalere 
at der er tale om nye elementer.  Fortællinger i form af tekst og billeder 
præges i stenene, ligesom det er muligt at indarbejde montrer og andre 
formidlingsskabende elementer i de nye formidlingssten.

Taktilvæg - Hele bagvæggen i besøgscentret forslåes inddelt i materialer/
overflader der repræsenterer de forskellige perioder fra istiden til bonde-
stenalderen i Danmark. Is, smeltevand, moræneler, urskov og kornmarker 
er nogen af de overfladerne der både kan rørers ved og bruges til at for-
midle på i form af tekst, facts og levende billeder.  

Form landskabet - En “hands on” installation, hvor hele kroppen skal bru-
ges til at forme det modelerebare “landskab”. 
Installationen suppleres med fun facts omkring istiden, smeltevandet og 
morænelandskabet.   

Kotemodel med projektion - Eksisterende kotemodel af landskabet, proji-
ceret på, så der skiftende vises urskov, diger, bostættelser og landsbrugets 
spor i landskabet. Projektionen slutter med lys på modellen, og besøgende 
kan se landskabet og bebyggelse i dag.

“Vi er gaaet op paa et højt Sted i Dag, og fra et højt Sted er der Udsyn. 
Udsyn baaede over det som ligger foran, og det som ligger bagved”

“Mødestedet” er omdrejningspunkt for fortællingerne og samlingspunkt for de besøgende.
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Planlayoutet er meget velfungerende og flowet gen-
nem udstillingsarealerne virker veltilrettelagt og 
tilbyder spændende rumoplevelser ved brug af de 
diagonale linjer og en vekslen mellem lyse og mørke 
områder. Sammenkoblingen til landskabet udenfor i 
de lyse udstillingsområder fungerer godt og den ind-
tænkte fleksibilitet, både imellem café og det fleksible 
udstillingsareal og samlings-/undervisningsområdet 
bidrager til en høj anvendelighed. 

BÆREDYGTIGHED OG TEKNISKE LØSNINGER 

Forslaget er konstruktivt opbygget med betonsand-
wichelementer og betondæk, suppleret med stålsøjler 
ved de åbne facader, hvilket giver en tung og robust 
konstruktion. Den valgte tagopbygning med insitu-
støbt beton oven på trædefast isolering og trædæk 
sikrer imod de risici, der er forbundet med færdsel 
på taget.

Forslaget anviser effektive gennemprøvede princip-
per for opvarmning, belysning og ventilation. Med 
det skitserede jordvarmeanlæg med jordslanger un-
der parkeringsområdet og et hybrid ventilations-
anlæg, hvor oplukkelige vinduer supplerer den me-
kaniske ventilation, samt LED-belysning, forventer 
dommerkomiteen, at forslaget kan overholde pro-
grammets krav til energiforbrug og bæredygtighed. 
Brandstrategien vurderes realistisk, og i forhold til 
drift skal der være opmærksomhed på, at træterras-
serne kræver ekstra vedligehold.

ØKONOMI 

Anlægsarbejder
Det vurderes, at bygningen kan realiseres inden for 
den fastsatte økonomiske ramme med den usikker-
hedsmargen, der er ved økonomisk vurdering på kon-
kurrenceprojektstadiet.

Formidling
Økonomisk er det nødvendigt at foretage nogle fra-
valg i de mange ideer. Forslaget vurderes som væren-
de realistisk, hvis man holder sig til de velafprøvede 
teknologier.

SAMMENFATNING 

Forslaget vurderes som et af de bedste hvad angår 
funktions- og rumdisponering både indenfor og i de 
nære udearealer og besidder rumlige kvaliteter samt 
et spændende formidlingskoncept. Den arkitektoni-
ske fremtræden i landskabet trækker ned, og vurde-
res af dommerkomiteen som værende for markant i 
forhold til ønsket om at understøtte Skamlingsban-
kens landskabelige værdier. 

Grundplan 1:200

16 Længdesnit B-B 1:100

Længdesnit A-A 1:100
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