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Beskrivelse: 

Unge på talerstolen på Skamlingsbanken – alle unge skal have modet til at tage ordet. 

 

I 2022 er klima og bæredygtighed temaet, når unge mødes på Skamlingsbanken. Her skal de sammen øve 

sig i at tage ordet, holde en stærk tale og i øvrigt få redskaber til at udtrykke sig. 

 

Gennem tiden har Skamlingsbanken været stedet, hvor man forsamledes for at kæmpe for sager, der stod 

en nær; kampen for retten til at tale sit modersmål og stemmeret for kvinder. Grundvig, Gyrithe Lemche og 

mange andre har fra talerstolen på Skamlingsbanken samlet folk, og demokratiet har her været meget nær-

værende. 

 

Med ”Unge på talerstolen” er det en ny generation, der skal samles på Skamlingsbanken og bringe de vær-

dier, som stedet bærer, ind i en ny tid. Klima og bæredygtighed er den største sag for mange unge lige nu – 

og det giver rigtig god mening at tale den sag netop midt i Skamlingsbankens rige natur og dramatiske land-

skab. 

 

Planen for ”Unge på talerstolen” er at etablere en prøvehandling i 2022 og derigennem få erfaringer til hvor-

dan man kan arbejde bæredygtigt med udviklingen af en årlig unge-event på Skamlingsbanken, der kan 

være med til at brande stedet og åbne stedets værdier op for de nye generationer, der ikke kender stedet 

eller dets historie. 

 

Eventen vil foregå over flere dage med inspiration, netværk og historisk vingesus – og den vil blive afsluttet 

med et offentligt arrangement, hvor de unge talere skal prøve sig selv af foran alle, der har lyst at komme og 

lytte med. I opstartsåret vil der være et stort fokus på lokal ungeinddragelse og bl.a. Ungeklimaråd, gymna-

sier og Hansenberg vil blive inviteret ind i dele af projektplanlægningen. 

 

Midlerne i projektet vil gå til markedsføring, teknisk udstyr, camp-faciliteter (fx på efterskole, camping el. lign i 

lokalområdet), forplejning, oplæg og aktiviteter, scene, projektledelse m.v. 

Projektet udvikles og afvikles i et tæt samarbejde mellem Museum Kolding, Talerskolen RØST og Kolding 

Kommune – herunder skoler, Ungdomsskolen, Bæredygtighedscenteret og en række kulturinstitutioner. 
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Det er en prioritet at igangsætte projektet til realisering allerede i 2022, hvor revitaliseringen af Skamlings-

banken stadig er helt ”frisk”, og mens der er stort momentum i de unges klimaaktiviteter. 

 

Forslaget understøtter Kolding Kommunes bæredygtighedsstrategi og de kulturpolitiske fokusområder ”Mø-

desteder og Midlertidighed”, ”Kultur som løftestang” og ”Mere Ungekultur” 

 


