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BILAG I : SKAMLINGSBANKEN – ET HISTORISK RIDS
Inge Adriansen, Museumsinspektør, ph.d.

FOLKEFESTERNE I 1843-1863

Det var de skærpede nationale modsætninger i Sønder-

jylland, som var baggrunden for den første folkefest på 

Skamlingsbanken. I maj 1840 lod Christian 8. udsende 

en forordning om, at dansk skulle være rets- og forvalt-

ningssprog i Sønderjylland, hvor det i forvejen var kirke- 

og skolesprog. Det betød, at den dansktalende befolk-

nings sager i den nordlige del af hertugdømmet nu ville 

blive forvaltet på dansk. Forordningen blev mødt med 

modvilje fra slesvig-holstensk side, men med tilfredshed 

fra dansk side. 

I e#eråret 1842 valgte et medlem af den slesvigske 

stænderforsamling, Peter Hiort Lorenzen, at tale på dansk 

i stændersalen i stedet for på tysk, og trods henstillinger 

fra formanden valgte han at fortsætte med at tale dansk. 

Hiort Lorenzen ønskede hermed at fremme det danske 

sprogs ligeberettigelse med tysk og – ikke mindst – at 

Indvielse af Laurids Skaustøtte 1893

mobilisere den o$entlige mening i Kongeriget for den 

danske sag i Sønderjylland. Det lykkedes i rigt mål, og 

som tak for sin indsats %k Hiort Lorenzen et sølvbæger af 

taknemlige medborgere. Kort tid e#er købte den samme 

kreds af velstående bønder et areal på 3½ hektar omkring 

Højskamling, hvor de indbød til folkefest i maj 1843 

for at fejre treårsdagen for sprogforordningen. Købet af 

Højskamling var sandsynligvis inspireret af 

Blichers Himmelbjergfester. 

Den første Skamlingsbankefest blev den hidtil største 

folkefest i det danske rige. Der kom omkring 6.000 del-

tagere, og der blev budt på regimentsmusik, fædrelands-

sange, dans, skiveskydning og andre idrætter samt – 

vigtigst af alt – en tale om modersmålets ret. Den blev 

holdt af den unge bonde Laurids Skau, og det var 

enestående, at en bonde kunne tale til en forsamling af 

Højdedraget Skamlingsbanken i Vejstrup sogn sydøst for Kolding lå i hertugdømmet Sønderjylland frem til 1864, hvor 

Vejstrup sammen med syv andre sogne blev indlemmet i Kongeriget. 

Højdedragets top, Højskamling, er 113 m og dermed det højeste punkt i Sønderjylland. Skamlingsbanken blev i perioden 

1863-1948 udsmykket med en række mindesmærker, der afspejler forskellige faser af grænselandets historie.  



denne art. Han havde heller ikke selv skrevet talen, men 

i kra# af sine store talegaver formåede han at gøre den til 

sin egen. Denne tale kom faktisk til at overskygge festens 

egentlige formål: en hyldest til Hiort Lorenzen. Dagen 

sluttede med festblus og fællessang. 

Den ubetingede succes betød, at arrangørerne besluttede 

sig til at a'olde årlige folkefester på Skamlingsbanken i 

lighed med de Himmelbjergfester, der var foregået i et 

par år. Hovedtemaet på Skamlingsbanken skulle være det 

danske sprogs ligeberettigelse, og dette tema var bedre 

egnet til at samle en tusindtallig skare end Blichers lidt 

vidtlø#ige demokratiske ideer.  

Den næste Skamlingsbankefest fandt sted i 1844 og var 

(yttet til den amerikanske ua'ængighedsdag, 4. juli. Der 

var nemlig ikke længere nogen grund til at fejre 

sprogreskriptet, for kongen havde reduceret dets betyd-

ning ved at beslutte, at kun de stænderdeputerede, der 

ikke magtede at tale tysk, måtte tale dansk i stændersalen. 

Dermed var dansk reduceret til et almuesprog og ikke no-

get, som (ud)dannede folk måtte benytte. 

Da indbydelsen til festen i 1844 udgik, lød det bittert: ”I 

Aar kan man ved Skamlingsbankefesten endnu maaske 

tale dansk; Gud alene ved, om det ogsaa kan ske ad Aare.” 

Netop denne modgang gav festen en kolossal tilslutning. 

Der kom cirka 9.000 deltagere, hvoraf mange var fra 

Kongeriget, ikke mindst fra København. Laurids Skau og 

Hiort Lorenzen var atter blandt talerne sammen med tre 

fremtrædende personer fra København: N.F.S. Grundt-

vig, Orla Lehmann og Aron Meïr Goldschmidt. 

Herved knyttedes den dansknationale bevægelse i Sønder-

jylland sammen med den liberale bevægelse i Kongeriget. 

Følelsen af, at nationens ære var blevet krænket af kongen, 

og at nationaliteten stod i fare, var levende hos mange og 

kom ikke mindst til udtryk i Goldschmidts tale. 

Den ild, der her blev pustet til, var den nationale foruret-

telse, og den var – og er – en vigtig drivkra# i alle 

nationale bevægelser. 

Skamlingsbankefesterne kulminerede på sin vis allerede 

i 1844, og først i 1906 opnåede man et tilsvarende antal 

deltagere. Ganske vist fortsatte den nyskabte tradition 

for folkelige, vækkende frilu#smøder frem til 1859, men 

i 1850’erne var slesvig-holstenismen foreløbigt sat ud af 

spillet, og den sønderjyske befolknings interesse for det 

nationale svandt ind. 

Den danske sags fremme blev overtaget af nationalliberale 

akademikere, der var kommet til landsdelen nordfra. 

Talerne på Skamlingsbanken var ikke længere dris-

tige unge bønder, men præster og andre embedsmænd. 

Mødernes politiske betydning var minimal, og hverken 

tilslutningen eller stemningen kunne sammenlignes med 

de berømte møder i 1840’erne.

I e#eråret 1863 rejstes en markant mindestøtte for sprog-

kampen, men den nåede ikke at blive indviet før krigsud-

bruddet i 1864, og de preussiske tropper lod den sprænge 

i lu#en. E#er i en årrække at have været præget af dan-

nelsesborgerskabets harmoniserende taler var Skamlings-

banken nu atter præget af kamp og brud. 

SKAMLINGSBANKEN – ISÆR I MINDERNES LYS

E#er krigsnederlaget i 1864 opløstes den danske helstat, 

og hertugdømmerne Slesvig og Holsten måtte afstås til 

sejrherrerne. I Slesvig var der nogle såkaldte kongerigske 

enklaver, og i bytte herfor %k Danmark tillagt Ærø, områ-

det syd for Ribe samt otte sogne syd for Kolding. Herved 

kom Skamlingsbanken til at ligge i Kongeriget, og det %k 

afgørende betydning både for brugen af stedet og 

mindesmærkerejsningen. 

Hvis Skamlingsbanken var forblevet på slesvigsk grund, 

ville de tyske myndigheder ikke have tilladt nationale 

mindesmærker, men beliggenheden lige nord for den nye 

dansk-tyske grænse gav Skamlingsbanken en særlig status 

som et nationalt mindested, som man besøgte i tavshed, 

og hvor man med dyb vemod tænkte på de mange dansk-

talende, der måtte leve under fremmedherredømme. 

Mindet om sprængningen af mindestøtten
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Mindestøtten blev genrejst med alle sine ar e#er spræng-

ningen i 1866, og andet skete der ikke de første 20 år e#er 

krigen. Der a'oldtes ingen fester, for der var ikke noget 

at feste for på Skamlingsbanken, når man herfra måtte se 

mod det tabte land. 

Først i 1884 blev der atter a'oldt et møde på stedet, og 

anledningen var en ny mindesmærkerejsning. 

Nordiske højskolefolk ønskede at rejse en mindestøtte 

over Grundtvig. Det var næsten umuligt at afvise, men 

det var uden begejstring, at Skamlingsbankeselskabet tog 

mod tilbuddet, og man understregede, at indvielsen skulle 

ske i stilhed. Men rygtet var løbet i forvejen, og der kom 

cirka 1.500 deltagere til indvielsen. Her kom forskellige 

politiske fortolkninger af det folkelige begreb til at støde 

sammen. Formanden for Skamlingsbankeselskabet, pro-

prietær S.P. Raben, holdt en takketale for mindestøtten 

over Grundtvig, hvori han udtrykte dyb bekymring over 

manglende forsvarsbevillinger og samfundsopløsende 

partiers fremgang i Rigsdagen. Hermed sigtedes både til 

Venstre og Socialdemokratiet. 

Talen blev straks modsagt af præsten og digteren Jens 

Chr. Hostrup, der tog Grundtvig til indtægt for sit eget 

ønske om større social lighed. Begge talere brugte således

begrebet ’det danske folk’ til at legitimere deres egne 

synspunkter, og herved handlede mindetalerne mere om 

samtiden end om fortiden. 

E#er 1884 blev de folkelige møder genoptaget, og der blev 

indledt en udsmykning af bakkekammen med 

mindesmærker over mænd, der havde ydet en særlig ind-

sats for Sønderjylland og modersmålet. Det startede fuldt 

fortjent med mindestøtten over Laurids Skau, indviet 

i 1893. Afsløringen foregik ved en mindefest på 50-års-

dagen for det første Skamlingsbankemøde og Skaus store 

tale i 1843, og mødet samlede op mod 10.000 deltagere. 

Det viste, at folkemøder kombineret med 

mindesmærkeindvielser kunne trække rigtigt mange 

deltagere til stedet. 

Et par år senere indviedes en lignende mindestøtte for 

embedsmanden <.A.J. Regenburg, der her benævnes 

som ”Danmarks trofaste Søn, Danskhedens kra!ige Støtte”. 

Han havde iværksat og ledet det omfattende fordansk-

ningsprogram i Mellemslesvig i tiden mellem de to sles-

vigske krige og var her ansvarlig for en sproglig 

tvangspolitik, som vakte ikke blot modvilje, men også 

direkte =endskab hos dem, der skulle fordanskes. Dette 

Banken med mindesmærker

Udsmykning af støtten

Mindestøtten som den står idag



Ved det sidste store møde før udbruddet af Første Ver-

denskrig i 1914 var Peder Skau hovedtaleren. Han havde 

overværet den første fest i 1843, hvor hans bror Laurids 

Skau var hovedtaleren; han havde også oplevet krigs-

nederlaget i 1864 og kunne nu 50 år senere fortrøstnings-

fuldt udtale sit usvækkede håb om en genforening: 

”Vi har den traktatlige Ret, og vi har den guddommelige Ret. 

Og de, der har det og kæmper for det, lever ikke forgæves. 

Vi maa gaa den Vej, Vorherre kendes ved, og saa har vi det 

bedste tilbage: "i end lever den Gamle af Dage.”

Med denne stærke sammenknytning af det kristne og det 

nationale sluttede Skamlingsbankemøderne før 

verskrigen. Peder Skau nåede ikke at opleve Genfore-

ningen, men i 1921 blev der rejst en buste over ham, og 

det blev det sidste mindesmærke, der rejstes på Højskam-

ling. 

I 1919 blev der a'oldt et ungdomsstævne på Skamlings-

banken, og talerne afspejlede den igangværende strid om 

den kommende folkeafstemning. For at undgå, at Skam-

lingsbanken blev inddraget i grænsekampen, besluttede 

bestyrelsen at holde stedet helt uden for datidens store 

folkemøder. Men ved at afslå møder med (national)

politisk indhold var bestyrelsen samtidig med til at fast-

holde Skamlingsbanken som et sted, der udelukkende 

hvilede på fortidens store gerninger. Som følge heraf blev 

der heller ikke a'oldt en genforeningsfest på stedet, lige-

som der heller ikke blev rejst noget mindesmærke over 

Genforeningen. 

Talerstolen

Peder Skau
L.N. Christensen

ihærdige forsøg på tvangsfordanskning var til stor skade 

for Danmark i udlandet. Den klassicistiske mindestøttes 

rosende indskri# må derfor tages med et gran salt – hvad 

der slet ikke er usædvanligt for mindestøtter.  

Omkring år 1900 opgav Skamlingsbankeselskabet sin 

modvilje mod a'oldelse af folkefester, selvom det sønder-

jyske spørgsmål fortsat var uløst, og der opstod nu behov 

for en fast talerstol i det fri. Den blev hugget i granit e#er 

udkast af Lorenz Frølich og kom til at indeholde en helt 

særegen blanding af det oldnordiske, det kristne og det 

dansknationale. Foran på talerstolen troner de slesvigske 

løver oven på <ors hammer, hvori der er indridset en %sk 

som symbol på kristendommen. På siden er indhugget et 

Grundtvig-citat: ”Ordet det er Guddoms-Underværket, det 

er Folke-Kendemærket”.  

På denne talerstol stod Bjørnstjerne Bjørnson i 1906, 

hvor han formåede at samle 12.000 tilhørere. Det var (ere 

deltagere end ved det berømte møde i 1844, og ligesom 

dengang var temaet ikke en dvælen ved fordums store 

minder, men derimod aktuel politik. Bjørnson gjorde 

sig til talsmand for en samling af de mindre europæiske 

lande i et neutralitetsforbund, der skulle være med til at 

sikre verdensfreden. Fredssagen var ellers ikke et emne, 

der var yndet i Skamlingsbankeselskabet, der var domi-

neret af store jordejere med sympatier for partiet Højre. 

Ved jubilæet i 1894 havde en lokal gårdejer dristet sig til at 

tale om fredssagen og udtrykte håbet om, at det sønder-

jyske spørgsmål måtte løses ad fredelig vej. Det %k en af 

mødelederne, Peder Skau, Bukshave, til at gå på taler-

stolen og erklære, at denne tale hørte hjemme på det tyske 

mødested Knivsbjerg og ikke på Skamlingsbanken.  
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Skamlingsbanken kom således ikke med i Genforenin-

gens historie, selvom den dansk-tyske strid havde været 

det underliggende tema på mødepladsen lige siden 1843. 

Busten af Peder Skau

MINDESMÆRKER MED GAMMEL OG MED NY 

SYMBOLIK 

I besættelsesårene måtte der ikke a'oldes frilu#smøder, 

men behovet for at samles var klart til stede. Til 100-års-

jubilæet i 1943 havde Ny Carlsbergfondet skænket en 

billedfrise til den nye bygnings store sal, der var udført af 

billedhuggeren Henrik Starcke. Den var helt i stedets stil-

færdige tilbageskuende ånd med personer og scener fra 

de første Skamlingsbankemøder, og jubilæumstalerne var 

af samme karakter. 

To år senere, i befrielsessommeren, blev Skamlingsbanken 

rammen om et af de største frilu#smøder, der nogensinde 

har været a'oldt i Danmark. Det var modstands-

bevægelsen i Syd- og Sønderjylland, der havde indbudt til 

en midsommerfest den 24. juni, og der kom 80.-100.000 

del-tagere. Ved denne lejlighed opstod tanken om at rejse 

et mindesmærke for modstandsbevægelsens faldne i Re-

gion III, det vil sige Sydjylland og Sønderjylland. Gennem 

en stor landsindsamling ska$ede modstandskredse penge 

til at købe et areal på 7 tdr. land i dalen neden for Højskam-

ling, og herved blev det muligt at rejse et mindesmærke 

på eget grundstykke og med egen bestyrelse ua'ængig af 

Skamlingsbankeselskabet, men samtidigt nød man godt 

af den aura, der var knyttet til stedet.

Her blev i l948 rejst et mindesmærke for modstand-

skampens ofre i form af en klokkestabel. Gennem tiderne 

har kirkeklokker ikke blot ringet til fredelige handlinger, 

men også varskoet lokalbefolkningen og kaldt sammen til 

kamp.

FORNYET KAMPÅND I 1934

I 1920’erne var det vanskeligt at samle ret mange men-

nesker til møder på Skamlingsbanken, for gen-

foreningshåbet var jo gået i opfyldelse. Til gengæld var 

der store folkemøder på det tyske samlingssted Knivs-

bjerg syd for Haderslev, for det tyske mindretal følte sig 

som ofre i den nationale kamp, og følelsen af uret er en 

vigtig drivkra# i de (este nationale bevægelser. 

Skamlingsbanken genvandt først betydning som kamp-

plads e#er oprettelsen af Det Tredje Rige og det øgede 

pres på 1920-grænsen. Som dansk modvægt oprettedes 

foreningen Det Unge Grænseværn, og denne formåede at 

samle i titusindvis af unge til stævne i 1933. I 1934 lyk-

kedes det Det unge Grænseværn at få lov at a'olde et mid-

sommerstævne på Skamlingsbanken. Det samlede 35.000 

deltagere, og dette fremmøde viste med al tydelighed, at 

det ikke er fortidens bedri#er, men den aktuelle kamp, 

som kan samle folk. Nationale mødesteder er, ligesom 

(ag, smukkest i modvind. Dette var også baggrunden for, 

at der i 1939 kunne indsamles midler til opførelse af ny 

mødesal til a(øsning for den træpavillon, der hidtil havde 

dannet ramme om indendørsmøder og servering. Det 

var Folketingets formand, Hans Rasmussen, der forestod 

indsamlingen. Bygningen blev indviet i sommeren 1940, 

men uden nogen fest på grund af den tyske besættelse, 

der også satte sit præg her, idet der var blevet opstillet en 

tysk lyttepost på Skamlingsbanken.     

Indvielsen af klokkestablen 
Foto fra Rødekro Lokalhistoriske Arkiv

 

I klokkestabelen på Skamlingsbanken er der ophængt %re 

klokker, der tre gange om dagen spiller de første toner 

af Prins Jørgens March, BBC’s kaldesignal til Danmark i 

besættelsesårene. En stor malmklokke afslutter med 

bedeslag. I læ under klokkestabelens tag er der %re bronze-

plader med navne på 83 faldne modstandsfolk fra Syd- og 



Sønderjylland og et digt af Poul Sørensen, som beskriver 

de fem jernvintre, der måtte gå før ”april blev til maj”. 

En ny tradition blev i 1998 knyttet til stedet – opera i det 

fri. 

Hvert år i august præsenterer Det Kongelige Teater med 

solister, Det Kongelige Operakor og Det Kongelige Kapel 

nogle højdepunkter for den kommende sæson i Sønder-

marken ved Frederiksberg Slot og på Skamlingsbanken. 

Her foregik operafesten uden kritik fra o$entligheden i 

det første år, men da programmet i 1999 indeholdt pluk 

fra Richard Wagners Tannhäuser, gav det anledning til 

kritiske kommentarer. Men protesterne blev afvist af 

Skamlingsbankeselskabet med den indlysende begrun-

delse, at Wagner var død længe før, Hitler gjorde ham 

til sin favoritkomponist. Og der var bred enighed om, at 

Skamlingsbanken med dens talrige mindesmærker var 

så solidt funderet som dansk erindringssted, at lyden 

af Wagners musik ikke kunne krænke stedets nationale 

karakter. 

Den årlige operafest er på få år blevet meget populær og 

har føjet helt nye aspekter til det traditionsrige mødested.   

Det er et stilfærdigt krigsmindesmærke, som indgår i en 

naturlig landskabelig sammenhæng med Højskamling – 

men samtidig har det været med til at ændre karakteren 

af Skamlingsbanken som kulturlandskab. Stedet er ikke 

længere udelukkende et symbol på den civile kamp for 

det danske sprogs rettigheder, men er – i kra# af dette 

markante mindesmærke over en markant indsats – blevet 

nært sammenknyttet med den væbnede modstand mod 

den tyske besættelse. Herved afspejler Skamlingsbanken 

to forskellige faser i den dansk-tyske historie.

NUTIDIG BRUG AF SKAMLINGSBANKEN 

Skamlingsbankeselskabet har besluttet, at der ikke skal 

rejses (ere mindesmærker på Højskamling, og i tråd 

hermed afviste bestyrelsen gentagne forslag om at (ytte 

Istedløven hertil. 

Der a'oldes sædvanligvis kun partipolitiske møder i 

forbindelse med grundlovsdag, for på Skamlingsbanken 

ligger fokus på det, der samler, og ikke på det, der splitter 

befolkningen. 

Denne tradition blev fastholdt den 18. maj 1993, hvor 

150-års-jubilæet for det første møde blev fejret med en 

folkefest. Ved skæbnens ironi faldt jubilæumsdagen 

sammen med datoen for folkeafstemningen om Edin-

burgh-a#alen, men traditionen tro var jubilæet præget 

af enighedens ånd. Det var Folketingets formand, H.P. 

Clausen, der var hovedtaleren, og han fortalte levende 

om det dansknationale fællesskab i fortiden og undgik at 

berøre det europæiske fællesskab i samtiden. Dagbladet 

Jydske Vestkysten konstaterede tørt: ”Skamlingsbankens 

gæster blev fritaget for politisk tale.” 

Klokkestablen som den ses idag
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