
NATUR OG STEMMER, DER SAMLER
SKAMLINGSBANKEN

”En arkitektonisk portal til stedets historie og til landskabet...”

“FOR SKAMLING ER SAMLING, NÅR 
FORANDRINGENS VINDE BLÆSER...”
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BESØGSCENTRET PLACERER SIG SOM EN DEL AF DET NATURLIGE BAKKELANDSKAB  I  LUFT PERSPEKTIV FRA HØJSKAMLINGENHELHEDSPLAN 1:1000

N

PERSPEKTIV FRA STIFORLØB  I   BESØGSCENTERET SET FRA NORD

FACADE MOD ØST 1:200
Besøgscenterets skjuler sig nænsomt i landskabet og åbner sig, som et samlingssted omkring den storslåede og uhindrede udsigt mod øst.

BYGGERIETS PROFIL SET FRA BAKKETOP ØST FOR FOLKEMØDEPLADSEN
Fra bakketoppen øst for folkemødepladsen, fremstår byggeriets profil som en del af det naturlige bakkelandskab

EN ARKITEKTONISK PORTAL
Det nye besøgscenter fungerer som en arkitektonisk portal til stedets historie 
og til landskabet. En portal der samler en række oplevelser for den besøgende. 
Herfra vil ture i området tage sit udspring. Her vil trådene samles og her vil nye 
events kunne foregå. Vi tror på, at denne arkitektoniske portal skal tage sin 
kontekst alvorligt. Den skal ikke placere sig i landskabet, men snarere integrere 
sig i det unikke landskab og tilføje sig som en arkitektonisk tolkning af det 
bølgende istidslandskab. Således fungerer besøgscentret som en nænsom 
tilføjelse til landskabet, hvor landskabet løftes i en blid bakke. Her kan de 
besøgende finde vej videre ud i landskabet eller de kan søge ind i de formidlende 
udstillinger, caféen eller undervisningen inde i besøgscentret. Samtidig åbner 
besøgscentret sig mod udsigten via store vinduespartier. Denne udsigt er 
centrum for besøgscentret. Dets højdepunkt og dets primære designparameter. 
På denne måde føres stiforløbet gennem besøgscentrets ovale forplads og 
videre ud i landskabet – uden at passere forbi det store vinduesparti, der 
fungerer som en kulmination for den besøgende. Det er dette historiske landskab 
som besøgscentret indrammer.
Besøgscentret bliver starten på en ny levende fortælling om Skamlingsbanken. 
En genetablering og understregning af stedets iboende historie. En demokratiet 
revisited. 

HELHED
Den overordnede bearbejdning af Skamlingsbanken og indpasningen af det 
nye Besøgscenter ligger i 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 med et netværk af 
forbindelser og punkter som bærende element. 

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 samlenede 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. 
Udover at styrke kontakten til landskabet vil vi samle området omkring 
Højskamlingen i en fælles bevægelse, der er indlejret naturligt i det eksisterende 
landskab. 

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

FORMIDLINGSKONCEPT
FORMIDLINGSPRINCIPPER
Vi udfolder formidlingen ud fra tre formidlingsprincipper: 

•	 Leg
•	 Fordybelse 
•	 Sansning

Vi udfolder de tre formidlingsprincipper i udstillingen, i besøgscenteret 
og i formidlingen i landskabet. Med formidlingsprincipperne tilbyder vi 
forskellige indgange til formidlingen og imødekommer de forskellige 
målgrupper og deres behov.

Formidlingsprincippet Leg lægger op til interaktion, leg og bevægelse. 
Formidlingen indeholder formidlings- og udstillingselementer, man kan 
interagere med, eksperimentere med, bevæge sig på eller gå på jagt efter. 
Formidlingen imødekommer børn, barnlige sjæle og de nysgerrige. 

Formidlingsprincippet Fordybelse lægger op til at fordybe sig og 
reflektere. Formidlingen indeholder både korte og længere tekster, 
man læser. Kortere og længere lydspor, man lytter til. Samt kortere og 
længere filmspor, man ser.  Formidlingen imødekommer de videbegærlige 
– både dem med god tid til at nærstudere og den multitaskende forælder, 
som ønsker overblik.

Formidlingsprincippet Sansning lægger op til en umiddelbar 
oplevelse af en aktivitet eller et formidlingselement, man står overfor 
eller midt i. Formidlingen indeholder eksempelvis sanserum og 
udstillingsinstallationer, hvor brug af visuals og audio sætter en bestemt 
stemning. Formidlingen imødekommer dem, som gerne vil opleve, mærke 
og leve sig ind i natur, kultur og udstilling. 

SKAMLINGSBANKEN  
– NATUR OG STEMMER, DER SAMLER

Skamlingsbanken er et smukt og enestående samlingssted skabt af 
naturens kræfter, da gletsjerne efter den sidste istid trak sig tilbage og 
efterlod Sønderjyllands højeste punkt. En bakke, der rager 113 meter op 
i landskabet og former en naturlig scene for store forsamlinger. Her har 
en lang række optændte talere leveret nogle af Danmarkshistoriens mest 
betydningsfulde og rørende taler om de sager, de kæmpede for. Taler, der 
har været med til at forme vores kultur og samfund, som vi kender det i 
dag. 

Kom til Skamlingsbanken og oplev talens og naturens kræfter – inde 
som ude. Lyt til stemmerne fra det danske sprogs forkæmpere, 
kvindekampens frontløbere og sejrsstemningen efter 2. Verdenskrigs 
afslutning. Gå gennem en shitstorm, efterab kropssprog, eller del dine 
holdninger om aktuelle sager. Se Skamlingsbanken blive til, eller gå på 
jagt efter stemmer i de smukke bakker.  
For Skamlingsbanken er både natur og stemmer, der samler.  

KONCEPTTEKST

FORDYBELSE SANSNINGLEG

1 FORSLAG  1078728714 



Asfaltsti med OB

Sti

Eks. vej

Handicap parkering
Adgang til
restaruant

Terrasse

Siddekant

Formidlings- og 
ankomststen

Bænk

Eks. grussti

kt. 101

kt. 101

kt. 102

kt. 103

kt. 104

kt. 105

kt. 105
kt. 106

kt. 106

kt. 104

Bøg

Slåen
Tjørn

Hyld

Skovæble

Skovæble

Eg

Tjørn

Tjørnbuske

Tjørn

Slåen

Slåen

Slåen

Tjørn

kt. 103

kt. 102

kt. 100

kt. 100

kt. 99

Varieret hegn beplantning

9 P-Pladser (nærparkering)

Grus

Klippet græs

Enggræs

Eks. vej

Enggræs

Enggræs

30 Cykel P

kt. 108

kt. 107

kt. 106 kt. 105
kt. 107

kt. 108

Amfi, madpakkested

Trappe

Butik

Hwc

wc

Flugtvej

Støttemur

Ankomstplads

Cafe udeservering

Sti til klokkestablen

OpholdSti til restaurant, parkering 
og mindestøtten

kt. 101.5

Udstillingsrum
243m2 total

Intro

Tema

Tema

Tema

Outro

Foredrag
60-70 p

Samling

Cafe 40m2

Undervisning
til 25 p.

Teknik
12m2

Depot
10m2

Køkken
Billet

Indgang

VIEWS OG RUTER I LANDSKABET, OVERSIGTSKORT, IKKE I SKALA PLAN 1:200  I  BESØGSCENTRET OG DE NÆRE UDEAREALER
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LANDSKAB
FORBINDELSER OG TILGÆNGELIGHED
Hovedstiforløbet er udformet i et forløb der i høj grad arbejder med terrænet. 
Stien etableres som asfalt stier med en OB , der har udtryk og tekstur som 
grusstier. Stier etableres overvejende med en hældning på maks. 40 promille, 
så den er fuldt tilgængelig hele vejen fra Mindestøtten samt fra de nærliggende 
handicap- og nærparkeringspladser til restaurant og Besøgscenter. For at undgå 
et længere rampe- og stiforløb op mod Mindestøtten, fortages et velovervejet 
gennembrud af det eksisterende fredede dige, der med kirugisk præcision, 
skærer sig ned i terrænet og fremhæver terrænformen. Gennembruddet 
sker med vinklede vanger af cortenstål, der elegant og graciøst står som et 
underspillet landskabeligt element på ruten. 

NATUR  OG BEPLANTNING
Der udtyndes kraftigt i beplantning, der bærer mere præg af kultur end natur 
dvs. hækken bag monumenterne, alléplantningen ved ankomstvejen og de 
levendehegn mod øst og vest mm. Omkring Mindestøtten, Talerstolen og 
Højskamlingen fastholdes et udtryk med klippet græs, der gradvist, som man 
bevæger sig ud i landskabet, ændrer karakter til overdrev med engræs, vilde 
urter, spredte buske og mindre træer. Der plantes lokale arter som f.eks. tjørn, 
røn, slåen, æblerose, hyld, hæg, bøg, vildæble m.fl. suppleret af karaktertræer 
som bøg og eg, der bidrager med rumlig og skalamæssig forankring. 

RUTER
Det samlede stiforløb omkring Skamlingsbanken er tænkt som et netværk af 
punkter og forbindelser uden start og slut. Ruterne benytter nye som gamle stier, 
nyanlagte landskabstrapper og går off-road langs gamle fodstier. Det samlede 
netværk kan opleves i sin helhed eller i form af kortere ruter ved gentagne besøg. 
Hver især tilbyder de en afgrænset del af den unikke natur og kultur omkring 
Skamlingsbanken. 

VIEWS I LANDSKABET
En vigtig del af oplevelsen ude i landskabet langs stiforløbet er den mangfoldighed 
af forskellige views, man møder på sin færden. Hovedstiforløbet er indarbejdet i 
landskabet med fokus på at give varierende rumlige oplevelser og foranderlige 
kig ud i det unikke landskab, som illustreret på kortet på modsatte side. 

PARKERING
Parkeringen afvikles landskabligt ved ankomsten fra den eksisterende vej, som 
grusflade uden kanter og med grønne mellemrum, der inviterer landskabet helt 
ind til ankomsten. Der parkeres i grønne lommer i landskabet, så de besøgende 
allerede fra de træder ud af bilen er i direkte kontakt med natur, beplantning og 
Skamlingsbankens fantastiske kig i landskabet. 

BESØGSCENTERET I LANDSKABET
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. 

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 dette tag. Derudover er besøgscentret med til at understrege et naturligt 
forløb i landskabet, hvor et netværk af stier frit flyder gennem centret. KONCEPTDIAGRAM, BESØGSCENTRET: Et løftet landskab

KÆDEN OG VEDHÆNGET PLACERING 1. Sti og mennesker blokerer 
udsigten fra besøgscentret.

PLACERING 2. Uhindret udsigt etableres fra 
besøgscentret.

BB

A A

C

C

PERSPEKTIV  I  BESØGSCENTRET SET NEDE FRA DALEN  I  STIFORLØB FRA KLOKKESTABLEN

Besøgscenterets placering i landskabet. Udstillingsrummet former sig som et landskab og åbner sig gradvist mod udsigten, 

STIFORLØB TIL MINDESTØTTENPARKERING STINETVVÆRK I LANDSKABET EKSISTERENDE RESTAURANT           BEGRØNNET TAG UDSTILLINGSRUM

TVÆRSNIT AA, ANKOMST OG UDSTILLINGSRUM   1:100

kt. 112

2 FORSLAG  1078728714 

LEG I LANDSKABET – STEMMESLUGEREN

Koncept
Vi inviterer gæsterne på Skamlingsbanken på en skattejagt i landskabet. Vi kalder 
denne analoge leg Stemmeslugeren. 

Formålet med spillet er at opfordre den besøgende til at interagere og fordybe sig i de 
centrale historiske begivenheder på Skamlingsbanken og gå på en sanselig opdagelse 
i disse omgivelser. Dette spil følger primært det legende formidlingsprincip, hvor den 
besøgende oplever Skamlingsbankens landskab og historiske monumenter gennem 
legende interaktion. 

Beskrivelse
Spillet Stemmeslugeren handler om at indsamle stemmer i landskabet omkring 
Skamlingsbanken og opnå et flertal. I folderen instruktionerne nedskrevet til at høste 
disse stemmer, som klares ved at afkode indgraveringerne på mindesmærkerne på 
Skamlingsbanken. 

Eksempelvis er der på mindestenen for Mouritz Mørk Hansen indgraveret følgende 
tekst: Vi tro, derfor taler vi. I folderen får man følgende besked: ”Find mindestenen for 
Mouritz Mørk Hansen og læs inskriptionen. Notér så bogstav nr. 3, 10, 14 og 17 på den 
stiplede linje i folderen”. Således vil den besøgende finde bogstaverne t-o-l-v og danne 
ordet tolv og vil derfor modtage 12 stemmer. Herefter ledes den besøgende videre til 
det næste punkt, hvor et nyt antal stemmer afkodes i indgraveringen på mindesmærket, 
og sådan forstætter jagten rundt på Skamlingsbanken. Målet er at indsamle det 
maksimale antal stemmer ved at løse alle koderne rigtigt. 

FORMIDLINGSGREB  
Det overordnede formidlingsgreb i landskabet udspringer dels af de historiske lag i 
Skamlingsstøtten og dels af den naturhistoriske fortælling i området.
Skamlingsstøtten er bygget op af sten i en lag-på-lag fortælling, der ærer forkæmperne 
for den danske sag og symboliserer historiens mange lag på Skamlingsbanken. Vi 
har spredt stenene fra mindestøtten ud i landskabet og bruger dem til formidling. 
Formidlingsstenene er ligeledes forankret i naturhistorien, idet de har form af 
stenblokke, som istiden har efterladt.  
  
Formidlingsstenene erstatter den traditionelle formidlingsstander og bliver i stedet 
et multifunktionelt redskab til at formidle den historiske kontekst samt tilbyde 
den besøgende et hvilested og en plads til at nyde naturen. Derudover fungerer 
formidlingsstenene som naturlige samlingspunkter for de besøgende, hvor man kan 
fordybe sig i historien, sanse naturen og hoppe legende fra sten til sten. 

FORMIDLINGSSTEN  
Formidlingsstenene indbyder både til refleksion og fordybelse i stemmerne fra fortiden, 
leg og aktiviteter omkring talerne og indhyller de besøgende i Skamlingsbankens natur. 

FORMIDLING I LANDSKABET

LOGO
Den visuelle identitet for Skamlingsbanken udspringer af formidlingskonceptet, 
Natur og stemmer, der samler. I Logoet er ”K’et” er vendt 90 grader for at afspejle 
den omkringliggende, bakkede natur.

FORMIDLINGSSTEN. De besøgende tager et hvil på formidlingsstenene, læser om talerne 
og lader appen vække talerne til live. 



2. Regulære elementer danner rum

5. Rumlige forløb dannes af vægge

8. Cirkulære former danner rum

3. Forløb dannes af rumlige vægge

6. Forløb dannes af cirkulært 
skårne vægge

9. Forløb og rum dannes af 
kurvede vægge

1. Basis udstillingsrum

4. Forløb og rum skabt af øer

7. Labyrintisk forløb

FLEKSIBILITET. Basis udstillingsrummet danner grundlag for mange mulige forløb og rumligheder i udstillingsrummet. Opgavekravet er minimum 
to udstillingsrum: Her har vi valgt at illustrere rummets potentialer for diversitet og opdeling.

FLEKSIBILITET. Basis udstillingsrummet danner grundlag for mange mulige forløb og rumligheder i udstillingsrummet. Opgavekravet er minimum 
to udstillingsrum: Her har vi valgt at illustrere rummets potentialer for diversitet og opdeling.
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Støttemur

UDSTILLINGSELEMENTERNE FORMER SIG SOM EN ABSTRAKTION AF LANDSKABET I UDSTILLINGSRUMMET

UDSTILLING, BETALT SEMI OFFENTLIG OFFENTLIG     OFFENTLIG UDE

DIAGRAM: PROGRAM LOGIK

PERSPEKTIV FRA PLENUM I UDSTILLINGSRUMMET, UDSIGTEN ER EN DEL AF UDSTILLINGEN

LÆNGDESNIT  CC  1:200

STIFORLØB TIL MINDESTØTTEN UNDERVISNINGUDSTILLINGSRUMFLUGTVEJ CAFE/BUTIK ANKOMSTPLADS STIFORLØB TIL RESTAURANT
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Facaderne udføres i cedertræ i lameller, hvor lamellerne intensiveres de steder i facaden, der markerer overgang mellem rumligheder og terræn. 

UDSTILLINGSKONCEPT

TEKNISK BESKRIVELSE
Det konstruktive princip: Byggeriets konstruktioner er baseret på enkle 
principper: Ydervægge indbygget i skråningen (mod vest og syd), udføres 
som insitustøbte betonvægge (støttemure), der modstår jordtrykket fra det 
omkringliggende terræn. De øvrige ydervægge udføres som lette, primært 
glasfacader med indbyggede slanke stålsøjler. Indvendige vægge omkring 
faste rum udføres som bærende betonvægge. Tagkonstruktionen udføres med 
hovedbærelinier fra bagmuren til facaden. Mellembjælker oplægges i forskellige 
højder og vinkler for at skabe hovedparten af tagets bløde organiske form.  
Indbygningen af mange bærelinjer minimerer højden på bjælkerne og sikrer 
mulighed for at etablere zoner med høj fladebelastning på den del af taget, hvor 
der er personophold.  Tagkonstruktionen udføres med trapezplader som varmt tag 
med udvendig tagisolering og pap som underlag for det grønne tag. 

Brandstrategi (iht. BR15 og eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012)
Alle rum og flugtveje dimensioneres til max 150 personer, som oplyst 
personbelastning i konkurrenceprogrammet. Bygningen udføres som én samlet 
brandsektion, som kun opdeles i mindre brandceller ved undervisningsrum, depot 
og teknikrum. Der arbejdes med en stor grad af åbenhed og sammenhæng i de 
øvrige rum: Udstilling, café og butiksområde.  

Bæredygtighed og energi: Forslaget er udviklet med miljømæssig omsorg, 
energirigtige principper og driftsvenlige løsninger og underbygger Kolding 
Kommunes målsætning om bæredygtige byggerier med en reduktion af 
energiforbruget til el, vand og varme.Arbejdsprocessen Integreret Energi Design 
(IED) anvendes for at sikre en sammenhæng mellem form, funktion, arkitektur 
og – hvor bygningsdesignet optimeres og minimerer behovet for  komplekse 
tekniske foranstaltninger til opvarmning, ventilation, belysning osv. Der vælges 
energioptimerede løsninger, hvor brugen af huset opleves enkel og naturlig.

Energirigtigt bygningsdesign: Der anvendes højisolerede bygningsdele, 
klimaskærmen udføres med særlig fokus på tæthed og eliminering af kuldebroer, 
og tekniske installationer er energieffektive. Alle vinduer har størst mulig sol- og 
dagslystransmittans for bedst mulig udnyttelse af solenergi og tilførsel af dagslys. 

Dagslys: Optimerede dagslysforhold vil ikke kun reducere energiforbruget 
til belysning, men også bidrage til en øget komfort i bygningen og nedsætte 
energiforbruget til belysning vha. dagslysstyring af kunstlyset.

Varmestrategi:Til opvarmning af bygningen installeres et jordvarmeanlæg. 
En stor del af varmepumpens el-forbrug produceres af solcelleanlægget, som 
placeres på den eksisterende restaurant. Bygningen opvarmes primært med 
gulvvarme, som er den mest optimale opvarmningsform i forbindelse med 
jordvarmeanlæg.

UDSTILLINGSRUMMET
FLEKSIBILITET
Besøgscenteret skal være et sted, som man vender tilbage til efter mere viden, 
nye oplevelser eller blot for at nyde stedets kvaliteter og særlige atmosfære. 
Derfor skal bygningens indhold være fleksibelt og tilpasningsdygtigt, men 
samtidig understøtte de permanente elementer.  Viden er i konstant udvikling 
og måden den formidles på ændrer sig ligeledes over tid. Det modsatte gør sig 
gældende for den sanselige oplevelse, der beror på stedets iboende kvaliteter. 
Arkitekturen spiller en afgørende rolle i at formidle dette forhold. Den er med til 
at kommunikere stedets ånd, værdier og sanselige dimensioner samtidig med, 
at den skaber fysiske rammer, der kan udvikle sig over tid i form af et fleksibelt 
udstillingsrum. 
I grundplan består udstillingsrummet af tre vægflader, og dermed er der ingen 
afbrydelser i udstillingsforløbets ydre ramme. Derudover er der placeret fire 
bærende søjler i udstillingsrummet, som sikrer et fleksibelt rum, der understøtter 
en diversitet i de fremtidige indretninger og udstillingsforløb. 

UDSIGT
I indretningen af udstillingsrummet er der fokus på udsigten, der altid vil udgøre 
den væsentligste del af formidlingen. Derfor vil udstillingen aldrig skærme for 
udsigten, men snarere søge at understøtte og indramme. Dette fokus på udsigten 
er understreget i rummets udformning, hvor tagformen former rummet, og 
danner en indramning af udsigten. Samtidig sættes stemningen af en mørk 
materialitet på gulv, vægge og loft, der omgiver og iscenesætter lyset. Som et 
camera obscura, hvor udstillingsrummet udgør den mørke kasse, der åbner sit øje 
mod udsigten.

UDSTILLINGSELEMENTERNE
Udstillingselementerne former sig som en abstraktion af landskabet i 
udstillingsrummet, og fortæller samtidig en historie om terrænet, der var engang. 
Elementerne står som lyse træ elementer i den mørke kasse og de kan disponeres 
i mange varianter. Som retvinklede opstillinger, som et labyrintisk forløb, som 
afrundede, bløde forløb eller noget helt fjerde. Fælles for disse variationer er, 
at vi tror på at udstillingselemneterne altid skal indeholde et siddeelement, der 
opfordrer gæsterne til at tage plads, finde ro - og nyde udsigten. Et sted hvor man 
kan samles  på Skamlingsbanken.

BESØGSCENTERET
Den ovale form i taget danner rammer omkring ankomstpladsen til 
besøgscenteret. Som en portal til landskabelige og formidlingsmæssige oplvelser. 
Her samles man om udsigten, her indrammes udsigten og himmelrummet, og her 
samles man på amfitrappen eller i det overdækkede caféareal. 

ORGANISERING AF BYGNING
Besøgscentret har et regulært fodaftryk, der sikrer bygbarhed og rentabilitet. 
Organiseringen er enkel og er opdelt i tre zoner: en offentlig, en semi-offentlig 
og en betalt zone. Zoneopdelingen er baseret på en enkel betjening og drift, og 
besøgscentret kan således betjenes af kun en person. 

Den offentlige zone rummer café, billetsalg/cafékøkken, butik og toiletter. 
Toiletterne er tilgængelige udenfor åbningstid via vindfang. 
Billetsalg/cafékøkken har en central placering, som sikrer overblik til indgang, 
café, udeareal samt billettering til den betalte zone i form af udstillingsrummet. 
Samtidig er der mulighed for direkte adgang til udeservering.
Den semi-offentlige zone indeholder et undervisningslokale til 25 personer 
samt teknik og depot. Der er er adgang til både café og udstilling fra 
undervisningslokalet.
Udstillingen er placeret i betalt zone. Her får man adgang til en unik udsigt i et 
helt særligt og stemningsfyldt rum, hvor forskellige udstillinger sætter fokus på 
fortidige og samtidige begivenheder med relevans for Skamlingsbankens historie.

MATERIALER
I materialevalget har vores fokus været at sikre en enkelhed, der understøtter den 
primære fortælling om det materialerne indrammer: udsigten. Besøgscentrets 
bærende vægge samt gulv udføres i en mørkebrun laseret beton. Et råt og 
robust materiale, der samtidig er stemningsskabende, har referencer til jordlag 
og som skaber et roligt bagtæppe for den imponerende udsigt, der er det 
udstillingsbærende element. Denne stemning understøttes i det bølgende åbne 
loft i mørke trælameller, der samtidig sikre en behagelig akustik i besøgscentret. 
Dette loft følger tagets bakkende forløb, som et indvendigt bakkelandskab. 

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 Plenum.

Udstillingen afsluttes med en Outro, som leder ud i landskabet. 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

UDSTILLINGSFLOW. Tematisk adskilte zoner med et oplagt flow, men med en 
demokratisk frihed til at vælge retning.
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PLENUM 
Plenum er et samlingssted, der skaber rum for 
debat, events og fællesskab. Her fortælles om 
demokratiet og grundloven som fundament for 
dét at ytre sig og kæmpe for en sag. Her kan de 
besøgende vende verdenssituationen og give deres 
mening til kende i forskellige samfundsdebatter. 
Plenum er den fleksible del af udstillingen - 
stemmelunden og stemmebanken er udskiftelige 
aktiviteter. 

UDSTILLINGSTEMAER

DANSK TIL DEBAT
Temaet handler om sprog og identitet. 
Skamlingsbanken startede som samlingssted 
for sprogfester i midten af 1800-tallet, hvor det 
danske sprog blev hyldet, fordi det var truet af det 
tyske flertal i Danmark. Krige er blevet kæmpet 
om Danmarks grænser, især Sønderjylland har 
stået for skud. Sproget er stadig under udvikling, 
ord forsvinder, mens andre optages i den danske 
ordbog. Globaliseringen har betydet, at mange 
udenlandske ord er blevet en del af vores ordforråd. 
Beriger det vores sprog, eller bør vi værne mere om 
det danske sprog? Og hvad vil det egentlig sige at 
være dansk? 

SO’ME
Temaet handler om, hvordan folket samles i dag, og hvordan sociale medier er blevet en platform 
for meningsudveksling. Ytringer på de sociale medier er flygtige og uforpligtende – hvad gør det 
for kommunikationen? Nogle gange resulterer det i shitstorms, andre gange i at flere tager del i en 
demokratisk debat, hvor alle kan skabe indhold og distribuere det mellem hinanden. Magthavere og 
politikere har også opdaget denne platform som et magtfuldt medie til at flytte holdninger blandt 
vælgere, ligesom vælgere bruger det til politisk aktivisme. 

Emojis er blevet et sprog for sig selv og er en integreret del af vores online kommunikation. For 
nogen er brugen af emojis en naturlig udvidelse af deres kommunikation. Mens det for andre kan 
virke useriøst eller som en trussel mod nuancerne i skiftsproget. 

STEMME
LUNDEN

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

PLENUM. De besøgende nyder udsigten, deltager i debatter på touchskærmen og skriver hvad de vil 
kæmpe for i stemmelunden.

TILBAGE 
TIL ISTIDEN

NATURENS STEMME

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

TALENS KRAFT

GRUNDTVIG
taler om højskoletanken

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. 

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. 

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

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


