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SKAM LINGSBANKE
KORT HISTORISK

FREMSTILLING

MED MANGE BILLEDER

PRIS 35 ØRE

(2den UDGAVE)

KOLDING BOGTRYKKERI-ØSTERGADE 24

1919

ERLIGE Skamling, Du Krone af Banker,

H hæver med Stolthed Dit Hoved mod Sky,
vækker hos Helten de dristigste Tanker,
skænker den svage hans Kræfter paany!
Herlige Banke,
Tusind sig sanke
paa Dine Skuldre — Du bærer dem let,
taaler vi til dine Tindinger vanker,
drager vor Aande i friere Dræt.

Viser os kærligt de fagreste Kyster,
Dannemarks Brudgom, det værnende Hav,
Brødrenes Ejland, Fiona i Øster,
Jylland mod Norden som nærmest i Lav,
Smærten maa dulme,
Hjærterne svulme,
Trøsten dog smiler i Øster og Nord,
SÅdens Uvenskab lad ryge og ulme,
sikkert Du tyder, hvor Venskabet bor.

Herlige Skamling, Du Drot iblandt Høje,
hæver med Stolthed Din Tinde mod Sky,
løfter til Frihed det fængslede Øje,
skænker forsagte et Hjaerte paany.
Bedste blandt Banker,
Tusind Du sanker,
sluttende os til Dit trofaste Bryst,
lønner vor Møje med festlige Tanker,
rejser vort Mod og beriger vor Trøst.
(P. Chr. Koch
i .Dannevirke* 14. Juni 1844.)

Kgm AND SKABET sønden for Kolding Fjord ud
OBBG mod Lillebælt beherskes ganske af det mægtige Bakkedrag Skamlingsbanke, der lig en
kæmpemæssig Hval strækker sig i en Længde af et
Par Kilometer og hvis højeste Punkt, „Højskamling“,
ligger 113 Meter over Havfladen.
Skamlingsbanken blev til for Aartusinder siden, da
store Isbræer strakte sig fra de skandinaviske Fjælde
ned over vort Land. Isen smeltede omsider, Jorden,
som Bræerne havde ført med sig, aflejredes, og den
nuværende Overflade dannedes. For langt den over
vejende Del bestaar Skamlingsbanke af Sand og Grus,
dækket af en tynd Kappe af Ler, altsammen aflejret
foran og under den vigende Isrand.
Fra Oldtiden til vore Dage har disse Banker, hvor
fra Øjet spænder over saa store Vidder som maaske
intet andet Sted i Danmark, virket dragende. I Tiden
omkring Kristi Fødsel var Stedet yndet som Grav
plads. Ofte har man heroppe, tæt under Overfladen,
fundet Urne ved Urne. Lyngen bredte senere et brunt
Tæppe hen over denne Kirkegaard fra Hedenold. Da
Bankens nyere Historie begyndte, var Lyngen dog
veget for Ild og Plov.
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Kort før Jul i Aaret 1842 vaktes det danske Folk
véd stormende Begivenheder i Stændersalen i Rends
borg. Tysksindede Deputerede haanede det danske Flag
og alt, hvad der var Dansk. Som et naturligt Svar derpaa havde først den deputerede haderslevske Køb
mand Peter Hiort-Lorenzen og derefter Nis Lorenzen,
Lilholt, og Posselt, Københoved, rejst sig og talt paa
Dansk. Efter en Storm af Forbitrelse hos Tyskerne,
der betragtede Dansk i Stændersalen som en Fornær
melse, fik de dansksindede Deputerede en ærefuld
Vaabenstilstand. De sønderjydske Bønder vilde nu
ved en Festlighed takke deres Repræsentanter for
deres patriotiske Færd, men af Frygt for de tysk
sinde (danske!) Myndigheder i Haderslev turde Vær
terne i denne By ikke give Lokale til en saadan Fest.
„Ligesom en Flok Strandfugle fordrives af det af
Stormen oprørte Hav, saaledes joges Bønderne til
bage til deres egne Boliger.“ En Kromand i Som
mersted rev nogle Vægge ned og gjorde Plads, og
hos ham samledes man den 21. Febr. 1843 med de
tre Tingmænd. Ved dette første, nationale Møde i
Sønderjylland holdt den 25-aarige Gaardejer Laurids
Skau, en begavet Elev af Professor C. Flor i Kiel,
en fortrinlig Tale, og sluttede med at sige: „Ligesom
vore Forfædre vil vi tømme et Løftets Bæger. Ikke
skal vi begynde med at love noget saa stort som at
vende Ryggen til enhver Embedsmand, der taler Tysk
til os, ej heller at vi inden tre Aar vil jage Hertugen
af Nordalbingien ud af Landet, men vi vil love og
holde — inden 3 Aar at samles til et Gilde igen.“
Da raabte Møller Staal fra Taarning Mølle ved Kristiansfeldt: „Vivil samles inden tre Maaneder!“ Dette
forklarede han til Selskabets store Overraskelse saa
ledes: Nogle patriotiske Mænd i hans Egn havde be-
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sluttet hvert Aar at højtideligholde den 14. Maj til
Minde om det kongelige Reskript af 14. Maj 1840,
hvorved Dansk indførtes i alle offentlige Forhold,
saa langt som det var Kirke- og Skolesprog. Som et
passende Forsamlingssted havde man udset den højeste
Pynt af Skamlingsbanke, hvor der til Festplads var
sikret 7 Tønder Land. — Staals Forslag høstede en
stemmigt Bifald, og der blev straks dannet .et Udvalg
til at søge Købesummen (440 Daler Kurant = 1408
Kr. tegnet i Aktier å 5 Daler Kurant = 16 Kr.),
Nogle Uger efter var der tegnet ca. 100 Aktier. Love
hlev senere vedtagne i Vejstrup Kro 13. Maj 1844.
Formelt gik Banken dog først over i Foreningens
Eje, efter at Selskabet i 1854 fik Kongens Underskrift
som retsligt bestaaende kgl. autoriseret.
Digteren St. St. Blicher, hvis Tanke med Himmelbjergfesterne her benyttedes, hilste Mødet i „Danne
virke“ :
„Paa Skamlingsbanken forsamler Jer lidt,
der er højt til Loftet, til Væggene vidt,
kom begge Lorenzener, Peter og Nis,
kom Posselt, kom alle og hver, som er vis
paa Maalet og Sigtet —- Du Sommersted-Skov (o: Skau),
nu spør’ Du ej Haderslev-Værler om Lov!“

Den første Sprogfest paa Skamlingsbanke afholdtes
«dog ikke 14. Maj — det var en Søndag, og man vilde
ikke i Konflikt med Helligdagsloven — men 18. Maj
1843. Det blev et Folkemøde, som man endnu al
drig havde set. Der var mødt henved 6000 Menne
sker. Festen begyndte ved Solopgang, da man hejsede
Dannebrog, et kæmpemæssigt Splitflag*), 12 Alen langt
og 6 Alen bredt. Det hilstes med Kanonsalut og en
') Da man kom efter, at Splitflaget var ulovligt, forandredes Flaget
1855 til alm. Flag; men i 1891 fik Banken Lov til at føre Splitflag.
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firstemmig Hymne til Skaberens Pris, KL ¡11 ind
viedes Bjærget til sin folkelige Bestemmelse, og Lau
rids Skau var den første Taler. Ifsin Tale, „smedet
i Flors Laboratorium44, afmaledes den Fornedrelse,
hvori Sønderjyderne i mange Aar havde levet, indtil
Sprogreskriptet kom,
skildredes den tyske
Embedsstands Forsøg
paa at faa Befolknin
gen til at skamme sig
ved sit Modersmaal
og tale et andet Sprog
eller dog efterabe det,
men „ Slesv igernesVaaben er ikke en Abekat,
men en Løve“!
Efter Skau talte
Medlem af Stænder
forsamlingen i Ros
kilde, Kammerraad
Drewsen fra Strandmøllen, der overrakte
P. Hiort-Lorenzen et
Sølv-Drikkehorn,
hamret af gode dan
ske Markstykker, der
Laurids Skaus Minde.
var indsamlede blandt
taknemlige Medborgere „Indskriften var SlesvigHolstenerne saa gode at skrive for os, thi vi fandt i
den slesvigske Stændertidende Ordener Han talte Dansk
og vedblev at tale Dansk.44 Efter Middagspavsen ind
viedes Højskamlings Fane med en Tale af Lærer
A. C. Kloster, Moltrup. Resten at Dagen gled hen
under Sang, Musik, Skiveskydning og Dans, og da
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Højskamling 4. Juli 1844, set fra Øst.

Mørket brød ind, sluttede man med Festblus og
Sang.
Forud for den følgende Fest paa Højskamling var
der indtraadt en sørgelig Begivenhed, idet Kongen i
sin Vaklen gik med til Patentet af 29. Marts 1844,
hvorved Sprogstriden i Stændersalen afgjordes saaledes, at kun de Mænd, der ikke kunde Tysk, skulde
have Lov til at tale Dansk i Stændersaien. Derfor
blev den anden Sprogfest paa Skamlingsbanke, 4. Juli
1844, et Protestmøde, hvor Modersmaalets Sag ind
ankedes for hele Norden. Tilstrømningen til Festen var
uhyre. Aftenen i Forvejen var der med en Damper
ankommen 120 Københavnere til Kolding, og Skibet
førte desuden nogle af Landets berømteste Mænd med:
Grundtvig, Orla Lehmann, Carl Ploug og Goldschmidt.
Den lille By, ja Egnen milevidt, var i Fyr og Flamme.
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Gæsterne fra København, hvoriblandt et Sangkor,
kørte 4. Juli i 20 Vogne ud til Banken. Her var
Festen begyndt ved Solopgang med Flagets Hejsning
under Salut fra „Skansen“. Det store Møde begyndte
med „Vor Gud han er saa fast en Borg“. Sognefoged
og Kromand Kaj Hansen, Vonsild, bød Velkommen.
Saa talte Laurids Skau. Det er sikkert denne Tale,
Digteren Carl Ploug hentyder til, naar han synger
om den Bonde, der taler:
„------- fra Sønderjyllands Høj,
Tusinder lytted’ og stirred’,
som funklende Sjerneskud Tankerne fløj,
som Sværdehug Ordene klirred.“

Han talte varmt om Modersmaalet Hellighed og Ret,
og sluttede med at sige: „Jeg anser ikke Nordslesvig
for en Kirkegaard, hvor den danske Nationalitet vil
stede sin Nationalære til Jorden og hvor Patentet af
29. Marts skal læses som dens Gravskrift, men jeg
anser Patentet som et Spørgsmaal, hængt op for hele
Folket til Besvarelse: Gives der nogen dansk Nationa
litet, nogen dansk Nationalære eller ikke?“
Saa holdt Grundtvig en djærv og gribende Tale, og
han har senere sagt, at aldrig havde han fundet Or
det saa let, flydende og kækt, saa forvovent og saa
lykkeligt paa sine Læber. I sin Tale, der har Sa
gaens storsiaaede Billedrække, udtaler han den Spaadom: „Nordslesvigeren blev ved at tale Dansk, det
skal efter Aarhundreders Forløb være det kærnefulde
Udtog af Eders Kæmpehistorie“. Han ønskede de sles
vigske Bønder til Lykke med Højskolen i Rødding
(aabnet 7. Novbr. s. Aar). Efter Grundtvig kom HiortLorenzen, der talte om Amerikas Frihedsdag (han
havde netop valgt 4. Juli til Festen).

SKAMLINGSBANKE

Derefter Orla Lehman, der svarede paa Skaus Tale
og tilsagde Sønderjyderne Fostbroderskab til at staa
Last og Brast i Trængselens Tider og Farens Stund.
Professor C. Paulsen hævdede, at et Folk kun er for
tabt, naar det fornægter sig selv. — Efter Middagspavsen holdt Carl
Ploug en Tale, hvori
han hævdede, at bag
Nordslesvigerne stod
ikke blot det danske
Folk, men hele Skan
dinavien. Til Slut gjor
de han opmærksom
paa, at det netop i|Dag
var Oscar I.s Fødsels
dag. Han sluttede med
et Lykønskningshurra
for ham (det blev Chri
stian VIII. meget for
nærmet overl). Efter
Lærer Kloster, Som
mersted, talte M. GoldGrundtvigs Minde
schmidt, „Corsaren“s
Redaktør: „Hvad vil jeg blandt Jer, jeg er jo Jøde!
Aa jo, det er netop rigtigt, for I erjmere Jøder end
jeg. Jøderne bliver kun forhaanede og trykkede i
fremmed Land, men I bliver det i Eders eget!------ Min
Moder talte Dansk til mig, paa Dansk har min Aand
indsuget, hvad den veed. Naar min Sjæl er glad, glæ
der den sig paa Dansk, og naar jeg er bedrøvet, sør
ger den paa Dansk, og derfor gjorde det mig ondt i
Sjælen, da man her forgreb sig paa det danske Sprog.
— Jeg er Eders Broder. Her er min Haand. Kan den
skrive for Jer, kan den slaa for Jer, saa kommandér!“
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Festen sluttede med Afbrænding af et Kæmpebaal,
tændt paa 3—4 Læs Træ og nogle Tjæretønder.
Ved tredie Skamlingsbankefest 18. Juli 1845 var der
mødt 8000 Mennesker, deraf en Del fra Sverig og
Norge. Laurids Skau holdt en ny stor Tale. Desuden
talte St. St. Blicher, Fr. Barfod, Carl Ploug og flere.
Plougs Tale blev i Danmark undertrykt af Censuren,
men refereredes i svenske Blade. — Forud for den
følgende Fest gik det kgl. aabne Brev af 8. Juli 1846,
der fuldt ud hævdede Danmarks Ret til Slesvig. Ved
Skamlingsbankefesten 3. Aug. 1846 aandede Laurids
Skaus Tale glad Forventning, og han tænkte sig
endog engang rejst en Støtte for Christian VIII. paa
Skamlingsbanken. Endvidere talte Carl Ploug, hvis
Tale behandledes af Censuren som sædvanlig.
Ogsåa ved Festen 28. Juni 1847 kunde Laurids Skau
tolke sin Glæde, denne Gange over et dansk Skolelærerseminarium og over, at det tyske Gymnasium i Haders
lev nu skulde omdannes til et dansk. Efter ham talte
Forstander Helweg fra Højskolen i Rødding, og Sko
lens Elever sang. Festen var næsten lige saa stærkt
besøgt som i 1844.
Dermed standsede Sprogfesterne paa Skamling. Kri
gen afbrød alt. I Halvtredserne afholdtes imidlertid
en Række Folkefester^ den første 1851, den sidste 1859,
men Besøget blev mindre, thi Festerne havde ikke
længer den store Betydning.
Allerede i 1845 paa en Efteraarsgeneralforsamling
havde den brave Møller Staal foresiaaet, at hver af
Selskabets Medlemmer skulde skænke en Sten, og at
der af disse Sten skulde rejses en Granitsøjle paa
Skamlings højeste Punkt. Den Gang blev Forslaget
dog henlagt. Nu var der i Slutningen af Halvtred-

Udsigt fra Skamlingsbanke. '(Clichéen udlaant af Dansk Turistforening.)
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serne bleven dannet en Monumentkomité, der i første
Linje søgte Midler til et Minde i Fredericia for General
Bülow. Ved Landsindsamlingen indkom der næsten
9,000 Daler, og der blev mange Penge tilovers, dels
til Flensborgløven, dels til forskellige andre Mindes
mærker (Monumentet ved Kolding Kirke, forskellige
Gravsten osv.). Komitéens Formand, Amtmand Orla
Lehmann, foreslog da rejst et Minde for den danske
Sags borgelige Forkæmpere i Slesvig. „En Granitobelisk paa Bankens højeste Tind vil langt ind over
Slesvig, Nordjylland, Fyn og det omliggende Hav be
tegne det Sted, hvor den dansk-slesvigske Sags Vugge
stod, og den vil til de fjerneste Tider bevare Mindet
om de Mænd, som har fredet om dens Barndom og
virket for dens Fremvækst“. Skamlingsbankeselskabet
gav glad sit Samtykke til Tanken. Der nedsattes et
Udvalg (Orla Lehmann og Professorerne Allen og H.
N. Clausen) til at udpege de Navne, der skulde staa
paa Støtten. Oprindelig var det Meningen kun at
indhugge 12 afdødes Navne og forbeholde Plads til 5
endnu levendes Navne, men Skamlingsbankeselskabet
vilde have de nulevendes Navne med straks, og, om
skulde være, hellere, at nogle af de ældste Navne ud
gik. Der opstod paa den Maade en vis Forvirring,
hvorunder Tremandsudvalget tildels bøjede sig. Pla
nerne blev helt forandrede. En væsentlig Forandring
var det med Flors og Regenburgs Navne. Det var
Meningen, at Flors Navn efter hans Død skulde anbrin
ges paa Obelisken med en Bronce-Portrætmedaillon af
ham. Flors virkelige Førerstilling var da bleven kende
tegnet fremfor nu, da Navnet staar blandt alle de andre.
Ogsaa Regenburgs Navn og Medaillon skulde været an
bragt paa Stenen som en Tak for hans store Arbejde,
navnlig med at skalle Materialet til Allens Sproghistorie.
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De 25 Sten, hvoraf Støtten bestaar, leveredes af
Stenbrugsejer Kuligreens Enke i Uddevalla. Det lille
Skib fra Strømstad, som bragte dem, ankom til Kolding i Eftersommeren 1863. Beboerne i Tyrstrup
Herred, baade nord og syd for den nuværende Grænse,
leverede efter Agitation fra Foreningens Sekretær,
Gaardejer S. P. Raben i Vonsild, gratis 104 Par Forspandsheste til Stenenes Befordring til Banken. 10.
Oktober var den sidste Sten bragt derop, og Sten
hugger Klewing fra Flensborg rejste
straks den 16 Meter høje Støtte og
indhuggede følgende Navne:
Mod Øst:

MINDE OM DEN DANSKE SAGS
FORKÆMPERE I SLESVIG
NIS LORENZEN P. HIORT-LORENZEN
LILHOLT

HADERSLEV

C. PAULSEN
C. V. WIMPFEN
C. MANICUS
EKERNFØRDE

Mod Nord:
C. JASPERSEN

FLENSBORG

T. HOYER-JENSON
BOV

ANGEL

A. G. FABRICIUS
HUMTRUP

N. ABRAHAMSEN
SLESVIG

Mod Vest:

REIST 1863
P. C. KOCH
HADERSLEV

F. FISCHER
AABENRAA

C. FLOR
H. KRYGER
L. SKAU
BEVTOFT
SOMMERSTED
Mod Syd:
E. PONTOPPIDAN G. H. OVERBECK
FLENSBORG

ALS

H. NISSEN
HAMMELEV

H. J. STAAL
TAARNING

Tilføjet senere:

SPRÆNGT AF PREUSSERNE
Skamlingsban keStotten.

21. MARTS 1864

REIST IGJEN I MAI 1866
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Saaledes rejst i Oktober 1863 stod Støtten kun i
5 Maaneder. Under den tyske Besættelse i 1864 ag
tede Fjenden kun lidet, at den var privat Ejendom.
Paa Tilskyndelse af „Hjemmetyskere“ sprængte de den
i Luften 21. Marts, dog efter mange forgæves Forsøg.
Deres Ingeniører kun
de ikke faa Støtten
sprængt, man forsøgte
uden Resultat at vælte
den, og tilsidst henlede
man en Stenhugger fra
Egnen. Ham truede
man paa Livet til at
bore Huller i Funda
mentet og sprænge
Stumper bort. Ved Af
tenstid affyrede Ty
skerne en Kæmpe
mine, og for den løf
tede Støtten sig i Luf
ten og]faldt 43 Skridt
derfra i Sydøst, hvor
et Brudstykke endnu
ligger. Den 16. April
blev Stenene solgt af
de tyske Myndigheder,
Regenburgs Minde.
og en tysk Advokat
paa Kristiansfelt var
Auktionator. Gaardejer Råben fik to af Egnens Folk
til at købe Stenene uden at Tyskerne anede Uraad.
Da Stykkerne skulde fjernes inden en vis Tidsfrist,
sløjfede man et Hegn og slæbte Stenene ind paa Nabo
grunden. Herfra kom de tilbage efter Krigen, og i
Maj 1866 genrejstes Støtten paa sin gamle Plads i„
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Haab om, at den maa være et Varsel for vort Folk, og at
det ligesom den engang vil lykkes danske Mænd at
samle det sønderlemmede danske Folk“.
Da Støtten i 1866 genrejstes, spurgte Skamlingsbankeselskabet Orla Lehmann, om der skulde finde
en Indvielse Sted. Han
svarede, at en saadan
kun vilde blive en Sør
gefest, saalænge tyske
Grænsepæle staar ved
Bankens Fod. „Skøndt
jeg ikke ønsker at
vugge mig eller andre
i tomme Drømme, er
det dog meget for tid
ligt at opgive Haabet
om, at vi kan opleve
den Dag, da det kan
blive en Glædesfest.
Mit Raad er derfor at
tie og bie.“ Dette aner
kendte Selskabet fuldt
Mørk-Hansens Minde.
ud, og det var ikkeIndbyder til Fester, selv ikke ved de senere Afslørings
fester paa Skamiing.
I 1883 var der paa Skamiing et Stævne af nordiske
Højskoleforstandere og Højskolelærere, og der fattedes
da den Plan at rejse en Mindesten for Grundtvig.
Dette skete ved en privat Fest 4. Juli 1884, 40 Aarsdagen efter Grundtvigs store Tale heroppe. Stenen
rejstes af svenske og norske Højskoler, og der blev
sunget en Sang om Modersmaalet som det Danevirke,
der kan frelse Slesvig# Jord.
I 1893 den 18. Maj, 50 Aarsdagen. efter det første
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Skamlingsbankemøde, afsløredes paa Skamling et
smukt Mindesmærke for Laurids Skau. Herpaa staar
Grundtvigs Vers:
„Ordet lød som Tordenbrag, rulied over Skoven,
ramte og som Tordenslag, kasted Glans paa Voven,
tændte Baal i Kæmpefavn, tændte Skamlingsbankens Bavn
med de klare Luer.“

Faa Aar efter (2.
Sept. 1898) rejstes en
Mindesten for Stift
amtmand Regenburg.
Den rejstes paa det
Sted, hvor Bestyrelsen
ved de første Skamlingsbankefester
havde sit Telt (se Bil
ledet fra 1844). Forud
for denne Afsløring
var der Planer om et
Monument for Præ
sten M. Mørk-Hansen
fra Vonsild, og samti
dig fremsattes Tanken
om en stor Udsmyk
ning af Pladsen om
Bjørnson taler paa Højskamling.
den søndrede, men genrejste Støtte. Denne sidste Tanke
stødte dog paa Modstand. Mørk-Hansens Mindesten
rejstes da alene og afsløredes 30. Juni 1899.
Det nyeste Mindesmærke paa Højskamling, C. Flors,
afsløredes Søndag 14. Juli 1912. Stenen bærer føl
gende Indskrift: „Christian Flor 1792—1875.
Vort Modersmaal han elsked’, hun var hans Ungdomsbrud.
For hendes Ret og Ære at værge drog han ud.
Hvor mest hun blev forhaanet og trampet under Fod,
Han hendes Ros forkyndte med frit og frejdigt Mod.

C. Ploug/
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Nederst paa Stenen staar: v Rejst af Sønderjysk
Centralforening MCMXII.
Den meget ejendommelige Granit-Talerstol, hvortil
Lorenz Frølich har givet Tegningen, indviedes St.
Hansdag 1903. Indsamlin
gen til denne Talerstol skyld
tes Præsten Johannes Clausen
i Vonsild, og ligeledes skyl
des det ham, at der nu
hvert Aars St. Hansdag paa
Højskamling holdes et stort
Foredragsmøde. Ogsaa ved
mange andre Lejligheder
har Banken været usædvan
lig stærkt besøgt. Da Dig
teren Bjørnstjerne Bjørnson
4. Juni 1906 (2. Pinsedag)
talte heroppe, var der en
Forsamling, der i Størrelse
næsten kunde maale sig
med de store Skamlingsbankefester.
Indtil 1868 laa Banken
ubeboet hen — paa Fest
dagene rejstes der Telte —,
men det nævnte Aar op
Flors Mindesten.
førtes den første Pavillon,
der siden flere Gange har maattet ombygges. Med
Baneanlæget i Egnen, fuldendt i Efteraaret 1911, er
Skamlingsbanken, der hidtil laa noget afsides, kommen
i udmærket Forbindelse med Omverdenen, og Besø
get der i Forvejen, navnlig paa Helligdage, er bety
deligt, vil uden Tvivl tiltage overordentligt, thi ikke
blot byder Højskamling paa^en^Udsigt, der spænder
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fra Ribe Domkirke til 4—5 Mil ind over Fyn og fra
Samsø langt ind over Sønderjylland med Als og endnu
længere borte Ærø, men det er et Sted, hvor Mindet
paa den skønneste Maade taler til alle danske Hjærter, genforenede, efter at Grænsepælene ved Bankens
Fod lykkeligt er fjærnede.

Fra Talerstolen.

U SKØNNE LAND med Dal og Bakker fagre,

D med grønne Enge og med gyldne Agre,
med Kløfterne, hvor Bækken
sig gennem Krattet snor,
og langs med Vejen Hækken,
hvor Fugleskaren bor!
Skønne Land! I Din rige Have
Mindets Blomst gror paa Heltegrave,
Mindets Blomst!

(Edv. Lembcke: ,Paa Skamlingsbanken“.)

RIST, sorte Sky, som dækker

B de lyse Minders Glans
og Aftenskumring lægger

om Folkets Syn og Sans!
Duk frem hint Gry, der rejste
af Døs og Søvn os op,
da Danebrog vi hejste
i Flok paa Skamlings Top!
(Carl Ploug til Festen 18. Maj 1893.)

ND TALER Skamlingsbankens Støtte

E om Kampens aldrig endte Tid,
om hvad vi led og hvor vi blødte

og om vort bedste Værn i Strid.
En Grænsevagt, som ikke segner
og giver fejgt sin Post til Pris.
En Kæmpeslægt, som Ætten regner
fra Ebbesen paa Nørreris.
P. Hansen.

