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PRESSEMEDDELELSE 

KØS Danmarkstour vækker folkeånd og fællesskab til live 

i Skibelund Krat  
 

Mød os til debat, fællessang og rap i Skibelund Krat lørdag d. 21. juni 

kl. 14 
Inge Adriansen  Mads Rykind-Eriksen  Jørgen Kloppenborg-Skrumsager  Kristian La 

Cour  Per Vers  

 
KØS museum for kunst i det offentlige rum er nået til sidste stop på sin omfattende 

Danmarkstour, der tager pulsen på danskernes forhold til mindesmærker ved ti udvalgte 

monumenter. Turen sluttes af under den danske sommerhimmel lørdag d. 21. juni i 

Skibelund Krat, der blev skabt til fællesskab om det danske sprog og demokrati efter 

nederlaget til tyskerne i 1864. Her vil KØS i samarbejde med Vejen Kunstmuseum genoplive 

folkeånden ved det engang så levende mødested på Kongeåens skråning.  

 

Arrangementet tager form som en debat med indlagt fællessang og rap, der sætter fokus på 

Skibelund Krats status som en mindepark med stærke rødder i højskolekulturen. Efter en 

indledende fællessang ved Kristian La Cour, musiklærer ved Askov Højskole, vil journalist Torben 

Steno moderere en debat mellem Inge Adriansen (Sønderborg Slot), Mads Rykind-Eriksen 

(Rødding Højskole) og Jørgen Kloppenborg Skrumsager (tidligere formand for 

Skibelundforeningen). Skibelund Krat blev etableret som et nationalt mødested, hvor dansksindede 

nord og syd for Kongeåen kunne samles. Stedet udgjorde en friluftsforedragssal, hvor flere tusinde 

mennesker deltog i medrivende folkemøder med taler, debatter og sang. Her blev oprettet en 

række mindesten over folkestyrets og danskhedens forkæmpere, deriblandt Modersmålet af Niels 

Hansen Jacobsen, der blev indviet i 1903 som en hyldest til modersmål, danskhed og 

sønderjydernes kamp. Er det muligt at vække den stærke folkelige kultur, der tidligere 

kendetegnede Skibelund Krat, til live i 2014? 

 

Efter debatten præsenterer ordmageren og rapperen Per Vers en rap-up over dagens tema.  

 

Det er gratis at deltage i arrangementet. Projektet er støttet af Nordea-fonden. 

PROGRAM: LØRDAG D. 21. JUNI 2014 

STED: SKIBELUND KRAT 

 

Kl. 14.00-15.15 

Fællessang med Kristian La Cour, Askov Højskole. 

 

Oplev journalist Torben Steno i debat med Inge Adriansen, Sønderborg Slot, Mads Rykind-

Eriksen, Rødding Højskole og Jørgen Kloppenborg Skrumsager, tidligere formand for 

Skibelundforeningen. 

 

Fællessang. 

 

Kl. 15.15-16 

Rap-up af Per Vers og fællessang. 
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PRESSEMEDDELELSE 

Om projektet: 

Debatarrangementet indgår i KØS Danmarkstour. 

KØS Museum for kunst i det offentlige rum besøger 10 udvalgte mindesmærker på den 

bredtfavnende Danmarkstour – fra Sakskøbing over Odense til Sønderjylland – med det formål at 

gå i dialog med danskerne om deres lokale mindesmærke. Ved hvert mindesmærke indgår KØS et 

samarbejde med en lokal kulturel aktør, fx kulturhuse, museer eller arkiver. 

 

På Danmarkstouren, der er et led i et større forskningsbaseret projekt om mindesmærker, bliver 

KØS gjort selskab af et filmhold, som dokumenterer samtlige debatarrangementer.  

 

Resultatet vil indgå i en stor udstilling om danske og internationale mindesmærker Magt Minder 

Mennesker, der åbner 6. september 2014 på KØS Museum for kunst i det offentlige rum. 

 

Følg med på facebook.dk/danmarkstour 

 

Projektet realiseres med primær støtte fra:  

Nordea-fonden 

 

Desuden er projektet støttet af: 

Kulturstyrelsen, Novo Nordisk fonden 

 
Mere information 

KØS Museum for kunst i det offentlige rum: 

Direktør Christine Buhl Andersen  cba@koes.dk  20 35 39 30 

For billedmateriale kontakt PR-ansvarlig Camilla Gerhardt  cg@koes.dk  24 46 47 77 

 

 

 

 

 

 


