
De fem nordiske træer
Skamlingsbanken, der ligger mellem Kolding og Christiansfeld, er Sønderjyllands højeste punkt. 
Skamlingsbanken symboliserer for danskerne den civile kamp for Sønderjylland og den væbnede modstand under besættelsen.

Rundt  om  talerstolen  på  Skamlingsbanken  står  der  fem  grupper  af  træer,  der  symboliserer  de  fem  nordiske  landes 
uadskillighed. Træerne er: 

Bøg for Danmark,
Birk for Sverige,
Gran for Norge,

Ene for Finland og
Røn for Island.

I  bogen  Nationale  symboler  i  det  Danske  Rige,  1830-2000,  skrevet  af  Inge  Adriansen  (udgivet  2003,  på  forlaget 
Museum Tusculanums Forlag) skriver forfatteren om forskellige træers symbol på den danske nationalitet.

Om bøgen skriver hun blandt andet, at det var Grundtvig og Oehlenschläger der i perioden 1810-20 førte an med at fremhæve  
bøgetræet i deres digtning.
Også i skandinavisk sammenhæng blev Danmark karakteriseret ved bøgen. Birken anvendtes som billede på Sverige og Norge 
blev karakteriseret ved granen.

Endvidere fremgår det, at professor H. N. Clausen i en tale ved et møde for de svenske og norske frivillige i København 
1848, beskriver den fælles klangbund, der fandtes i det nordiske folk, hvad enten de stammede ”fra Granernes eller Bøgenes 
land.”

Samme symbol blev brugt af Christian Richardt i 1860 i en munter skålvise til en skandinavisk fest, en såkaldt nordisk 
høitid i København.
Han  antyder  i  sin  vise  En skaal  for  det  blinkende  søers  bånd på  humoristisk  vis,  at  der  er  en vis  sammenhæng  mellem 
folkekarakteren i de 3 nordiske lande og nationaltræerne. I Sverige er der nysselige svenske birketræer og pyntelige gossar, 
mens der i Norge er nåletræer, og de bevirker at der er ”lidt stikkent ved gutterne der.”  I Danmark er svendene lidt magelige og 
”det kommer af de skyggefulde bøgetræer.”

Fra 1894 indgik sangen i Højskolesangbogen og den blev senere anskueliggjort ved plantning af en bøg, en birk og en gran i en 
rundkreds bag talerstolen på Skamlingsbanken.  De sidste to træer nævner forfatteren ikke i denne sammenhæng, men det må 
formodes at de er plantet med samme formål.


