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Med aflevering i Netprøver bekræfter jeg, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af 
mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og 
opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug 
af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven. 

Opgaveformulering: 
Genforeningen 
Redegør for de omstændigheder, der førte til genforeningen af Sønderjylland og Danmark i 1920 

Undersøg hvilke fortællinger om det at være dansk og mødet med det tyske, der kommer til 
udtryk i bilag 1 og bilag 2 og i selvvalgte artikler i Grænseforeningens blad Grænsen. Begrebet 
historiebrug bør indgå i din undersøgelse. 

Diskuter, hvorfor det kan skabe debat i 2020, at kunstneren Sigurd har lavet en ny version af 
sangen ”Det haver så nyligen regnet” (1890), hvor bl.a. linjen ”Frø af ugræs er føget over 
hegnet” er udgået. 
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Resume 

I 1920 blev Sønderjylland genforenet med Danmark. Det var slutningen på en lang kamp om 

Slesvig, og danskerne havde endelig mulighed for, at tage stilling til om de følte sig danske 

eller tyske. Grænsen blev trukket, og Sønderjylland blev atter en del af Danmark.   

I forbindelse med 100-års jubilæet, har Sigurd Barret, efter opfordring fra Grænseforeningen, 

lavet en ny fortolkning af sangen ”Det haver så nyligen regnet”. Teksten er dog ikke faldet i 

god jord hos alle, da nogle mener, at alvoren bag de voldsomme begivenheder, der førte til 

Genforeningen negligeres.  

Optakten til Genforeningen, trækker spor tilbage til treårskrigen og krigen i 1864. 

Stridighederne i treårskrigen, omhandlede de tyske hertugdømmers tilhørsforhold til Danmark 

og Tyskland.  

Det Slesvigske spørgsmål forblev uløst, og det førte til krigen i 1864. Efter det danske 

nederlag i 1864, hvor Danmark mistede Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, 

blev spørgsmålet om Slesvig løst, da Tyskland tabte 1. verdenskrig.  

Årene efter 1918 blev præget af, hvordan de dansk -og tysksindedes forhold fremadrettet 

skulle tilgodeses.  
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Indledning 
Denne opgave beskæftiger sig med Sønderjyllands genforening med Danmark, i 1920. 

Som introduktion til opgaven, vil der være en redegørelse for forløbet, i årene op til 

afstemningen og genforeningen i 1920. Fokusset vil være rettet mod treårskrigen i 1848-1850, 

krigen i 1864, og konsekvensen af Tysklands tab af 1. verdenskrig. Jeg vil på baggrund, af det 

valgte kildemateriale undersøge, hvordan man som dansker kan være tysk statsborger og bo i 

Tyskland, men samtidigt føle sig dansk og være bevidst om sine danske rødder. Jeg vil tage 

udgangspunk i udvalgte artikler, fra grænseforeningens blad Grænsen, hvor formanden for 

sydslesvigudvalget i folketinget, Christian Juhl begrunder vigtigheden af, fortsat at støtte op 

omkring det danske mindretal i Sydslesvig.  

Til sidst diskuteres det, hvorfor Sigurd Barretts nyfortolkning af ”Det haver så nyligen 

regnet”, kan skabe debat her i 2020. Den beskyldes for, at være historieløs og mangle 

forståelse for, at det er en vigtig kulturhistorisk skildring af en epoke, i dansk og ikke mindst 

sønderjysk historie.  

Optakten til 1. verdenskrig 
1920 var et betydningsfuldt år for Danmark, og ikke mindst for de mange danskere, der igen 

blev danske efter mange år under tysk herredømme. Befolkningen i Nord -og Sydslesvig fik 

selv lov til at afgøre, om de ville høre til Danmark eller Tyskland. Forud for denne 

skælsættende afstemning, skete der mange betydningsfylde ting, i Europa. 

I 1848-1850 udbrød den første slesvigske krig, treårskrigen. Danmark ønskede, at Slesvig 

skulle tilhøre Danmark, og at grænsen skulle gå ved floden Ejderen. Det faldt ikke i god jord, 

hos vores tyske naboer i Slesvig og Holsten, som ønskede at slesvig-holstenerne skulle 

forenes i en selvstændig, tysksindede stat.  

Slesvig-holstenerne gjorde derfor oprør mod Danmark, og der gik ikke længe før Preussen 

blandede sig. Preussen fik langt større magt end tidligere, hvilket Rusland var imod og 
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modarbejdede. Preussen måtte se sig slået af en større magt, og måtte derfor trække sig 

tilbage. En våbenhvile var i hus, og England blandede sig nu også i striden mod øst. 

De foreslog en folkeafstemning i Slesvig, så borgerne selv kunne afgøre, hvor de gerne ville 

høre til. 

Den danske regering var åben for forslaget, men Kong Frederik 7. modsatte sig, og forslaget 

blev derfor ikke til noget.   

Selve krigen, løste ikke det Slesvig-holtenske problem. Rusland krævede at helstaten, som 

bestod af kongeriget Danmark, og de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg, 

skulle bevares. Den danske regering måtte derfor love, at Danmark ikke ville knytte Slesvig 

nærmere til Danmark.  

I foråret 1863, tog den danske regering et skidt i en farlig retning, ved at lave en fælles 

forfatning for Danmark og Slesvig. Dette var et brud på tidligere afgivende løfter, og den 

danske regering regnede med, at stormagterne havde andet fokus end at interessere sig for, 

hvad Danmark foretog sig. Danskerne håbede desuden også på hjælp fra Norge og Sverige, 

hvis en ny krig brød ud. 1 18. november 1863, forsøgte man at løse de forfatningsmæssige 

problemer, som helstaten befandt sig i.  

I Holsten og Lauenborg var man meget utilfreds med Helstatsforfatningen, som er en 

forfatningslov for det Danske Monarchies Fælledsanliggender. 

Holstenerne søgte støtte hos Det Tyske Forbund, og i 1857 fik de kendt Helstatsforfatningen 

ugyldig i Holsten og Lauenborg. Det medførte at Helstatsforfatningen trådte ud af kraft, og 

man havde dermed ikke længere en fælles lovgivning, for kongeriget og hertugdømmerne.  

De danske politikere vendte tilbage til ejderpolitikken, Danmark til Ejderen, og bragte sig 

dermed på kollisionskurs med hertugdømmerne, da en stor del af befolkningen her var 

tysksindede.  

Der var opbakning til ejderpolitikken i den danske Rigsdag, og resultatet af denne politik blev 

Novemberforfatningen, som indførte et fælles Rigsråd for Danmark og Slesvig.  

Danmarks nye konge, Christian 9. underskrev under pres, forfatningen 18. november 1863, til 

ikrafttrædelse 1. januar 1864. Forfatningen blev anledningen til krigen i 1864, som resulterede 

i at Danmark måtte afstå de tre hertugdømmer.2 

1 Dehn, Erik. (2019). Genforeningen 1920. Gyldendal, (S, 14-15) 
2 Danmarkshistorien.dk, Novemberforfatningen, (18. november 1863) 
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Krigen i 1864 forløb ikke som Danmark havde håbet, da der ingen hjælp var at hente, hos 

hverken Norge, Sverige eller andre stormagter i Europa. Danmark måtte trække sig tilbage fra 

Dannevirke, og gå i stilling bag skanserne ved Dybbøl, som efterfølgende blev erobret 18. 

april. Der blev indgået en våbenhvile og Storbritannien forsøgte, at opnå en fredsaftale 

mellem de to stridende parter. Danmark ville have en større del af Slesvig, end de ville kunne 

få med det fremlagte forslag og forhandlingerne brød derfor sammen, og krigen blev 

genoptaget. 

Danmark endte med at tabe krigen, og måtte afstå Slesvig og Holsten til Preussen og Østrig.  

I 1866 udbrød der krig mellem Preussen og Østrig, hvor Østrig tabte og Slesvig kom under 

Preussisk styre.  

Mange unge dansksindede udvandrede efterfølgende til Danmark, for ikke at blive soldater i 

den preussiske hær. Desværre var det sådan, at hvis først man var rejst, kunne man ikke 

komme tilbage og dette betød, at der blev færre og færre danskere i Slesvig. I Tyskland 

forsøgte man på forskellige måder, at undertrykke danskheden. De danske privatskoler blev 

forbudt, og man underviste på tysk i alle fag. På den danske side, forsøgte man at modvirke 

fortyskningen ved bl.a. at hjælpe de unge sønderjyder til, at komme på danske højskoler. 3 

1. verdenskrig
I mellemkrigstiden, årene 1863 til 1914, var Tyskland en stormagt i Europa. I forbindelse 

med, at det Østrig-Ungarske tronfølgerpar blev skudt i Sarajevo i 1914, steg uroen i Europa 

og første verdenskrig brød ud. Krigen så således ud, at Frankrig, Storbritannien og Rusland 

var allierede mod Tyskland og Østrig-Ungarn4. 

Tyskland ønskede at blive den vigtigste magt i Europa, hvor i mod Danmark forholdt sig 

neutral under hele krigen. De danske politikere var bange for, at krigsdeltagelse kunne betyde, 

at Danmark ikke mere kunne være en suveræn stat, hvis en af de krigsførende stormagter 

angreb landet.  

Den Amerikanske Præsident, Woodrow Wilsons forsøgte, at tage afstand fra krigen, men gik 

på trods af dette i 1917, i krig mod Tyskland, på grund af Tysklands ubådsaktiviteter mod de 

3 Dehn, Erik. (2019). Genforeningen 1920. Gyldendal, (S, 16-17) 
4 Buch, Jørn. (s.d.). KRIGEN KORT: BAGGRUND, FORLØB OG AFSLUTNING. Den Store Krig 1914-1918 
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amerikanske skibe. 5 

Første Verdenskrig sluttede 11. november 1918. Tyskland og Østrig-Ungarn tabte krigen. 

Krigen havde taget 6000 danske sønderjyders liv, da de var blevet indkaldt til tysk tjeneste. 

Under krigen kom Woodrow Wilson med en 14-punkts fredsprogram, og gjort det klart, at der 

skulle trækkes nye grænser i Europa. 

Allerede i oktober 1918 søgte Tyskland om våbenhvile, og det fik den danske Rigsdagsmand 

H.P Hanssen til, i Berlin, at rejse det Nordslesvigske spørgsmål.

I Paris 1919, blev fredsafslutningen efter 1. verdenskrig forhandlet på plads, under

Versailleskonferencen. Her tvang Ententen6 Tyskland til at afstå dele af deres territorium.

Herunder var spørgsmålet om Slesvig også på dagsorden, og det førte afstemningen og den

efterfølgende genforening i 1920.

I forbindelse med afstemningen, forsøgte de dansksindede i zone 2, at påvirke de allierede til

at træffe beslutningen om, at hele zone 1 og 2 skulle tilhøre Danmark. Det skete i modstrid

med den danske regering, som ikke ønskede et stort tysk mindretal inden for Danmarks

grænser. Omfanget af det territorium, Tyskland skulle afstå til Danmark, blev derfor bestemt

af en folkeafstemning i Sønderjylland.

Vælgerforeningen for Nordslesvig holde et møde, på Folkehjem i Aabenraa, hvor H.P.

Hanssen talte om Aabenraa resolutionen, der foreslog en afstemning der skulle afgøre, hvor

grænsen skulle gå.

Resolutionen blev vedtaget i Aabenraa 17. november 1918, og fik afgørende betydning for det

videre forløb. Den danske udenrigsminister Scavenius, videregav resolutionen til de allieredes

forhandlere, og bekræftede senere den danske regerings opbakning. Afstemningen og den

faktiske grænsedragning i 1920, kom herefter til at foregå efter denne model. 7

5 Bæk Hansen, Hans. & Brix, Jan. (s.d.). Wilson, Woodrow. Historiensverden.dk. 
6 Alliance bestående af Frankrig, Storbritannien og Rusland. 
7 Danmarkshistorien.dk, D.H. (s.d.). Aabenraa-resolutionen, 17. november 1918. Danmarkshistorien.dk. 
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Slesvigs genforening med Danmark 
I 1920 vendte Sønderjylland omsider hjem til Danmark, efter 56 år under tysk styre. Euforien ville 

ingen ende tage. Sønderjyderne havde selv stemt sig hjem, og nederlaget fra 1864 kunne endeligt 

hviskes bort.  

Afstemning skulle foregå, i henholdsvis zone 1 og 

zone 2. Afstemningen i zone 1 fandt sted 10. februar 

1920, og der afgav godt 1000 mennesker deres 

stemmer og selve valgdeltagelsen lå på over 90%. 

Samlet set stemte 74,1% for Danmark, og 25,1% for 

Tyskland. Dog var der i de tre sønderjyske købssteder 

et isoleret tysk flertal og særligt i Tønder, hvor tre 

fjerdedele af stemmerne stemte tysk.  

Anderledes så det ud i zone 2. Her gav godt 64.000 

deres stemme den 14. marts, og et flertal på 80% 

stemte tysk. 

Hermed var grænsedragningen fastlagt, og grænsen 

går nu ved Kruså i øst og Tønder i vest.  

Efter afstemningen opstod der i slutningen af marts, en krise der udløstes af en uenighed, om det 

sønderjyske grænsespørgsmål. Flensborg var omdrejningspunktet i uenighederne. Ikke alle var 

tilfredse med, at Flensborg ikke kom til at tilhøre Danmark. Særligt de nationalstillede var i mod, hvor 

i mod de radikale og socialdemokratiet godkendte grænsedragningen, fra afstemningen 10. februar. 

Det udviklede sig til en stor krise i folketinget, kaldet påskekrisen. 8 

Det dansksindede møder det tysksindede 
11. juli 1920, 4 måneder efter at Nordslesvig stemte sig danske, fejrede man genforeningen

ved en storslået fest, ved Dybbøl i Sønderjylland. Folket var samlet, Majestæter og kongelige

Højheder var draget over Sjælland og Fyn, for at tage del i festlighederne.

Dybbøl blev valgt som samlingspunktet for fejringen, fordi det var der det danske nederlag,

havde fundet sted i 1864 og at man i 1914 havde fejret den tyske jubilæumsfest, i anledningen

af 50 året for slaget ved Dybbøl. På den måde blev fortid, nutid og fremtid forenet.9

8 Påskekrisen satte skub i det danske demokrati. 
9 Adriansen, Inge. (s.d.). Genforeningsfesten den 11. juli 1920. Grænseforeningen.dk. (kilde 1) 
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Vi skal huske dem vi mistede 

En af de vigtigste taler der blev holdt i den anledning, var af den daværende statsminister 

Niels Neergaard. Hans berømte ord ”De skal ikke blive glemt”, lever stadig i dag og netop 

derfor fejrer vi også genforeningen her 100 år efter. Niels Neergaard gjorde en stor ære i, at 

huske dem vi mistede undervejs og han mindede os om vores historie og om, at Danmark og 

grænsen ikke ville have set ud om den gør i dag, hvis ikke viljestærke, danske soldater havde 

kæmpet for deres fædreland.  

I talen sagde Niels Neergaard, ”Vi er vandret herop ad alle Danskes Smertensvej, den Vej, de 

tavse Mænd i 1864 vandrede.”10 De tavse mænd der hentydes til, er de faldne soldater vi 

mistede under krigen. De danske soldater kæmpede en brav kamp for Danmark igennem 

mange år, og fejringen af genforeningen er også en fejring af dem og deres indsats for 

Danmark. Når Niels Neergaard henviser til de tabte, tavse mænd på smertens vej, som ledte 

os til genforeningen i 1920, bruger han eksistentielt historiebrug. Han bruger fortællinger og 

erindringer til, at understøtte hans udsagn. 

Påskens fortælling om Jesus på smertens vej, Via Dolorosa, fortæller os om Jesus’ 

korsfæstelse og opstandelsen på tredjedagen. Fortællingen indeholder smerte, da Jesus selv 

må bære sit kors på vej til sin korsfæstelse, på Golgata og om glæde i forbindelse med 

opstandelsen fra graven11. Genforeningen i 1920, minder os om fortællingen i den forstand, at 

Danmark og danskerne i det sønderjyske, måtte bringe store ofrer igennem to hårde krige, 

inden det blev muligt at forene de adskilte landsdele i det syddanske, ved en folkeafstemning 

og efterfølgende fejring på bankerne ved Dybbøl. Både fortællingen om Jesus’ lidelse og 

opstandelse, og Danmarks genforening, kan også minde os om ordsproget ’’Det skal gøre 

ondt, før det gør godt’, som siger noget om, at man skal arbejde for sagen.  

Det danske mindretal 

Niels Neergaard talte både til regeringen og det danske mindretal i Sydslesvig, da han i sin 

tale siger ”Dage som disse falder med Ansvarets Magt.”12. Han gav udtryk for, at det nu er 

danskernes vigtigste opgave, at huske på dem syd for grænsen, og holde dem fast i, at de er en 

del af et fællesskab i Danmark. Den danske stat forpligtede sig til, at yde støtte til de danskere 

10 Bilag 1, (l, 8) 
11 Matthæusevangeliet (27, 31-56) 
12 Bilag 1, (l, 17) 
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der boede syd for den nye grænse. Niels Neergaard lagde desuden stor vægt på, at danskere på 

begge sider af den nye grænse var blevet berørt af genforeningen, og at den danske regering 

og danskerne nu havde et særligt ansvar for, at yde støtte og opbakning, til videreførelse af de 

danske værdier i grænselandet. 

Da Niels Neergaard siger, ”Paa Regeringens og hele det danske Folks Vegne siger jeg: De 

skal ikke blive glemt”13 blev det dels set som et løfte til det danske mindretal i Slesvig, om 

økonomisk støtte og dels som en påmindelse om de soldater der kæmpede for Danmark. 

Det, at være dansk 

75 året for genforeningen, blev fejret på Dybbøl 11. juli 1995, og på denne dag holdte 

daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen en tale, som i den grad var rettet mod 

nutidens grænseland, og det danske mindretal i Sydslesvig.  

Poul Nyrup sagde bl.a. ”Der er noget særligt ved at være dansk. Og noget ganske særligt ved 

at være dansk i Sønderjylland.”14 Hermed mente han, at det at være dansk syd for grænsen 

var og er et livsvilkår, og noget vi skal huske at sikre for de kommende generationer. Det kan 

vi gøre ved, at have danske organisationer i Sydslesvig, bl.a. er der 43 skoler, samt en række 

biblioteker og kulturtilbud15. For at fastholde tilknytningen til Danmark skal vi blive ved med, 

at støtte de dansksindede, både ved festligheder, men i særlig grad også i hverdagen. De skal 

kunne mærke, at vi tænker på dem og at de ikke er blevet glemt.  

Det, at være dansk i et land så tæt på sit respektive hjemland, kan være en svær udfordring, 

men heldigvis sætter både danskere og tyskere en stor ære i, at der skal være plads til 

forskelligheder, både nord og syd for grænsen. Vi skal have fokus på det der forener os, 

fremfor det der skiller os. 

Poul Nyrup fokuserede meget på ”Den gode danske nationalfølelse”16. Det at kende sit 

tilhørssted, sit sprog og sine rødder skaber selvrespekt og det giver tolerance overfor andre. 

Grænselandet er et forbillede og et levende eksempel på, hvordan man efter national 

opløsning, kunne dele en region mellem to lande og som ikke er gået i opløsning i senere tid. 

Succesen bag grænselandet mellem Tyskland og Danmark, er måske inderst inde ”at vi på 

13 Bilag 1 (l, 14-15) 
14 Bilag 2, (l, 17) 
15 Grænsen, nr. 1 februar 2020, (S. 10, l, 13) 
16 Bilag 2, (l, 32) 
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begge sider af grænsen behandlede mindretallet sådan, som vi gerne selv ønskede at blive 

behandlet”17 Poul Nyrup refererede her til kristendommens kærlighedsbud, ”Du skal elske din 

næste som dig selv”18 og benyttede ligesom Niels Neergaard eksistentiel historiebrug. Hvis vi 

ikke behandler det tyske mindretal i Danmark ordenligt, kan vi heller ikke forvente, at 

Tyskland behandler det danske mindretal i Sydslesvig ordenligt. På den måde undgår vi 

mange konflikter, da vi har respekteret hinandens mindretal og ikke ønsker at skabe uro 

blandt mindretallene.  

På trods af de gode historier i forbindelse med genforeningen, lurer nationalismen stadig rundt 

omkring i Europa. Danmark for danskere er et eksempel på, at nogle ikke rummer 

anderledestænkende og ikke giver plads til forskelligheder.  

Nationalismen kan have store konsekvenser for andre grænselande, for når nationalismen er 

værst har den svært ved, at rumme modsætninger og mindretal.  

18-årige Johanne fra Sydslesvigs tale til Dronningen
I 2019 besøgte Dronning Magrethe det danske mindretal i Sydslesvig, og særligt én tale rørte

hende dybt.19 18-årige Johanne bor i Tyskland, men omtaler Danmark som sit hjerteland. Hun

lever i en hverdag, der er præget af både tysk og dansk kultur. Når de fejrer fødselsdag står

det danske flag på bordet, mens der bliver råbt ”Alles Gut”, og i aftentimerne ser de både

Bundesliga og Brøndby, og jubler når det danske landhold vinder VM i håndbold.20 Johanne

er et levende eksempel på, at det at være dansk i mødet med det tyske, ikke behøver at være et

problem og at det er muligt, at forene det bedste fra to verdener.

Sydslesvigudvalg  

I dag har vi et Sydslesvigudvalg i folketinget, som er bredt sammensat af forskellige partier, 

som sikrer at det danske mindretal i Tyskland har det godt og ikke bliver glemt. I september 

2019 fik udvalget en ny formand, Christian Juhl fra enhedslisten. Christian Juhls vision for en 

bedre verden, er det der driver ham i hans arbejde med det danske mindretal.  

Sydslesvigudvalget fungerer som et bindeled mellem Folketinget i Danmark og det danske 

17 Bilag 2, (l, 37-38) 
18 Mattæus evangeliet (22,39) 
19 Grænseforeningens blad Grænsen, nr. 6, Jubilæumsudgave om genforeningen 1920-2020, (S, 8, l, 82-86) 
20 Artikel på DR (kilde 21) 
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mindretal i Sydslesvig, og er det eneste udvalg i folketinget, hvor politikkerne selv vælger, 

hvad de vil støtte uafhængigt af politisk ståsted.  

”Mindretalspolitik er fredsskabende”21 og det mener Christian Juhl er en af de vigtigste 

grunde til, at arbejde med det dansk-tyske grænseland. Christian Juhl stammer selv fra det 

sønderjyske og ved, hvad det vil sige at vokse op blandt minoriteter. Han har selv oplevet, 

hvordan mindretal og flertal er gået fra et mod hinanden til et med hinanden.22  

Christian Juhl mener, at ved at løse grænsespørgsmålet nedefra, igennem folket og ikke 

igennem politisk magt, undgår vi en grænsekonflikt og det kunne andre grænselande tage ved 

lærer af.  

Støtten til det danske mindretal er lige så vigtig, som den altid har været og så længe vi har et 

dansk mindretal, skal vi hjælpe dem på bedst mulig vis.  

Sidestillet med det danske mindretal i Tyskland, støtter Tyskland også deres mindretal i 

Danmark. På samme måde som der findes danske organisationer i Sydslesvig, findes der også 

tyske organisationer og skoler i Nordslesvig.  

Tyskland og Danmark gør begge en indsats for, at støtte deres mindretal og bevare det gode 

forhold i regionen. 
 
 

Sigurd Barretts nyfortolkning af grænsesang  
Sigurd Barret er et dansk multitalent, og har som forfatter opnået en status som 

historiefortæller. Sigurd Barrett favner både børn og voksne, og formidler store og vigtige 

kulturbærende historier, der er til at forstå. En af hans nylige formidlinger, omhandler 

genforeningen i 1920.  Han rejser i øjeblikket rundt i hele Danmark og Sydslesvig, med bogen 

”Sigurd fortæller om Genforeningen”. Her formidler han, sammen med Grænseforeningen 

historier om genforeningen, i et mere nutidigt perspektiv. Bogen sammenfatter fakta og 

fortællinger om genforeningen, og historien er værd at lytte til, da den peger mod nutiden og 

ind i fremtiden.23 Sigurd Barrett har på opfordring af grænseforeningen, nyfortolket et par af 

de gamle grænsesange og det er ikke faldet i god jord hos alle.  

En af de gamle sange, som Sigurd Barrett har fornyet er ”Det haver så nyligen regnet”. Den 

blev sunget i 1890 og er oprindeligt skrevet som digt af Johan Ottosen. Senere blev en 

                                                        
21 Grænseforeningens blad Grænsen, (S. 8, l, 34) 
22 Grænseforeningens blad Grænsen, (S. 8, l, 60-62) 
23 Grænseforeningens blad Grænsen, (nr. 1 S. 36-37)  



Middelfart Gymnasium 
SSO Historie 

Side 12 af 17 

gammel folkevise tilføjet, og sangen fandt sin plads i ”Den Blaa Sangbog”. Sangen blev 

hurtigt en af de danske sønderjyders kampsang, i håbet om en genforening med Danmark.  

I Sønderjylland i 1920 betød ”Den Blaa Sangbog”24 enormt meget. Den var fyldt med 

fædrelandssange, og mindesange om Danmarks historie. Sangbogen blev hurtigt populær, 

blandt de dansksindede sønderjyder og dens store udbredelse fik de tyske myndigheder til, at 

forbyde at man sang flere af sangene ved offentlige arrangementer. Tyskerne mente, at de 

danske sønderjyders kampsange, var et farligt agitationsmiddel, for de tyske myndigheder 

forstod sangenes betydning og deres måde at skabe fællesskab på.25 

”Frø af ugræs er føget over hegnet” 

I Johan Ottosens populære tekst, var der særligt en linje, som fik tyskerne til at forbyde 

sangen, og det er samme linje der i dag skaber debat. Der er tale om første vers, linje 3 ”Frø af 

ugræs er føget over hegnet”. Teksten henviser til, at det tyske mindretal i Danmark blev set 

som ukrudt, der var kommet ind over grænsen. Ukrudt har en negativ ladet betydning og er 

noget som man vanligt forsøger, at fjerne og undgå. 

Ser man sangen i et moderne perspektiv, handler den om, hvordan vores identitet skabes i 

modsætning til fremmede, og det bliver hermed en mere ”dem - os” tænkning som afspejler 

det moderne kulturmøde.  

Sigurd Barretts nye version af sangen, med titlen ”Det har været et vildt og voldsomt 

regnvejr”, er et forsøg på, at lave en moderne version af den gamle sang. Den fortæller om det 

moderne grænseland, som ikke længere er som det var før i tiden, men som er blevet et 

rummeligt grænseland med plads til forskelligheder. 

Kritik 
Nyfortolkningen af sangen er ikke faldet i alles smag og en af dem der har udtalt sig kritisk, er 

forfatter Henrik Petersen fra Rødekro. Han udtaler til Tv syd, at han mener, at ved at fjerne 

linjen ”Frø af ugræs er føget over hegnet”, håner man sønderjydernes historie26 og at det er et 

tegn på ’skandaløs mangel på kulturel og historisk indsigt’. Da han på DR så Sigurd Barrett 

optræde, på en scene ved Folkeplejehjemmet, i forbindelse med 100 året for genforeningen, 

24 Udgivet af Sønderjysk Samfund 
25 Den Blaa Sangbog (kilde 15) 
26Toftgaard Jespersen, Nikolaj. (s.d.). Forfatter om Barretts 'nationalsang': (kilde 27) 
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følte han, at han fik et slag i ansigtet27, og han undrer sig meget over, at grænseforeningen er 

gået med på ideen.  

Sigurd Barrett har efterfølgende udtalt, at han aldrig har haft til hensigt at såre nogen. Hans 

tekst er skrevet i stor kærlighed, til mindretallene og Danmark. Han ønsker at pege på 

kulturenes ret, til at leve side om side, i gensidig forståelse og respekt.  

Sigurd Barrett synger begge versioner af ”Det haver så nyligen regnet”, til sine koncerter, så 

han mener ikke det handler om censur, eller at der er tegn på manglende forståelse for 

kulturen og historien. Sigurd Barrett udtaler til Tv syd, ”Kritikken er urimelig, fordi det passer 

ikke. Jeg har læst på mit stof. Jeg har givet et bud på en moderne version, der handler om 

rummelighed.” 28 

Betydningen af Sigurd Barretts ”Det har været et vildt og voldsomt regnvejr” 

Hvis man ser nærmere på Sigurd Barrett nye fortolkning af sangen, kan man tydeligt se, at 

han har bevaret det historiske, fra den oprindelige sang. I de to første vers bruger han datid, 

når han bl.a. beskriver, hvad Danmark var igennem i de krigsramte år. ”Fremmedhad 

sprængte tillidsbånd itu”29 er en af de sætninger Henrik Petersen slår hårdt ned på. Han 

mener, at Sigurd Barrett underforstået stadig mener, at der er fremmedhad i Sønderjylland og 

det kan sønderjyderne ikke nikke genkendende til. Man skal dog bare huske på, at ved at 

Sigurd Barrett bruger datid, taler han ikke om, hvordan forholdet mellem Danmark og 

Tyskland er nu, men hvordan det har været. Det giver nyere generationer, mulighed for at 

kende til deres danske historie, på en anden måde som gør det lettere at forstå.  

I de sidste 3 vers skriver Sigurd Barrett i nutid og hermed peger han fremad mod et nutidigt 

perspektiv, på vores grænseland. ”Vi er et, uanset hvor end vi bor”30 beskriver hvordan vores 

forhold med både det danske og det tyske mindretal er i dag. Man kan godt være tysk 

statsborger, men føle sig dansk og omvendt kan man være dansk statsborger, men føle sig 

tysk. Sigurd Barrett hentyder til, at ”Vi er os, de er dem, men vi er sammen”31. Lige meget 

hvad man føler sig som, så er vi sammen om at være et grænseland og et forbillede for andre 

grænselande og regioner.  

27 Sigurd Barrett optrådte på en scene ved Folkeplejehjemmet i forbindelse med 100 året for genforeningen. 
Showet blev sendt på DR. 
28 Interview med Sigurd Barrett i artiklen fra TV Syd, (kilde 27) 
29 Barrett, Sigurd, ”Det har været et vildt og voldsomt regnvejr”, (vers 1, l, 4) 
30 Barrett, Sigurd, ”Det har været et vildt og voldsomt regnvejr”, (vers 3, l, 7) 
31 Barrett, Sigurd, ”Det har været et vildt og voldsomt regnvejr”, (vers 4, l, 1) 
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Henrik Petersen giver meget tydeligt udtryk for sin holdning, i først et læserbrev i 

JydskeVestkysten, og efterfølgende i et interview på TV syd. Selvom andre muligvis er enige 

i hans udtalelse, har det været svært at finde andre, som har udtalt sig lige så kritisk, i det 

offentlige rum.  

Dybest set handler det om, at rumme hinanden og ikke om at udskifte vores historie.  

Når man som Sigurd Barrett vælger, at ny fortolke en sang, med så stor en betydning og så 

meget historie, viser man at man i den grad sætter historien først. Ved at forny ældre tekster, 

bliver det lettere for vores nyere generationer, at forstå vores forhistorie. Det, at der er blevet 

lavet en moderne version af den omtalte sang, gør at man som ung, kan følge med i og forstå 

de festligheder Danmark går igennem 100 år efter. Teksten til ”Det haver så nyligen regnet” 

kan være svær, at forså for vores nyere generation og Sigurd Barrett forsøger at sikre, at det 

aldrig bliver glemt. Hans tekst i ”Det har været et vildt og voldsomt regnvejr” er nuanceret på 

en måde som gir lyst til, at vide mere om Danmarkshistorien.  

Vi insistere på at være danske, men det skal ikke forhindre os i, at samarbejde og finde 

løsninger i en tid, hvor vi har brug for at have et tæt og tillidsfuldt forhold til Tyskland. 

Konklusion 
Ud fra denne opgave, kan jeg konkludere, at genforeningen i 1920 har sat sine spor i os 

danskere. Det har kostet os mange trofaste soldater, at nå til en historisk genforening, som 

stadig i dag har stor betydning, for det gode forhold til vores tyske naboer.  

Selvom det er 100 år siden, er der stadigvæk stærke følelser forbundet med historien om 

genforeningen. Det kan være svært, at undgå at træde nogen over tæerne, når man som Sigurd 

Barrett kaster sig ud i, at tolke på noget der ligger så dybt i rødderne, hos en del af den danske 

befolkning. Han forsøger med sin nye tekst, at beskrive både, hvordan det var i tiden omkring 

genforeningen, men også hvordan det er lykkedes os, at rumme hinanden via gensidig respekt 

og dialog.  

Siden 1920 har den danske regering fastholdt sit fokus, på mindretallene i Sønderjylland.  

Regeringens, Sydslesvigudvalg gør en stor indsats for, at bevare det gode forhold over 

grænsen. Vi gik fra et mod hinanden, til et med hinanden og den vej vil vi, fra dansk side 

forsat gå og huske vigtigheden af, at behandle andre som vi gerne selv vil behandles. 
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