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Sønderjydernes ”nationalsang” 

”Det haver så nyeligen regnet” 
 

 
Johan Ottosen 1859-1904 

 

1870’erne og begyndelsen af 80’erne havde været en vanskelig tid for de danske 

sønderjyder. Den store udvandring havde svækket befolkningen og givet modløshed, 

ophævelsen af § 5 havde også været et hårdt slag, og mange kræfter var i den 

følgende tid brugt i strid om taktikken. Men i løbet af 80’erne begyndte det at lysne. 

Sprogforeningens dannelse i 1880 gav et for dansk sprog og åndsliv nyt liv, og 

Vælgerforeningen i 1888 betød en foreløbig afslutning på den indre politiske strid. 

Ganske vist kom omtrent samtidig den nye skoleordning, der gjorde skolen næsten 

http://www.troldkaer-katteri.dk/ottosen2.html
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helt tysk. Men det danske modtræk fulgte hurtigt efter derved, at man i 1892 

oprettede en tredje betydningsfuld forening, Skoleforeningen. Dens opgave var, at 

give elever, der var færdig med skolen, støtte til et ophold på en dansk højskole eller 

efterskole. 

 I 1890 havde Gustav Johannsens svigersøn Johan Ottosen skrevet den 

bekendte sang ”Det haver så nyeligen regnet”, idet han omformede en gammel 

folkevise. Den giver i poetisk form en slags status over situationen og et udtryk for 

stemningen på dette tidspunkt. 

 Sangen blev skrevet i anledningen af et besøg af sønderjyder i 

København, hvor Ottosen boede. Der indledtes med et vers om tilbagegangen og 

modløshedens år, hvor det kunne se ud, som om alt var ”stormens rov”. 

 

 Det haver så nyeligen regnet, 
 det har stormet og pisket i vor lund, 
 frø af ugræs er føget over hegnet, - 
 åg på nakke og lås for vor mund. 

Årets løb har sin lov, 
der blev lyst i vor skov, 
ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov! 
 

Men som modgangen har givet sammenhold og styrke, og nu spirer ”vårkraften”, den 

nye ungdom, der er blevet i landsdelen. 

 

 Det har regnet, men regnen gav grøde, 
 det har stormet, - men stormen gjorde stærk. 
 Som de troede, at skoven alt var øde, 
 så de vårkraftens spirende værk. 
 For de gamle som faldt, 
 er der ny overalt, 
 de vil møde, hver gang der bliver kaldt. 
 

Man holder stadig fast ved det danske – til skuffelse for tyskerne. 

 

 Og de tro’de, at hjertebånd kan briste, 
 og de tro’de at glemmes kan vor ret, 
 de skal vide, de aldrig ser de sidste, 
 de skal vide, at ingen bliver træt. 
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 Thi som årene randt, 
 sås det båndene bandt, 
 kræfter fødtes for kræfterne som svandt. 
 

Hverken trusler eller løfter vil ændre dette. 

 

 De kan spærre med farver og med pæle, 
 de kan lokke med løfter og med løn, 
 fælles sprog giver vore tanker mæle, 
 fælles vilje gør kampdagen skøn. 
 Nye stridsmænd skal dér, 
 nye stridsmænd skal her 
 slutte kreds om den fane, vi har kær. 
 

Og sangen munder ud i den fortrøstning til fremtiden, som mange trods alt følte, 

skønt genforeningshåbet lå på lang sigt. 

 

 Ja det haver så nyeligen regnet, 
 og træerne drypper endnu; 
 mangen eg er for uvejret segnet, 
 men endda er vi frejdige i hu; 
 viger ej ud af spor, 
 for vi kender ord: 
 Det har slet ingen hast for dem, som tror. 
 

Selv om Johan Ottosens sang altså er udtryk for en bestemt situation, har den vist sig 

at være udødelig. Den regnes endnu over hundrede år efter for sønderjydernes 

egentlige ”nationalsang”. 

Sangen blev udbredt over hele Danmark under besættelsen (1940-45), 

fordi hele befolkningen nu var i samme situation som sønderjyderne i perioden 1864-

1920, og fordi sangen formanede til udholdenhed. Sangen er fortsat populær i 

Sønderjylland, hvor det stadig er almindeligt at gentage sangens sidste tre linjer, 

enkelte steder endda stående. 

 

Sangen blev hurtigt sønderjydernes kampsang og blev derfor forbudt af de preussiske 

myndigheder. Sprogforeningens sangbog "Den blaa Sangbog" havde naturligvis 

sangen med, men efter forbuddet mod at synge den, måtte man lade sangbogen trykke 

http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/s/all/4734
http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/d/all/4537
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med en blank side der, hvor "Det haver så nyeligen regnet" skulle have været - så var 

der plads til, at man selv kunne skrive teksten ind... 

 

 

Johan Ottosen, Søren Johan Ottosen, 31.1.1859-10.3.1904, pædagog, historiker, 

politiker. Johan Ottosen blev 1878 student fra latinskolen i Horsens, studerede først 

teologi, men opgav det og tog 1885 skoleembedseksamen med historie som 

hovedfag. Han var derefter lærer ved Efterslægtsselskabets skole 1885-99, fra 1893 

som inspektør for den sproglig-historiske afdeling. I år 1900 blev han leder af Det 

nordiske Forlags pædagogiske afdeling.  

 

 
 

En del af sangens tekst blev brugt på en afstemningsplakat tegnet af Thor Bøgelund. Plakaten blev 

trykt i 5.000 eksemplarer op til folkeafstemningerne i 1920. 
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Kilde: Leif Ingvorsen: Det lyder som et eventyr. 1995. 


