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Sigurd Barretts nye sang ”Det har været et vildt og voldsomt regnvejr” 
er et nutidigt bud på fred og forsoning mellem mennesker 
 
Pianisten og forfatteren Sigurd Barretts nye sang ”Det har været et vildt og voldsomt regnvejr”, 
der er skrevet på opfordring af Grænseforeningen, har givet anledning til mange henvendelser fra 
medierne efter et læserbrev i JydskeVestkysten torsdag. Læserbrevsskribenten mente, at Sigurd 
Barretts sang var udtryk for censur af Sønderjyllands nationalsang, ”Det haver så nyligen regnet”. 
For at mane denne kritik endegyldigt til jorden har Sigurd Barrett og Grænseforeningen valgt at 
udsende følgende, fælles pressemeddelelse. Samtidig fremsendes også teksten til ”Det har været 
et vildt og voldsomt regnvejr”, som redaktionen opfordres til at offentliggøre. 
 
Sigurd Barrett siger: 
 
”Min nye sang ”Det har været et vildt og voldsomt regnvejr” er ikke et forsøg på at bortcensurere 
eller erstatte den gamle ”Det haver så nyligen regnet”, som jeg selv elsker højt. Den er et forsøg på 
at genskrive sangen i en nutidig ånd, hvor rummelighed og demokrati er vigtigere end at pege 
fingre ad andre. Jeg har stor forståelse for den betydning, sangen har for sønderjyder, og jeg spiller 
selv begge versioner i mine forestillinger, både den gamle og den nye. Jeg har indtil videre kun fået 
positiv respons, når vi har sunget sangen rundt i landet, også blandt sønderjyder. Det smukke ved 
grænsefortællingen i dag er netop, at vi kan rumme hinanden og leve i fredelig sameksistens. 
Denne historie er vigtig at fortælle, og det gør den nye tekst. Jeg beklager, hvis sangen har stødt 
nogen, det har aldrig været min mening. Den oprindelige tekst er et historisk vidnesbyrd, som vi 
aldrig må glemme. Min nye tekst er skrevet i stor kærlighed til sønderjyder og til Danmark. Den 
ønsker at pege fremad i demokratiets tegn, og den ønsker at pege på kulturernes ret til at leve 
side om side i gensidig forståelse og respekt.” 
 
Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen, siger: 
 
”I Grænseforeningen er vi meget glade for, at Sigurd Barrett har sagt ja til vores opfordring om at 
skrive en ny sang på den gamle melodi ”Det haver så nyligen regnet”, som vi håber stadig vil blive 
sunget meget. Vi er meget kede af det, hvis nogen føler sig såret i den forbindelse, for det har 
bestemt ikke været meningen. Den nye sang ”Det har været et vildt og voldsomt regnvejr” er en 
sang med et nutidigt budskab om at leve i fred og fordragelighed med hinanden og afspejler det 
gode dansk-tyske forhold, der eksisterer i grænselandet i dag. Sigurd Barrett skriver meget fint i sin 
sang: ”Vi er os, de er dem, men vi er sammen, hvis vi rummer hinanden, kan vi gro. Dialog og 
respekt skal danne rammen om vor verden, på trods af skel og tro.” Det er da en flot måde at sige 
det på. Det er også det, der ligger i Grænseforeningens slogan: ”For en åben danskhed”. Vi 
insisterer på at være danske, men det skal da ikke forhindre os i samarbejde og finde løsninger i en 
tid, hvor vi har brug for at have et tæt og tillidsfuldt forhold til Tyskland”.  
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