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En afstemning som stadig er værd at fejre 

 
1/3 

I 1864 og igen under første verdenskrig var der danskere, som med våben i hånd gav deres liv for 

Danmark. Det gjorde for eksempel Peter Fredslunds Oldefar, Hans Laue Larsen Fredslund med 

denne forlader, som Peter Fredslund her viser frem. Bag ham er det formanden for Sdr. Hygum 

Sogns Lokalhistoriske Forening, Bjarne Holm.Foto: Martin Ravn 

 

Ved genforeningen i 1920 var der jubel og 400 mennesker til afstemningsfest i 
Hygum Forsamlingshus. Den fest er lige siden blevet gentaget hvert eneste år. I år 
er det så på lørdag, festen skal holdes. 

Sdr. Hygum: Der var engang, da vi i Danmark levede i ufred med vores nabolande. I 1864 og igen 

under første verdenskrig var der danskere, som med våben i hånd gav deres liv for Danmark. 

Så gik det mere fredeligt til ved genforeningen i 1920. Da kunne vi lade våbnene hvile og nøjes 

med at sætte kryds på en stemmeseddel. Det foregik syd for Kongeåen, og her på egnen var der 

afstemning i de tre sogne: Hjortlund, Harreby og Sdr. Hygum. Der var cirka 1200 

stemmeberettigede, og i Sdr. Hygum foregik afstemningen på Hygum Kro. Til gengæld blev 

resultatet af afstemningen offentliggjort i Hygum Forsamlingshus. 

Ikke færre end 96 procent stemte ja til Danmark, hvilke uden tvivl frembragte jubelscener i 

forsamlingshuset. 400 mennesker var mødt frem for at høre resultatet af afstemningen. Ja, der var 



også deltagere i afstemningen, som var rejst hertil langvejs fra. Det var dem, som var født i sognet, 

men siden havde rejst andetsteds hen. Nogle kom endda fra USA for at give deres stemme. 

- Det var en fest, og i protokollen kan vi stadig læse, at de sidste deltagere i afstemningsfesten først 

gik hjem klokken tre om natten, siger Peter Fredslund. 

Og han ved besked, for ikke bare bor han i Sdr. Hygum - han er også næstformand i Sdr. Hygum 

Sogns Lokalhistoriske Forening. 

Han kan også fortælle, at lige siden dengang, har der hvert år været holdt en afstemningsfest. Selv 

under anden verdenskrig, da nazisterne havde besat Danmark, blev der hvert år holdt en 

afstemningsfest i forsamlingshuset. 

- Men det lykkedes os altid at camouflere det som en almindelig fødselsdagsfest for et af 

medlemmerne af bestyrelsen, siger Peter Fredslund og røber, at nazisterne aldrig fandt ud af den 

rigtige sammenhæng. 

Det var en fest, og i protokollen kan vi stadig læse, at de sidste deltagere i 
afstemningsfesten først gik hjem klokken tre om natten. 

Ved genforeningen i 1920 gik det mere fredeligt til. Da kunne vi lade våbnene hvile og nøjes med at 

sætte kryds på en stemmeseddel. Foto: Martin Ravn 

ANNONCE 

Ambassadøren kommer 

Fra Sdr. Hygum var der cirka 25 familier, der tog konsekvensen af afstemningen og derfor rejste 

tilbage til Tyskland. Men fem tyske familier - hjemmetyskere, som de blev kaldt - blev dog tilbage, 

holdt en lav profil og blev efterhånden integreret. 

- Afstemningsfesten holder vi altid den 10. februar, og det er så på lørdag. Der kommer næppe 400 

som i 1920, men i hvert fald 40 elever fra Rødding Højskole har meldt deres deltagelse, og 

derudover regner vi med 100 andre deltagere, siger Bjarne Holm, Olling, der er formand for Sdr. 

Hygum Sogns Lokalhistoriske Forening. 

Det er således Sdr. Hygum Sogns Lokalhistoriske Forening, som i samarbejde med Rødding-Vejen 

Grænseforening, Hygum Forsamlingshus og Rødding Lokalhistorisk Forening er arrangør af 

afstemningsfesten. 

Blandt de inviterede gæster er også Danmarks ambassadør i Tyskland, Friis Arne Petersen, der har 

lovet at holde festtalen. Den vil strække sig over to afdelinger, og efter den sidste får ambassadøren 

lejlighed til at svare på spørgsmål fra salen. 

Det hører også med til traditionen ved afstemningsfesterne, at der skal synges sange, og her er Du 

skønne land, Vort Modersmål er dejligt og ikke mindst Det Haver så Nyligen Regnet, altid med på 

repertoiret. 

Ingen fest uden kaffe og kage, så deltagerne i afstemningsfesten kan godt begynde at glæde sig til 

noget á la sønderjysk kaffebord, men som Bjarne Holm forklarer det, vil der dog udelukkende blive 

serveret lagkager. 
 


