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Æ SYNNEJYSK FORENING 

Ny indmeldelser sendes tæ Æ Synnejysk Forening, att.: Karin Kaassgaard, Bjerggade 4 C 
6200 Aabenraa (Tlf. 73 62 10 10 el. fax 73 62 10 11) E-mail:karin@synnejysk.dk 
Kontingente for rest af 2003 samt 2004: 
120 kr. som privatperson. 180 kr. pr. husstand (par m.m.) 
80 kr. hvis man æ unne 20 åe.  180 kr. pr. husstand i æ ueland. 
500 kr. for firmaer (inkl. annonce å æ jemmesie) 
Æ beløb ka indbetales å kontonummer 7910-1139677.  
Haus å skriv navn å telefonummer væ æ indbetaling. 

Formand 
Erik Haase 
Ribe Landevej 11, DK- 6270 Tønder 
Telefon: 74 72 00 07/23 41 00 45 
E-mail: erik@synnejysk.dk 
 
Næstformand 
Walter Petersen tlf. (74 67 87 22 
E-mail: walter-petersen@mail.dk 

Kasserer/sekretær/mælemsansvarle 
Karin Kaasgaard tlf. 73621010 (kun i dagtime) 
Bestyrels: 
Jenny Williams (tlf. 74 45 92 25) 
Carsten From (tlf. 74 63 10 25 
Arne Ohlsen (tlf. 74 52 52 52) 
Peter Asmussen Tlf. 73 62 10 10 
 
 

www.synnejysk.dk 

Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening 
. Gennem de siest par åe ha vi tæ-
bøjn voss mælemme å gi gaukort 
tæ deres nærmeste bekendt. 
For kun 100 kr. kan man få et mæ-

lemsskab af Æ Synnejysk Forening. 
Ring elle skriv tæ voss kasserer Ka-
rin Kaasgaard å tlf. 73 62 10 10  elle 
mail: karin@synnejysk.dk 

"Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af  

...stiftet tæ æ  bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 1 

Æ Blaj 
 

...tæ bevarels af æ sproch å kultue 
august 2003 

nr. 11 

Ska vi fremstilles som et halvtombe  
folkefærd mæ jautbøss å jauthund?  
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase 

Ætte en dejle sommeferie, æ det 
dejle å kund gå i gang mæ æ fore-
ningsarbe mæ frisk halm i æ træsk. 
Inden vi sæe voss om æ det snart 
jul, å så va det åe gaun. Æ ti den 
geh hurtich å det et tegn åe at geh 
godt i æ forening.  
Vi æ nå 1.386 mælemme, så vi ha 
haej en tægang å 120 mælemme. 
De anne åe ha vi haej en tægang å 
ca. 400 mælemme pr. åe. Det kom-
me vi nok it tæ å nå i åe. Det gør nå 
helle it nau, for vi æ godt tæfrejs 
mæ at vi æ bløwn så stoe som vi æ.  
It mindst ska vi væe richte tæfrejs 
mæ olle de bøche vi ha fot sål. Vi ha 
nå fot sål 3700 bøche! For at en 
bogch kan blyw en bestseller i Dan-
mark, ska vi ha sål 6000 bøche. Det 
troe æ uen tvivl at vi komme tæ å 
opnå. Men det blywe nok it æ åe.  

Vi ha endvidere kund konstatere eve 
æ somme, at Tuborg har startet en 
reklamekampagne å synnejysk. Æ 
haej hoft at vi bløw fremstillet som 
et intelligent å venle folkefærd. Des-
værre blywe vi som synnejye præ-
senteret, som værende halvtyskere 

det it ha olle koppe i æ skaf. Det blywe 
helle it bære af at de skuespillere som 
de bruche it æ synnejyer. Leif Maibom 
æ mæ bekænd fynbo. Det bærer des-
værre æ sproch præg af. Hvofor ska 
synnejye fremstilles i en så plat å ned-
ladende måe? Hvem å evehovedet æ 
målgruppe for den slaus reklame? Vil 
Tuborg evehovedet kun sæl flæe øl væ  
å lau så plat reklame?  
Gi voss en Fuglsang, den æ da i det 
mindst laut å den richte sie af æ Kon-
geå. 
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Toesda den 11. septembe æ klok 17.00 
 
Stej: Andreas Andresen, Thorsvej, Padborg  
 
Program: 
Besøch væ Spedition Andreas Andresen 
www.andresen.dk 
Bach ette æ rundvisning taje vi tæ Holbøl 
Landbohjem vå vi ska ha biksema. 
 
Vi ha maks plads tæ 60 persone.  
Så den det komme føst tæ møll... 
 
Tæmelding tæ Karin Kaasgaard  
tlf. 73621027 olle hverdau tæ kl. 16.00 
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Program:   
Kl. 19.00 Heinz Saxburger: Fra 
landmandssøn te amatør, lad-
vognskunstner til proff og internati-
onal kunster mæ rejse æve e hele 
verden.  
E forhold blant artiste, øvetro, tek-
nik og afsløring a kunstners kun-
nen, frem te forskelle i kultur... 
 
20.15 - 21.00: Kaffepause  
21.00 - 22.00: Trylleschow  
Stej: Centralhotellet,  Østergade 1, 
6270 Toftlund tlf. 74831011 
 
Pris for mælemme elle KlubXtra: 70 
kr. pr. person incl. kaffe + rund-
stykke m. ost eller kringle 
Pris for it mælemme: 85 kr.   
Tæmelding tæ Karin Kaasgaard tlf. 
73621027 olle hverdau tæ kl. 16.00 

den 28/10 i Tautlund  

Ambassadørmøde den 
4. september i Køben-
havn 
Mæe informatione om æ møe 
samt tæmelding å 
www.synnejyskambassade.dk 
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Den 31. juli skrev vi tæ Tuborg om-
kring deres reklame å synnejysk. 
Saem dau blev det omtal i Jydske-
Vestkysten å TV-Syd. Tuborg med-
delt at æ reklame alligevel bløw 

Tuborg stoppe ”synnejysk” reklame 

stoppet i den ugch. Så vi fik it møj 
ue af voss reaktion. Trods det, fik 
de trods alt voss holdning tæ deres 
reklame. 
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Besøch å Trøjborg slotsruin 
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Møde i Synnejysk Ambassade i København 
Af Ambassade-sekretær Vibeke Ries (Vipse)   

Torsdag den 1. maj havde vi i 
Ambassaden inviteret Uwe Bro-
dersen til at komme og holde et 
lille (troede vi) foredrag om Tøn-
ders historie.  
Det gik op for os at Tønder er en 
meget gammel by og historien 
startede mere end tusind år tilba-
ge.  
Det tog faktisk Uwe to timer at nå 
frem til dette århundrede.  
Men ingen tvivl om at vi fik lært 
meget om Tønder og dets indbyg-
ger. Blandt andet at der engang 
var 49 værtshuse pr. 49. indbyg-
ger.  
Det er nok heller ikke uden grund, 
da Uwe havde været i gang i 20 
minutter var vi nødsaget til at 
holde den først ølpause. Og hvem 
tror I der bad om den? Folk fra 
Tønder!!!!  
Vi siger mange tak til Uwe for 
hans lærerige oplæg.  
Han vil sammenskrive sit to timers 
oplæg, til et historisk rids, som vil 
blive lagt ud som et link på vores 
hjemmeside.  
Så i tilfælde af at I ikke fik det 
hele med, så vil der blive mulig-
hed for at genlæse historien om 
Tønder.    
Til vores arrangement som der 
var mødt 30 frem til, mødte der 

også en mand op som hedder John 
Blem.  
Han er en meget aktiv mand, som 
fører sin drømme ud i livet.  
Han har blandt andet i samarbejde 
med operasanger Rudi Sisseck og 
David Graham lavet en cd med Johns 
favoritsange. Her er blandt anden 
Alssangen og Det have så nyeligen 
regnet, Madeleine. En fantastisk ope-
raplade med sange som vi kender.  
Hvis I skulle få lyst til at købe den 
kan I rette henvendelse til underteg-
nede og I vil få den tilsendt for den 
lille sum af 100 kr.  
 Det var dejligt at så mange mødte 
frem. Vi er dog helt klar over at ved 
fremtidige arrangementer skal et op-
læg ikke vare mere end max. en 
time. Dette er fordi at vi jo også mø-
des for at "snakke" sammen og det 
var der dårligt tid til i torsdags.  
Vi ser frem til at se mange af Jer til 
sommerfesten hvor vi skal kegle. Jeg 
håber der kommer nogle og hjælper 
mig, mod alle Tønder folkene. De 
fører sig frem i antal i øjeblikket. Så 
op af stolene folkens fra resten af 
Sønderjylland.  
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Å en varm synda ettemæe  
den 22. juni mødt det 40 
mælemme op tæ voss 
arrangement å Trøjborg 
Slotsruin.  
Den tidlichere borgmester 
fra Bredebro Lauge Jepsen 
fortål om æ Ruin.  
Bachette tau vi eve tæ æ 
gåe væ sien af æ ruin, vå 
vi fik kaffe å tort. 
Lauge haej taun naun 
gammel fortællinge å syn-
nejysk mæ, som han løjst 
op. 
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En gang imellem skul min fa te 
stajs, som vi kålt et. Æ staj, det 
vå Affenrå. Han skul ind å æ 
bank å orden naue pængsache, 
det vå vel et pa regninger, dæ 
skul betales elle så’t naue lichens. 
Fåbi væ æ maskinhandle skul 
han å tit, å så kun der saut væ 
nau fle stoe å små gø’mål rundt i 
staj. 

Tit vå min mo’e 
å mæ, men hun 
haj sin egen be-
søringer. Naue 
nyt ynnetøj, 
strømpe, en ny 
kjul hvis de skul 
richte fint te bys 
elle stof te å sy 
en kjul a te min 
søste å mæ elle 
te sæ sjæl. Min 
mo’e vå nemle 
ret goj te både å 
strik å sy tøj. De 
kjulle min søste 

å æ haj å te audansningsbal i æ 
dansskol, vå åltins hjemsy – it 
helt jens, men vi tåt, vi vå galt 
fin. To gang i æ å skul min mo’e 
ha sæ en ny hat ind i den fin hat-
butik, dæ lå å æ Stoegae. Hun 
preue manne fåskelle, inden hun 

Barndoms glaje 
Af Karen Bach 

fandt den richte. Det vå en lys te 
åm somme å en nørk te vin-
tebruch. 
Den helt stoe lyk vå det, hvis min 
søste å æ måt kom mæ te stajs. 
Knap så glant vå det, å væ mæ ind 
å æ bank. Godt nok haj æ bank 
nau bøche få børn, men fa’s snak-
ken tau længe ti, end det tau å løs 
æ bøche igennem. Ja, æ må lich 
indskye, æ kun jo it løs ænå, kun 
kich bill’re. Fle’ gang vå æ hen å 
ryk min fa i æ ærm å visk, om vi it 
snart skul virre.Och hvo vå det 
læng å vint, men åmsi’e blev han 
da færre, å vi skul anne staj hen. 
Lidt længe åp a æ Stoegae lå en 
høkkebutik dæ hed Agga. Dengang 
vå dæ ingen gågae, men stenbro å 
en høj kant åp te æ fåtau, hvo vi 
helst skul gå, da dæ køe biler å æ 
gae. 
Set ue fra min målestok å mæ min 
barneøjn vå det en stoe butik, ham 
høkke Agga haj. Det vå en vichte 
butik, ja faktisk den bæst i hele 
Affenrå. 
Auen eue æ disk hang dæ å en 
lang tyk stok den jen mete lakrits 
ve sien a den anden. Min øjn hang 
kleue fast væ ål de manne sort 
tingester. Oh  ba’e fa nå haust å 
køf en mete mæ hjem. Æ tænde 
løf helt fuld a vand, ba’e væ æ 
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tank åm såt 
lille styk å 
kanu å – æ 
sank æ 
mundvand. 
Endle kom 
det fra min 
fa, at han 
gjen vil ha 
jen mete 
lakrits væ æ høkke. Stras han haj 
såj det, kech han ne’ å vos piche, 
sat et stot smil åp, å soj sin: ”Naj, 
la mæ få to mete mæ hjem!” 
Uha, det vå naue a det bæst væ 
den dau – æ hele tue væ’. 
Hve auten næ vi vå kommen i seng 
kom fa ind te vos mæ et lille styk 
lakrits. Vi haj få van å træk æ dyn 
helt åp eue æ håj å stik en han ue 
unde æ dyn, få å få den hæ lille 
go’bi. 
Så snart han vå gaun, kom vi frem 
unde æ dyn, å skul sefølle sam-
menlichen æ stykke. Hvem dæ nå 
haj få det størst styk.Æ troe snart 
han brucht en linial, få æ stykke vå 
åltins lich stoe. 
Det vå min fa’s job å del de go’bi’e 
ue – å det nød han. Men det sket 
såmti, at han skul te mø’e om aut-
nen, å så vå det min mo’e, dæ stau 
få æ u’deling. 
Hun vå en dril’pind uen lich, å kun 

it stå få de to små hænde, dæ stak 
ue unde æ dyn. I staj få lakrits låj 
hun et æfelkras i hve han – nøj dæ 
vå fræcht. Så snart hun haj låj det 
sist æfelkras i æ han, skyndt hun sæ 
fnisend ue a æ kamme. 
Vi kun mærk dæ vå nae galt, få det 
vå både fuchte å koldt, det vi fik låj i 
æ han. Æ dyn kom haste væk fra æ 
håj, å vi kech å æ krashus. Vi vå 
skuffe – dæ kun hun altså it væ be-
kæn. Ind fra æ stue kun vi høe, at 
vos mo’e kluklo – dæ vå richte ge-
ment, tåt vi. Men da hun lidt ette 
kom ind mæ to stykke lakrits, haj vi 
næsten, men å kun næsten, tegi’e 
hind. 


