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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 27 el. fax 73 62 10 11)  
E-mail:karin@synnejysk.dk 
Kontingente for 2004: 
100 kr. som privatperson. 150 kr. pr. husstand (par m.m.) 
60 kr. hvis man æ unne 20 åe.  150 kr. pr. husstand i æ ueland. 
500 kr. for firmaer (inkl. annonce å æ jemmesie) 
Æ beløb ka indbetales å kontonummer 7910-1139677.  

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. 73621027 (kun i dagtime) 
Bestyrels: 
Alfred Pedersen (74 66 16 75) 
Kurt Günther Jacobsen 
Harald Gefke (74 68 74 21) 
Arne Ohlsen (tlf. 73 53 33 33) 
 
 

www.synnejysk.dk 

"Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af  

Næste uegau af Æ Blaj komme i septembe månt.  

Returpost til: 
Sønderjyllands Erhvervscenter 
Att.: Karin Kaasgaard 
Bjerggade 4 C  
6200 Aabenraa 
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Lisas klasse vån 10.000 kr. 
i æ stilekonkurrence 
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase, formand, Tynne 

I en ti vå Synnejylland så småt æ væ 
å syng å siest vers, så æ voss for-
ening jen af de få som kæmpe for 
voss identitet å sproch. Vi forvinte at 
så snart de ny regione træde i kraft i 
åe 2006, at vi væ få en særstatus i 
Synnejylland. Dehfor æ vi ollered i 
gang mæ voss næste bogchprojekt. 
Vi væ tæ lau den føest børnebogch 
om Synnejyllands historie skrevn å 
synnejysk å rigsdansk. Æ bogch bly-
we skrevn af Jørn Buch fra Harsle å 
Rene Rasmussen fra Flensborg Bibli-
otek. Endvidere ska den suppleres 
mæ flot tegninge tæ de forskellich 
historisk begivenhede. Æ bogch bly-
we trykt i ca. 4.000 eksemplare å 
forvintes å kost ca. 198 kr. Vi har løj 
et budget å et par hunnetusind, så 
det æ nau dyre som voss føst børne-
bogch. Heldichvis så findes det spon-
sorer, som æ flink tæ å støtt voss. Vi 
æ i den hæ ti i gang mæ å find end-
nå flæe sponsorer. 
 Da det æ en bogch som vi laue helt 
fra æ bund, vil den føst uekom næ-
ste åe. Vi har besluttet å lancere æ 
bogch æ klok 11 den 11/11 2005.  
 
Stil spørgsmål! 
Voss forfattere tæ bogch ha uetrykt 
et stoe ønsk om at spørgsmål om 
Synnejyllands historie. De spørgsmål 

ska væ mæ tæ å dan et grundlau for å 
skriv æ bogch. Æ spørgsmål kun f.eks 
væe:  
Va Kong Christians hest virkle kridvie? 
 
Vå stamme solæg fra? 
 
Vå stamme ringridden fra? 
 
Va æ Æ Haubogasse? 
 
Vi væ dehfor opfordre voss mælemme 
tæ å send spørgsmål tæ voss. I kan 
send æ spørgsmål å følgende adresse:  
historie@synnejysk.dk 
 
Hvis I it ha e-mail kan I ring tæ voss. Se 
æ telefonnumre å æ bachesie af æ blaj. 
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Æ skaus dau å synnejysk den 12. juni i Kværs Plantage 

Staj: Aventoftvej (mellem Kværs 
by å Søgård Lejren). 
Hvonæh: den 12. juni æ klok 14. 
Vi fæ en geh en tue rundt i æ skau 
vå vi fæ en olt forklar å synnejysk 
af:  
• Jes Jessen, Varnæs, Hede-

selskabet 
 

• Torben Ravn, Plantningssel-
skabet  
 

• Jørn Steenberg, tidligere forstfuld-
mægtig i Affenrå Statsskovdistrik. 
 

Bachette ka man spis sin mæbracht kaf-
fe å kach.  
I ska sjæl mæbring kaffe å kach! 
 
Tæmelding senest den 11. juni tæ Karin 
Kaasgaard tlf. 73 62 10 27 i æ dautime. 
Vi ha maks. plads tæ 80 mand. 
 
Det æ gratis å væ mæ! 
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Ueflucht tæ København den 4. septembe 

Levda den 4. septembe taje vi å en 
heldausueflucht tæ København mæ 
SydVest Bus.  Vi ska blandt andet å 
rundvisning å Christiansborg. Senere 
å æ dau ska vi å den helt stoe by-
rundtue Vi ha plads tæ op tæ 120 
mand.  
Pris inkl. bustue, daue i æ bus å un-
nen å restaurant Hercegovina: 400 
kr. 
Tæmelding æ bindende å føst regi-
steret væ indbetaling å kontonr. 
7910 1139677, Sydbank (haus å 
skriv navn å adresse). Ring endvide-
re tæ Karin Kaasgaard å tlf. 
73621027 for tæmelding.  

Rundvisning i København væ He-
ninz Jacobsen: 
Fra Christiansborg te æ Istedløve ge vi 
te fods, defra omkring Bibliotekshaven å 
den Sort Diamant tebach te Børsen vo 
æ bus holle. Så taje vi æ bus fobi Ho-
vedbanegården gennem Istedgade te 
Carlsberg Bryggeriet Valby (afhængich a 
æ ti fe vi et besøch og en pils). Tebach 
gjennem Frederiksberg å Vesterbrogade 
fobi Tivoli å Rådhuspladsen te Christi-
anshavn. Defra gjennem Kongens Ny-
torv å Nyhavn te Amalienborg parke-
ringsplads (he æ dæ å et dash te di 
som trænge) vo vi stich ue å ge langs æ 
havn op te æ slot. 
Så fobi Toldbodhavnen, Frihedsmuseet 
å Kastellet te Den lille Havfrue. Tebach 
igen gjennem Østerport, Nyboder, Kon-
gens Have, Rosenborg å te Nørregade 
mæ Rundetårn å Fruens Kirke (Vos 
kronprintz bryllupskirch). Viæ a Nytorv, 
Vesterga-
de (vo 
H.C. An-
dersen 
boed som 
ung man) 
tebach te 
Rådhus-
pladsen, 
vo æ bus 
ka hol å vi 
ka stich a.  

Program 
Kl. 5.45 Afgang Tynne øst - busstation 

Kl. 6.30 
Opsamling Rødekro - væ 
McDonalds  

Kl. 7.30 
Middelfart, føest rasteplads 
ette æ bro (Strib-rasteplads) 

Kl. 11.00 Rundvisning å Christiansborg 

Kl. 12.00 
Unnen å Restaurant Hercego-
vina 

Kl. 13.30 
Byrundtur i København væ 
Henz Jacobsen se program) 

Kl. 16.30 Strøgtur 

Kl. 19.30 Nahe (ingen fælles spisning) 

Kl. 22.00 Afgang fra Kbh. 

Kl. 2.00 Ankomst Rødekro  

Kl. 2.45  Ankomst Tynne øst  
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Præmieeverækkels i Affenrå den 22. marts 

Siest åe i novembe ueskrev vi en stile 
konkurrence for olle synnejysk skole. 
Da vi nøj hen i januar haej vi  kun 
moetawn 2 stil. Vi tænt at det nok var 
å grund af at manne elever haj væt 
optavn af eksamen. Dehfor besluttet 
vi voss for å send æ stileoplæch end-
nå engang ue tæ olle synnejysk skole.  
Heldichvis var det manne eleve som 
fik blod å æ tand. Lich pludsle kom 
eve 60 stil ind af æ brevspræk.  
Olle stil blev bedømt af d dommeko-
mite som bestøj af: Pastor Christa 
Hansen, redaktøe Gwyn Nissen, rektor 
Jørn Buch å mæ sjæl. 
Vi løjst manne sjaw stile uefra æ te-
ma: Å væ synnejysk— va æ det? 
Det va helt klart at det va naun eleve, 
som haj behandlet æ emne utrole flot. 
Det va uen tvivl Lisa Arnum Pedersen 
fra Rejby/Brøns skole. Selvom hun 
kun geh i 7. klasse haej hun formået å 
beskriv den synnejysk identitet å hi-
storie. It mindst va hun utrole stolt af 
å væe synnejye.  
Æ haej enle frygtet at manne it va 
særle bevidst om va det vil saj å væe 
synnejye. Heldigvis vist det sæ at de 
flest rent faktisk var galt stolt af å bo i 
Synnejylland. Å den måe så blev voss 
oprindle formål mæ æ konkurrence å 
opfyldt. Vi vil nemle find ue af vådan 
det steh tæ mæ de unge synnejyers 
bevidsthed om deres sproch å iden-
tiet. 
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Lisas stil 
Lisa Arnum Pedersen, 7. Klasse, Brøns/Rejsby Skole 

Da æ føst hø’e at vi sku’ skriw en 
synnejysk stil, tøt æ de løe temle 
neem å sjew, men da æ komm i 
gång opdawet æ, at de sørme vå 
ret sva’e å skriw å synnejysk. 
  
Kenne’teen 
Synnerjyllan le’ge å elle synne for a 
stødgræns, å defor hae vi synnejye 
tit ett støe i a o’e. Æ vokale æ defo 

længeer å 
synnejysk en 
å rigsdansk. 
Naue a æ 
kenneteen 
we synnejysk 
æ, at man tit 
forkorde æ 
o’e å naue 
wel måske 

Æ vindere 
1. Præmie: 10.000 kr. til klassekassen 
Lisa Arnum Pedersen fra 7. klasse i 
Rejsby/Brøns Skole – klasselærer Bir-
git Karsdorf 
 
2. Præmie: 5000 kr. til klassekassen 
Tinglev 8. B – Deutsche Schule 
Tingleff – klasselærer Elke Bundgaard 
 
3. Præmie: 2000 kr. til klassekassen 
Elisabeth Lagoni – Bylderup Bov Krist-
ne Friskole – klasselærer Torben An-
dersen 
 
4. Præmie: trøstepræmie fra Jydske-
Vestkysten 
Morten-Bo Paulsen – Løjt Kirkeby 
Skole – klasselærer Mette Briand 
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Pastor Jepsens præ’ken fra 1821 æ’ 
et godt eksempel å den sammell-
blanding af dansk o tysk, af synne-
jysk og tysk, som gøe sæ gælden’ i 
gammel daue - in’ te’ omkring 
1840. 
Æ præst va’ dengang præst i Lade-
lund. Det ligge’ lich lidt sy’ fo Tyn-
ne, men det betøi, at han lå i den 
del af Synnejylland, som fra gam-
mel ti’ haj fåt tysk kirk’- og 
skoelsproch. Det fik det dengång, 
da det mest’ af Synnejylland o Dan-
mark va’ pantsat te di holstensk’ 
grevve’. Fra da a’ blev oll æ bispe’ 
tysk, o det betøi så, at æ sproch ve 
æ domkirk’ i Slesvig fra no af va’ 
tysk, dvs. det va’ plattysk. Ette æ 
reformation blev ’et højtysk. 
Dengång blev oll æ præste u’dan-
net ve æ domkirk, og det betøi at 
der’s kultursproch blev tysk, der’s 
helle’ sproch va’ sæ’følle latin, men 
manne  ku’ it glem’ der’ folk’mål, 
som ollti’ hai væt synnejysk. O de’ 
siest var jo got, da de flest bynne 
kun ku snak synnejysk. 
Det var de’fo pastor Jepsen bode 
snakket synnejysk og tysk. Han 
vest’ at æ bynne, de ku kun snak 
synnejysk og de ku it forstå det 
tysk. Men han va’ jo ansat under æ 
bisp i Slesvig, så de’fo så sku’ han 
præ’rk å tysk. Han gø’ ’et de’fo å 

den måe, at han cite’e æ biffel å 
tysk, men u’lægge’ æ tekst å synne-
jysk. Så va’ begge parte’ te’frejs! 
At pastor Jepsen it var den jennest 
som gøe så’n, ka en rejn ue, da vi 
ve’e, at anne præste’ ha’ fåt beske’ 
om, at di sku haus, at di sku præ’rk 
å tysk. Dengang va’ æ kirksproch a’ 
stoe bety’ning fo’ det sproch, som 
folk tøt va’ det fi’n sproch. Dengang 
tent di it æver, om di va’ dansk eller 
tysk, men om de ku forstå æ biffel. 
Det æ føst kort ette’, at æ sproch 
komme te at betye så møje fo’ jens 
identitet! 

Jønnes jørn 
Af Jørn Buch, Harsle  
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det, men æ stolet å Elin å den goj 
plan. 
Mæ æ ræv unde æ arm gik å op å æ 
lavt. Æ skul hen æ en lang gang, få å 
kom te æ køchen, så hæ låj æ mæ 
nee å åll fi’e – fik æ rævpels bakset 
hen a æ rych, så æ rævhåj gik lidt ue 
eve mit håj. 
Fo’sichte krevlet æ hen a æ gang, fik 
æ køchendø åfnet, å kun lich se min 
fa’moe stå mæ æ rych te hen væ æ 
vask. 
”Bøh, fa’moe!” såj æ hø’jt, Fa’moe 

væn sæ om. 
Hvem dæ blev mest bang, er æ lidt i 
tvivl om, få da hun så det uhyre sit hen 
i æ døgaf, ga hun et temle højt vræl 
fra sæ. Nøj det vå højt!!!! 
Æ rejst mæ stras åp, tav æ ræv unde 
æ arm, å stormet nee te Elin i sikkehe. 
Uha det kun let haj gavn galt – å æ 
troe nok, at både Elin å æ fik en røffel 
a min fa, da fa’moe haj slarret te ham. 
Selom min fa’moe hæ væt igennem to 
verdenskri’e, er dæ it naue dæ kan slå 
hind ihjel – it en gang en gammel ræv-
pels.  

Jønnes jørn—prædiken fra 1821 
Af Jørn Buch, Harsle 

Prædiken fra 1821 fra Ladelund 
Nachdem unser Herr. Christus au-
ferstanden war, erschien er seinen 
Jüngern, og lau han no kom til dem 
o så han se omkring, om Pehr var, 
og lau han no så Pehr, so sagte 
han til ham: Peter, hast du mich 
lieb? Pehr, har du mæ kiær? Da 
svarede Pehr: Ja vis har æ. 
Men vor Herr spurgte andengang: 
Peter hast du mich lieb? Derpå sva-
rede Pehr helt hoyt, ligesom wenn 
han var vred: Ja vis har; og alle 
Apostler og evangelister var der 
ved og satte der omkring. De var to 
gang. So spurgte vor Frelser tredie 
gang: Peter, hast du mich lieber 
denn alle andere? Har do mæ kiæ-

rer som al andre? Men hvad sagde 
Pehr da? Pehr sagte: Herr du weis-
sest alle dinge; do vedd al Ting: du 
weissest, dass ich dich lieb hab: do 
veed te æ har dæ kiær sagde han. 
Ja lille børn, de er kuns e Sag: Hast 
du mich lieb? Elsker do din frelser? 
Har do ham kiær?  
Gaar do flitte til Kirk: gaar do hen 
med lyst og andagt? 
 
Hvem som der kan det, den tør int 
vær rejt wenn vor Herre spørger: 
Hast du mich lieb. Eurer Herz 
erschrecke nicht, und fürchte eurch 
nicht: så hær I int behau og vær 
rejt.  
Gott segen was ich geredet hab. 
Amen. 
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læn’ger, å naue a æ o’e bliwe la-
wet ful’stænne om. Grøft bliwe 
f.eks. te grau, kost te liim, mor-
genmad te da’we, lørdag te 
løw’de, middagsmad til unnen 
o.s.v.  
De æ utrole manne o’e som bliwe 
lauet hel om, å de æ hel sjøv å 
kig i en synnejysk o’eboch. Sjal de 
æ de manne o’e som æ alle hae 
høe om. 
 
 Å så men ett minst må man haus, 
at æ synnejy’e ka man åltie kenn 
å, at de åltie æ gla’e - de sie man 
i verfald.  
Æ synnejy’er æ osse så tra-
disjonsbunnen å det æ en rechte 
dejle ting. Wi wel selfølgle åltie 
bliw we me å law a grønkål te 
nyårsawten me en go’ed porsjon 
kartøfle i, å æ gammeldaws wie-
kål ka helle ett lawes å anne 
måer.  
Æ synnejy’e forsåe å hol en rech-
te go’e fest elle en glant kom’sam-
men. Wem hae ett osse hø’e om 
det stoe synnejysk kaffeboe, å ett 
å fo’glem æ ringeriene i Synnejyl-
lan. 
 
Erfar’enger 
Da æ æ wokset op i den lelle by 
Brøns, som le’ge i den noen del a 
Synnejyllan hae æ sna’ket synne-
jysk sin æ ku’ gå. Vi sna’ke godt 
nok ett så bre’ synnejysk som di 
gø længer ne’e mo’e æ gense. 

tøs at de minne let om tysk. 
 Synnejysk har en ”ch”-lye i manne 
o’e, som ligne den ly, som finnes i 
det tysk o’e få jeg: ”ich”, det kålle 
man defor en ”ich-ly”. Æ  ly ersta’te 
”k” å ”g”. Man sie al’så ”toch” for 
”tog” og ”skreech” for ”skreg”. Æ ly 
æ opstannen å grun a æ in’flyels 
fra det tysk spåch.  
Fordi Synnejyllan le’ge tæt å 
Tysklan å åltie æ blevn påvirket a 
de tysk språch, ha’e synnejysk 
manne tysk låneo’e. De wel si o’e, 
som oprinle e tysk, men som e 
kommen me i æ dialekt. 
 
 De æ osse mannne åfen a’e å ett 
flae som i rigsdansk. De æ ett så 
manne grimm skelso’e, som de 
f.eks. æ i københavnsk. 
Nåe man sna’ke synnejysk bru’ge 
man manne o’e me æ, ø, å å i. 
Jeg he’e ”a” elle ”æ” ålt ette wo’e i 
Synnejyllan man bo’e. Å de æ ty-
pisk få manne jysk dialekte. 
 
 Synnejysk sæ’te li’som vestjysk 
”æ” foran navneo’e i bestemt form. 
Æ u’tryk ”æ kat” å ”æ bil” sva’e te 
”katten” å ”bilen”. Man kålle de 
foranstellet kendeo’e. Vi kenne eet 
jaun fra engelsk: ”the cat”- 
”katten”. 
Naue a di o’e man ka kenn synne-
jysk å æ: Daw å Mojn. 
 
 I manne a æ o’e bliwe æ r’e tit 
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I æ børne’hau sna’ket de næsten åll 
sammel synnejysk, naue me’e en 
an’e. Men da vi komm i skoel, begynt 
vi me’e å me’e å snakk rigsdansk, 
fådi æ te’fløt’er ett ku’ få’stå wa’ vi 
så’e. Å ålle æ læ’er tøs osse at di 
bliwe nøj te å snak rigsdansk i æ 
skoel, i stej få at snak som di pleje.  
 
I æ børnehau’klasse wå vi en dau u’e 
å en u’flugt, å Jytte, jen a di vo’sen 
de wå me gek å sna’ket me Lykke. 
Jytte så’e te Lykke: ,,do æ da en 
rechte lelle synnejye wa’?” ,,nei æ æ 
dansker!” sva’et Lykke su’e. Jytte 
grinet ba’e å så’e:,, de ska nok pass!” 
 
 Æ hae ett så manne erfar’enger. 
Jem ve min moe å fae har vi åltins 
sna’ket  synnejysk, men i daw æ de 
såen, at di stadi sna’ke synnejysk, å 
æ sna’ke mere rigsdansk. De tænke 
wi egentle et moj øver, men de æ 
egentle en skam. 
Så’en æ de desvære bløwn.  
 
Manne a minn klasseka’merate æ 
te’flø’te som komme fra Fyn, Sjællan 
å Medt- å Noejyllan. 
 
I 3. Klass flø’tet en pi’g ve navn Maria 
te vort by. Hun komm fra Sjællan å 
æ komm te å gå i klass me hin. Li’g 
da hun startet, ku’ hun slet fo’stå et 
o’e a wa vi så’eg, å jen a di fø’st, 
som hun vå samen me ette skoel, vå 

jaun hin som sna’ket ållemest syn-
nejysk i vort klass, nem’le Lykke.  
Lykke ha’e bach’ette fortåel, at da 
di så’e å spist’ hjemm we hin, 
sna’ket Lykke synnejysk me hins 
få’ælle, og ette æ unnen bløv Maria 
nøj te å spø’e wa få naue språg di 
hae sna’ket. Lykke så’e grinend, at 
de wå naue de het synnejysk, å at 
di flest i den he’e landsdel sna’ket 
så’en. Me æ å’e begynt hun å fo’stå 
naue a di ting vi så’e. 
  
Mening om synnejysk 
Æ sproch synnejysk ly’e møj gam-
meldaws. Synnejysk æ kun sna’ket 
a wos synnejy’e i Synnejyllan, å de 
er nok de’efor, de er let spesjelt. Æ 
tøs sel at det er lidt mærkle at 
snak, men nåe æ snakke me min 
bestemoe å bestefae, så slåe æ øve 
i hal synnejysk å rigsdansk.  
Nå’e æ æ sammen me min ka’me-
rate, ja så sna’ke æ rigsdansk. Æ 
troe åltie at der vel væe naue i 
Synnejyllan, der vel sna’k synnejysk 
å de tøs æ æ gåt. 
 
 Synnejysk æ et spænnene sproch 
som repæsenter Synnejyllan. Ves 
man alle hae sna’ket synnejysk, 
tro’e æ at det æ swa’e å læ’e, å de 
æ fo’di de æ så manne o’e som 
bliwe lavet fulstenne om. Man bliwe 
nøj te å bliw we me å snak’et, for 
ellers bliw ett li’så stelle glemt. 
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At min fa’moe blev 88 år, er bestemt 
it min skyld. Æ må testå , at æ åp te 
et pa gang hæ gøe mit te å nærmest 
taj æ liv a hind. 
Dæ vå den mæ de grøn katøfle,  
men det vå å nau mæ en pels en 
gang. Den skal I lich høe. 
Indte æ kom i skol, hæ vi haj pich i 
æ hus te å hjælp min moe mæ æ 
husholdning, pas æ kalgå å te å pas 
vos to piche. 
Det saje sæ sjæl at de piche vi haj 
de føst tre te fi’e år hæ æ it så møje 
erindring om. Men der vå en ung 
pich, Elin, hæ fra æ by æ hause 
særle godt. Hvis vi haj laue naue 
skarnstreche, som vos fa skældt ue 
eve, tot Elin det vå søøn få vos. Hun 
kun godt find å å gi vos 25 øre, så vi 
kun køf et ark glansbildre væ æ høk-

ke – jo hun 
vå goj væ 
vos. Æ tot 
godt om hin, 
it kuns for det 
mæ æ glans-
bildre, men 
det gøe seføl-
le sit te æ 
sach. 
Den ettemirre 
vi måt kom 
mæ Elin hjem 
å høe gram-
mofonplare, 
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vå nau helt særle. Min fætte vå å besøch, 
så han skul sefølle mæ. Det vå en ople-
vels, seje æ jæ. Ingen a vos haj naue-
sind fø set sån grammofon. Tænk Elin sat 
en halv snes plare å a æ gang, å så dum-
pet de helt a sæ sjæl nee å plad – jen 
ette jen. Vi kun sit læng å kich å den hæ 
arm dæ bevæcht sæ ue å ind mel æ pla-
re. 
Elin brucht naue vos mødre it gøe – nem-
le negllak. En richte postkasrøe jen. Nøj 
den vå flot. Den vil vi gjern ha’ å åll vos ti 
små negl!! Naj it åll, få min fætte gik lich 
å lich mæ te jen lillefinge negl. 
Vist nok den jennest gang han preuve 
det!!!!!! 
Elin vå naue særle – æ så op te hin – æ 
vil gøe ålt få hin. Det vist Elin vel, så æ 
vå let å narre te å lau skarnstreche. 
Min moe haj en fin rævpels mæ  ben, hoj 
å en lang hal. Elins plan vå nå, at æ skul 
taj den hæ rævpels hen eve mæ å så 
krevl å åll fi’e ind i fa’moes køchen. Haj 
æ vidst hva æ gik ind te, haj æ alle gøe 


