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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 2005: 
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.  
Haus å skriv navn å telefonummer væ æ indbetaling. 

www.synnejysk.dk 

"Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af  

Næste uegau af Æ Blaj komme i oktobe 2005   

Bogchholder 
Karin Kaasgaard tlf. 73621027 (kun i dag-
time) 
Bestyrels: 
Alfred Pedersen (74 66 16 75) 
Gerda Loff (74 61 34 81) 
Kjeld Friis Hansen (tlf. 74 52 59 54) 
Nis Christian Hansen (tlf. 74 68 74 59)
Jens Grostbøl (tlf. 74 82 16 69) 

Formand 
Erik Haase 
Farverhus 4, 6200 Affenrå 
telefon: 74 62 04 44 
E-mail: erik@synnejysk.dk 
Næstformand 
Arne Ohlsen (tlf. 73 53 33 33) 
ao@waow.dk 

Returpost til: 
Æ Synnejysk Forening 
Att.: Karin Kaasgaard 
Bjerggade 4 C 
6200 Aabenraa 
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Æ Blaj 
 

...tæ bevarels af æ sproch å kultue 
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Voss drømmeprojekt æ snart 
en realitet  
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase, formand 

Igennem manne åe ha det væt en 
stoe drøm for voss i æ forening å 
uegih synnejyllands historie skrevn 
for børn. Det æ blot it billich å uegih 
en bogch. Vi ha fot Synnejyllands 
absolut bæst historike Jørn Buch, tæ 
å skriv æ bogch. Æ tegninge blywe 
leveret af Peter Heydenreich, som å 
æ kend fra Æ Rummelpot. En kombi-
nation af en utrole dychte tegne å 
Synnejyllands bæst historike, ha re-
sulteret i en bogch, som evegeh olle 
voss forventninge. Da æ mene at det  
blywe en lich så stoe succes som Min 

Eksempel å hvodan æ bogch komme tæ å se ue... 
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 Arrangementer å Sjælland 

Ambassadørmøder holdes i 2005 på 
Restaurant Bolden, Gladsaxe Stadi-
on, Gladsaxevej 200, 2860 Buddin-
ge. Bus 250S kører til døren, enten 
fra Buddinge Station (ca. 7 minut-
ter) eller fra Hovedbanen (ca. 20 
min). Stadion ligger overfor Høje 
Gladsaxe.  
Næste ambassadørarrangement -  
torsdag den 1. september: Poul 
Schlüter fortæller om sin tid i politik. 
  Dørene er åbne fra kl. 17. Gæsten 
begynder sit indlæg kl. 19.00 

www.synnejyskambassade.dk 

11. nov. den 11./11 kl. 11 
Reception å æ Folkehjem i Af-
fenraa, vå mælemme kan hint 
det føst eksemplar af Synnejysk 
Historie . 
20. novembe kl. 14.00 
Gudstjenest å synnejysk 
væ Paul Møller fra Bov 
i Kloster Kirk 
Bachtte taje vi å æ Central Ho-
tel å fæ Kaffe, gløgg. æfelskive.  
Pris 65 kr. 
 
Generalforsamling å Acheskau 
Kro den 8. februar 2006 æ 
klok 18.30 
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Arrangemente i 2005/2006 

4. septembe kl. 12 
 
Virksomhedsbesøch å 
Rens Ørred Dambrug. 
Rens Damager 
4 ,6372 Bylderup Bov 
Bachette æ rundvis-
ning serveres Ørred 
filé å kartøffelsalat.  
Pris inkl. spisen å 
kaffe 65 kr. Tæmel-
ding tæ Karin Kaas-
gaard tlf. 73621027 

 
 
 

 
 

 
8. novembe 
Nr. Hostrup Forsamlingshus 
Synnejysk Sangauten mæ Alfred 
Pedersen å Hans Georg Møller 
(Gorm) 
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føøst tusind oe å Synnejysk, ha vi be-
sluttet voss for å tryk den i 6000 eksem-
plarer i føøst oplau. Det æ sjældent i 
Danmark at man trykke så manne bø-
che i føøst oplau. Det høje antal eksem-
plarer betye at voss budget æ å eve 
500.000 kr.! 
Vi ha regnet ue at vi skal sæl 3500 bø-
che føe det kan løff rundt. Men det troe 
æ it at det blywe nau problem! 
 
Ringriefrokost i Affenraa 
Ætte at æ æ flyttet tæ Affenraa, 
haj æ å besluttet mæ for å deltag i 
æ ringriefrokost. Det æ føst gang 
æ æ mæ tæ det. Æ va it et øjeblik i 
tvivl om at det nok skuld væ gang i 
den, å at det vild væ sjawt. Det 
evegik olle min forventninge. Vi va 
1100 mand samlet i æ telt. Det som 
gøe mæ ollemest glaj va at æ for-
mand for æ ringriekomite Julius 
Beier snakket konsekvent synnejysk 
unne sin tale(r). Det va en fornø-
jels. Desværre foregik æ tale fra æ 

formand Peter Hansen fra Synnebor-
re ringriekomite å RIGSDANSK! 
Æ ha tændt mæ at æ næste åe væ 
taj mæ tæ beche ringriefrokoste for 
å kund sammelichen hvilken frokost 
æ den bæst å hvilken af dem det æ 
mest synnejysk! 
Unne æ frokost va det blandt andet 
unneholdning af æ skuespille Asger 
Reher, som oprindle komme fra Af-
fenrå. Han æ å næstformand for 
Synnejysk Ambassade i København. 
Asger Reher formåt å fyre en for-
færdle masse tombe goj vitse af. Æ 
hele telt va fuldstændich flae af grin 
å it et ye va tørt!  
Bachette va æ op å fåe en snak mæ 
Asger Reher. Det vist sæ at det va 
en hel delegation fra Synnejysk Am-
bassade som va tawn mæ tæ æ fro-
kost. Hvem væe om vi næste åe ska 
ha laut stamboe tæ både Æ Synne-
jysk Forening å æ Synnejysk Ambas-
sade tæ æ ringriefrokost i Affenrå å 
Synneborre? 
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Eksemple fra æ historiebogch 
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Vi har overlevet! – og det er helt godt 
klaret, når man tager i betragtning, 
hvad vi har været vidner til! 
Vi blev født før fjernsyn, før penicillin, 
før polio-sukker, færdigretter, plastik, 
kontaktlinser, skateboards og p-pillen. 
Vi kom før radar, Dankort, atomspalt-
ning, laserstråler og kuglepenne; før 
strømpebukser, opvaskemaskine, tør-
retumblere, elektriske tæpper og før 
strygefrit tøj – og vi er fra før menne-
sket kunne gå på månen. Vi blev først 
gift, dernæst boede vi sammen – hvor 
var vi dog gammeldags! 
Før 1945 var hjælpen i huset en ene-
pige og ikke en hjemmehjælper, teen-
agers var ikke opfundet, og en dron-
ning var hende, der var gift med kon-
gen. 
Vi er fra før hjemmegående husfædre, 
homoseksuelles rettigheder, Pc’ere og 
Cd’ere, før karrierelivsstilen. Vi er fra 
før plejehjem, gruppeterapi og selv-
hjælpsgrupper. Vi havde aldrig hørt 
om program 3 og TV2, elektriske skri-
vemaskiner, kunstige hjerter, kaffema-
skiner, yoghurt og øreringe til mænd. 
Førhen var service noget, som man 
helst skulle have 12 stk. af – nu er 
service noget, de har på kommune-
kontoret. 
 
Vi er kommet fra storvask til hjer-
nevask! 
Omkring 1940 kostede et ugeblad 50 

øre, et Tekno-sæt kostede 18,75 kr. 
og mad til en familie ca. 250 kr. pr. 
måned. Vi er fra en tid med Rich’s, 
rationeringsmærker og Julens Glæde – 
nu har vi rotteræs, rockmusik og ge-
vinstopsparing. Vi voksede op med 
sovs og kartofler og grød – nu er det 
pizza og ”pomfritter” fra McDonald’s; 
pulverkaffe eksisterede slet ikke! 
 
Aldersrentenydere er blevet til 
folkepensionister! 
Vi er fra før telefon, fjernbetjening, 
naturgas og Storebæltsbro. Vi havde 
ikke kiropraktorer eller supermarkeder, 
mejetærskere eller malkemaskiner. Vi 
er fra før stregkoder, sygesikring, kol-
lektiver og Christiania. Vi er fra en tid 
uden hårde hvidevarer, charter-rejser, 
genbrugsbutikker og bistandshjælp. Vi 
er fra før bodybuilding, barbermaski-
ner og boblebad og Beatles, før car-
porte, kostpyramiden og drivhuseffekt. 
Vi har levet før, under og efter 
”Muren” og den kolde krig. Vi har set 
skørterne til anklerne, til læggene, til 
knæene og til midt på låret – og hele 
vejen ned igen! 
MEN vi har overlevet! – er det ikke 
grund nok til at være glade? Og til at 
bevare det synnejyske sproch og æ 
Synnejysk Forening? 

Til alle os fra før ’45 
Af Eva Lauritsen 
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Eksemple fra æ historiebogch 
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Kend din sønderjyske kulturarv. 
Den kender jeg, har jeg altid sagt – 
til mig selv. Det er derfor jeg er så 
bevidst om at være sønderjyde – 
det er derfor jeg helt naturligt er 
med i Æ Synnejysk Forening.  For-
eningen der er blevet en hoved-
kraft i Danmark til dialekternes be-
varelse. 
Jeg er nok ikke den eneste der hen 
ad vejen er kommet bare lidt i tvivl 
om hvor meget man nu egentlig 
ved, historie er jo ikke lige den lit-
teraturgren der har optaget mig 
mest. 
Men naturligvis var jeg helt klar 
over at jeg havde en stor kulturarv.  
Jeg kendte da op til flere årstal, 
1848, 64 og så var der jo da 1920,  
ja, og hvad var der nu med 1918, 
hvad var det mine forældre fortal-
te?   Nå, et enkelt videnhul. 
Tænk sig, der findes ingen samlet 
fortælling om den sønderjyske kul-
turhistorie, der vel at mærke er let 
at læse, interessant så man ikke 
falder i søvn, omfattede hele den 
sønderjyske historie fra der var 
nogen der flyttede ind i Sønderjyl-
land til i dag og set med dagens 
øjne.  Men det gør der efter den 
11.11  klokken 11. 
 

Jeg er en af de heldige der har fået 
lov at læse korrektur både på den 
rigsdanske og på den synnejyske 
tekst skrevet af Jørn Buch. Det var så 
fængslende at der adskillige nætter 
først blev sengetid når morgensolen 
begyndte at vise sig. 
Jeg har ikke i hele min skoletid lært 
så meget om Sønderjylland, om dan-
skerne, om tyskerne, om vore for-
fædre og deres livsbetingelser og om 
kampe for og imod, om sønderjyder-
nes indflydelse, ikke blot lokalt men 
på hele Norden, Tyskland og Frankrig 
med, men som det vigtigste har jeg 
nu fundet min egen families bag-
grundskultur og ved nu meget mere 
om mig selv. 
Glæd jer Sønderjyder, til en masse ny 
viden om jeres egen kulturarv. 
 

Kend din sønderjyske kulturarv 
Af Arne Ohlsen, Ha’sle 
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Med Æ Blaj denne gang er der et helt 
specielt tilbud til vore medlemmer der 
man ved forudbestilling af vor nye søn-
derjyske historiebog der bliver udgivet 
d. 11/11 kl. 11. 
Da bestyrelsen jo kun har til opgave at 
sikre vore medlemmers interesser er vi 
overbevist om at vore medlemmer og 
andre der mener det er positivt at der 
gøres noget for at vi kan bevare vor 
særlige synnejyske kulturarv, netop er 
indstillet på også at hjælpe bestyrelsen 
med, at sikre vor fælles forening mulig-
hed for den største udbredelse af vor 
nye professionelle historiebog allerede 
fra første udgivelse. 
Derfor beder vi om at de der vil sikre 
sig eksemplarer af første oplag, det 
eneste inden jul, hjælper til ved at be-
stille det antal bøger man ønsker se-
nest d. 9/9.  Selvom foreningen natur-
ligvis bruger medlemmernes indbetalte 
årskontingenter til at finansiere frem-
stillingen med, har vi ikke midler til at 
lade optrykke et stort antal bøger med.  
Derfor beder vi om at man samtidig 
med at man ordrer de bøger man øn-
sker straks forud indbetaler beløbet. 
Der er ikke tale om at man kommer til 
at betale noget ekstra, tværtimod har 
bestyrelsen bestemt at de der på den 
måde vil hjælpe deres egen forening 
også skal have en virkelig fordel heraf 
– i form af en betydelig prisreduktion, 

hele 20% på en pris vi i forvejen ikke 
har kalkuleret med den store fortjene-
ste på. Det er jo ikke foreningens for-
mål at tjene stort på denne udgivelse, 
men alene at sikre flest mulige får bo-
gen til rådighed. Det kunne jo være 
du vil gøre en hurtig ekstra indsats for 
at sikre bogen til dine naboer og be-
kendte eller/og på din arbejdsplads 
eller bare til julegaver til børn og bør-
nebørn.  Skulle nogen få kendskab til 
skoler der ønsker at købe til klassesæt 
så kontakt formanden – enkelte kapit-
ler som eksempler kan eventuelt frem-
sendes elektronisk. 
Som nævnt har Æ Synnejysk Forening 
kun mulighed for at give dette speciel-
le tilbud denne ene gang, og kun til 
medlemmer, da foreningens omkost-
ninger per bog vil blive væsentlig stør-
re ved kommende genoptryk. Derfor 
er det også en betinget nødvendigt vi 
skal have jeres ordre allersenest d. 1. 
oktober 2005 der er trykkerens abso-
lutte deadline. 
Som ekstra tilbud kan du tilmelde dig 
den store reception med pressen 
d.11/11 kl. 11  på Folkehjem i Aaben-
raa hvor historiebogen offentliggøres 
og som du med din tilstedeværelse 
kan være med til at festliggøre i Æ 
Synnejysk Forening.. 

Tilbud fra Æ Synnejysk Forening 
Af Arne Ohlsen, Ha’sle 
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Vor Synnejyske histo-
rie der af Jørn Buch 
er beskrevet i vor nye 
historiebog drejer sig 
om det gamle Søn-
derjylland dvs. både 
Nord- og Sydslesvig,  
det samme område 
der i dag er vor  
grænseoverskridende 
nye  Region Sønder-
jylland Schleswig.    
 – det er først i mo-
derne tid, at det er 
blevet et problem for 
nogle danske, at kal-
de området for Sles-
vig. Sønderjylland og 
Slesvig dækker det 
samme og er i histo-
rien blevet brugt i 
flæng. 

Tilbud - spar 20% ved bestilling inden 1/10  
Særligt  bogtilbud for medlemmer gældende indtil 1. oktober 2005. 
Min  føøst tusind oe å Synnejysk: 104 kr. (normalpris 130 kr.)  
Synnejysk Historie:   198 kr. (normalpris 248 kr.)  
49 kr. Ekspeditionsgebyr og forsendelse uanset antal 
Betaling foregår via vedlagte girokort eller ved indbetaling på 7910-1139677. 
Bøgerne  bliver leveret efter den 11. november 2005. Eventuelle spørgsmål sendes 
til  butik@synnejysk.dk 


