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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 2006 (samt æ rest af 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 januar 2006   

Bogchholder 
Karin Kaasgaard tlf. 73621010 (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 
oktobe 2005 

nr. 21 

De føst 700 bøche æ sål 
inden”Synnejysk Historie” 

æ trykt! 
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase, formand—Affenrå 

Vi steh evefor voss størst satsning i 
Æ Synnejysk Forenings historie. Voss 
2. bogch i voss uegivelse æ klar tæ å 
blyw uegihn den 11/11 æ klok 11. 
Det blywe et stoe øjeblik for olle voss 
som ha væt mæ tæ å lau æ bogch. 
Det startet for to åe sien, vå min 
fætte haj væt en tue i Rom. Han fån 
en bogch, som handlet om Roms 
historie. Æ bogch va skrevn i et 
sproch som henvennet sæ tæ børn i 
æ 5 åes olde. Hans ide var at vi 
skuld lau en tæsvarende bogch om 
Synnejyllands historie for børn. Det 
æ nemme såj som gøe. Det tau eve 
et åe indtæ vi richte va klar tæ å gå i 
gang mæ æ bogch. Vi spue Jørn 
Buch om han vild tegn æ bogch. Hel-
dichvis var han mæ å 
æ ide. Den oprindle 
ide om at det kun 
skuld væ for små 
børn, blev ændret 
igennem den ti vå æ 
bogch bløw skrevn. 
For at det skuld gi 
mening å lau en seri-
øs historiebogch va vi nøj tæ å hen-
vend voss tæ en mæe moden grup-
pe. Så det endt mæ at æ målgruppe 
va børn å ung i 13 åes olde.  
 
Tegne 
Vi kund dau it nøjes mæ å ha en god 
historike tæ å skriv æ bogch. Ingen 

børnebogch uen flot 
tegninge. Det bløw 
Peter Heydenreich, 
som fik æ opgau. Han 
ha blandt andet teg-
net for æ Rummelpot. 
Det æ utrole va flot 
tegninge kan gøe væ 
en bogch.  
 
Dehette tau vi kontakt tæ en del tryk-
kerie i Synnejylland, som vi indhentet 
tæbøj fra. Det bløw Laursen Grafisk i 
Tynne, som fik æ opgau. De ha å 
støjn for æ opsætning af æ bogch.  
 
I mens Jørn Buch ha sendt tekste tæ 
voss ha blandt andet Arne Ohlsen, 
Ottomar Loff,  Rene Rasmussen å 
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 Arrangementer å Sjælland 

10. november - foredrag med L. 
Ron Harald 

26. november - julearrangement 
med Sven Erik Ravn, redaktør på Æ 
Rummelpot. 
Herudover er der grønlangkålsspis-
ning og bankospil. 

Tæmelding å 
www.synnejyskambassade.dk 

Generalforsamling å 
Acheskau Kro den 8. fe-
bruar 2006 æ klok 18.30 
Æ menu steh som oltins å 
solæch å ærtsupp. 
Unneholdning væ OS3 fra 
Tynne. 
Tæmelding tæ Karin 
73621010. 
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11. nov. den 11./11 kl. 11 
Reception å æ Folkehjem i Af-
fenraa, vå mælemme kan hint 
det føst eksemplar af Synnejysk 
Historie . Vi gihe et solæg å en 
sandwich tæ dem som ha bestilt 
å betalt æ bogch inden den 5. 
novembe.  
Kan bestilles å 
www.synnejysk.dk 

 
 

 

 

 

20. novembe kl. 14.00 
Gudstjenest å synnejysk 
væ Paul Møller fra Bov 
i Kloster Kirk. Det kræve ingen 
tæmelding tæ æ gudstjenest.  

Bachette taje vi tæ Løgumklo-
ster Refugium  ca. æ klok 
15.15 vå de vil servere kaffe, 
gløgg å æfelskiver for 60 kr. pr. 
person. Pris for mælemme å 
klubXtramælemme: 50 kr. Tæ-
melding tæ æ kaffe tæ Karin 
Kaasgaard senest den 17/11 
inden æ klok 12.00 å  
tlf. 7462 1010. 
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Lennart Madsen løjst korrektue. 
 
Oplach 
Æ bogch blywe trykt i 6000 eksempla-
rer. Ollered nå æ det sål 700 eksem-
plarer i forudbestillinge. Det tegne tæ 
å blyw lich så stoe en succes som voss 
siest bogch! 
Tæ voss reception den 11/11 kl. 11 æ 
det tæmeldt eve 200 mand! Vi ha 
plads tæ flæe… 
 
Sponsorer 
Arne Ohlsen ha it mindst gøe en stoe 
indsats for å find sponsorer tæ æ 
bogch. Det ha 
blandt andet betøjn 
at BG Fonden ha 
sponsoreret 150 
bøche tæ de synne-
jysk plejehjem. Det 
svarer tæ at hvert 
plejehjem fæ 2 bø-
che. Det æ helt 
klart nau som vi ha 
væt utrole taknemle 
for. Det leve op tæ 
voss målsætning 
om å uebred det 
synnejysk sproch å 
kultue.   

Det sidst væ vi gern saj tak tæ voss 
sponsorer uen dem haj æ bogch it 
væt økonomisk mulich: 
• BG Fonden 

Sydbank Sønderjyllands Fond 
• Sønderjyllands Amt 
• Fabrikant Mads Clausens Fond 
• Syddanske Medier/

JydskeVestkysten 
• Nykredits Fond 
• Sønderjydsk Kål 
• Sønderjysk Forsikring 
• Tønder Bank 
• Bryggeriet S. C. Fuglsang A/S 
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Jønnes Jørn 
Af Jørn Buch 

Den 11.11. æ klok 11 æ det æ dau 
fo æ våbenstilstand fo føhst ver-
denskrich i 1918. Den dau ukomme 
den føhst synnejysk historieboch 
naunsinn å synnejysk, som sku ku 
løjses a bode di ung’ o di vausen. 
I æ boch kan do løjs om Synnejyl-
lands historie i 2000 oe, om olle tie 
af den synnejysk historie fra di 
gammel Guldhorn te æ Region 
Synnejylland-Schleswi’ o te di ny 
regione i 2007. Æ prævve o vis, 
vinne Synnejyllan væe uskiel som 
et særle land o hvofo det ske’e. Æ 
prævve o o vis, at æ historie den-
gong fik galt stoe bety’ning fo folks 
mo’ o tenk o, fo dæ identitet. Den 
mo do blev regeje å fik bety’ning  
fo æ sproch o æ mentalitet. Da 
Synnejylland fik me’e o me’e 
forbindels’ mæ det tysk Holsten, 
kom æ land me’e og me’e i kontakt 
mæ den tysk kultue. 
Men dæ va stoe forskel å æ byn-
nes sproch, som fo det mest va 
synnejysk, o det sproch di væ’e 
regeje å. Det fik galt stoe 
bety’ning, da æ nationalisme slau 
igenneml i æ 1840’e o fo di krich 
dæ kom i 1848 o i 1864. 
Æ boch gø defo særle møj u af o 
forkla, hvofo dæ komme te di stoe 
konflikte æmel dansk o tysk o 
hvo’n det blev løst å den best o 

mest demokratisk må’e i 1920, sel 
om dæ gik naue ti enno, innen oll 
ku accepteje den ny græns’. Ja, dæ 
gik manne oe enno ette æ Bonn-
Kjøffenhavn erklæringe i 1955, in-
nen vi fik de goej  forhold, som vi 
kinne æ dau. Det æ defo do skal 
kinn din historie, så vi æ dau kigge 
å ena’n å den ret må’e – det æ vich-
te fo æ fremti! 
Æ ha fo’tol æ historie i 75 kapitle, 
hvo do ka løjs æ kapitle hve fo sæ. 
Hve kapitel ha en dansk o en lidt 
lette’ synnejysk del. Te hve kapitel 
æ dæ en ti’slinie, så do ollti ka se, 
hvo do æ i æ historie. 
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onne 14o sangglai minneske te`den 
auten !! Vinne æ sej`et te`naue,.. 
troe di`!! Det e`ba`e pral a`ham 
den gammel Alfred fomand fo`æ 
hus,.. men de`passe " 
Æ ha`en postand som he`e "" Syn-
gen minneske,. æ`glai`minneske !! 
 
Så de`fo seje`æ`"Kom te`æ synne-
jysk forenings sangauten den 8. okt. 
kl. 19.3o i Nr. Hostrup forsamlings-
hus,. så vel do opløv,. at de`passe " 
De`æ`dejle o`søng sammel vinne vi 
æ rechte manne. 
 
De`æ`GORM, ham fra Sporløs som 
komme, o vo han`ha`føst afdeling 
ind`te`æ kaffe. Han vel fo`tæl om 
se`sjel,. han Æ jo synnejye o ha`e 
galt møj te`knøtning 

te`synnejylland,. han vel fotæl om sit 
arbe`i DR o it minst om de`arbe`han 
ha`no. O ¨så ha`han selfølle manne 
sang, som vi ska`søng in`emel !! 
 
Ette`æ`kaffeboe æ`de`vo`gæste`, 
som ette lodtrækning, fæ`e lov 
te`o`foe`slå en sang vi ska`søng,. så 
vi æ`hel sekke mo`te`blyv`e gong 
i`en. 
Æ ha`faktisk ven`so`tombe, 
o`ha`laut`et vær`mål !! Tæ`vinne vi 
blyve onne 26o gæste !! ha`æ`taft 
en hal`boddel brændvin !!
O´de`ha`den gammel HØGGE fra Nr. 
Hostrup jo it`ra`ej te`o`taf !! ?? 

Møjn te`je`ol o`å gensyn !! 

Alfred 
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kuen,. vinne I kinne de`navn,. "da 
song di`osse galt moi".. de`vo kanske 
let protest i mo`æ preuse !! de`vo 
faktisk de`jennest våben di`hai`mo`ø 
besettelsesmagt. 

 
Æ 

skoelmestekuen ha`skrøvn manne goi 
tekste te`sang, som vi fint ka`søng 
osse e`dau. 

Fo`hunne år sin, blev de`bygget man-
ne fosamlingshus i Synnejylland,. osse 
Nr. Hostrup Forsamlingshus,. 
de`fo`ose  vo manne fosamlingshus 
af sang !! fo de`vo`faktisk di`jennest 
stej, vo man ku`søng,. soern sammel,. 
u`ern te`æ`Gendarm skrej ind !! 
 
Nr. Hostrup Forsamlingshus, vo vi 
igjen ska`ha`æ synnejysk sangauten, 
e`de`fo`samlingshus i hele synnejyl-
land vo`de`blyw`e songen mest. 
 
Si`en 1970 ha`vi ve`å`hai`en san-
gauten,`væ`å`,... o`vi halle ha``ven 

Sangauten den 8. novembe i Nr. Hostrup 
Af Alfred Petersen 

8. novembe æ klok 19.30 
Nr. Hostrup Forsamlingshus 
Synnejysk Sangauten mæ Alfred 
Pedersen å Hans Georg Møller 
(Gorm). Pris 70 kr. for it mælem-
me. 60 kr. for mælemme å KlubX-
tra. Tæmelding tæ Karin å tlf. 
73621010. 

 

 

 

 

 

 

 

At æ`synnejye oltins ha`ven 
goi`te`o søng,. e`bestemt ingen 
hemlehe`e. De`æ`it`ba`e naue æ 
sæj`e,. fo`æ`ve`et.I mit bardoms-
hjem i Svejlund,. vi vo 10 søsken,. 
song vi møj`!! De`vo`vosses moes 
skyld,. fo`hun vo`osse glai 
mæ`o`søng,.. o`det stamme så 
te`bach fra hinnes barndom. Moe 
gek te`skoel i Mellerup, foresten da 
osse me`TILDE "æ skoelmeste-
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Besøch å Rens Dambruch den 4/9 
Af Erik Haase 

Synda den 4. septembe 
kom det 92 mand tæ æ 
besøch væ Rens 
Dambruch. Olaf å Maj-
ken Muus Meyer fortål 
om deres dambruch. 
Bachette fik spist vi 
voss sat i hjemmerøchet 
ørred. Det va en vellyk-
ket dau vå både de 
fremmødt å æ arrangø-
rer va godt tæfrejs! 
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En lille dreng under besættelsen 
AF Kurt Müller  Pawlowski 
"En lille dreng under besættelsen" - 
denne bog har været under udar-
bejdelse gennem flere år. Illustrati-
oner - skitser - som alle vel kan 
lave, hvis de får samme idé til en 
erindringsbog.  
Hovedtanken bag var bl. a. denne: 
hvis ingen sætter sig ned for at 
skrive, ja, så går alt efterhånden i 
glemmebogen. Bogen handler om 
mine oplevelser under 
besættelsen - nok kun 3 år, da ty-
skerne invaderede vort land - men 
jeg nåede da at blive 7 inden, de 
rejste hjem igen. Bogen bygger på 
mine erindringer—samt - selvfølge-
lig - fortællinger af og fra de voks-
ne. Men afgjort også via min mili-
tæruddannelse samt et af mine 
linjefag, historie, på seminariet i 
Tønder. Hovedtendenserne fra bo-
gen kan læses på omslagets bag-
side.  
 
Jeg vil gerne slå fast overfor især 
unge og yngre læsere: læs venligst 
forordet - og sæt pris på, at du 
lever i Danmark - vel nok verdens 
bedste land! 
 

Kan bestilles hos: 
Sten Boye Poulsen 
Oehlenschlægergade 35 - 6400 Søn-
derborg 
74 42 83 29 
Mail: stenb@privat.dk 
75 kr. 
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Føe å ætte æ Synnejysk Forening 
 

Føe æ Synnejysk fåening – ja, waet et grien, 
næe synnejyer snakket mæ sjornaliste så snakket di fien! 

Bårde i Radio Sy å åsse i regionael TV 
det wa pinligt bårde å høe å se. 

Men så kam Haase å påstaj lisse brysk, 
at di bæest wa altså dem dæe snakket synnejysk. 

Så no seje folk æ å møjn – ja, a bliwe så glaj, 
å di fåe onnen wæe daw i æ stej få mejesmaj. 
Folk i æ hiel laend æ plusle blewen interesee 

i wa woss dæe snakke dialekt vi såen ka præstee. 
Ja, sjæll om vi komme hæenee fra synde, 

bliwe vi et mee betragtet som newe dom bynde. 
Få dæe æ jo stoe fåskel o å wæe grom 
å så å wæe regte gammeldaws dom. 

Ja, det gåe så galt fien, så sjæll di ung skriwe stiel, 
å seje o synnejysk endda mæ et smiel. 

At det æ dæjle å sæjt å wæe synnejysk føj, 
monstro det æ newe som Radio Sy fåstøj? 

Så æ forening hae virket – ja, det kaen sej uern å prael 
det æ fient nok å snakk, en behøwe et å tael! 

  
Vagn Rasmussen 

N
y bogch 


