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Æ æ got nok bløven kloche i den
kort ti æ ha væt formann, men det æ
spænen, å æ ha it fortråt. 

Synnejysk
Det svarest ha got nok væt å skryv
synnejysk, for dæ finns it en færre
oeboch, da synnejysk jo æ manne
ting. Æ ha nok en blanding a
Affenråsk og Synneborsk. Dæ mæ å
snak synnejysk æ somme tie svart få
mæ. Da æ va å arbe, prøve æ tit å
snak, så æ turiste å invandre ku
fostå mæ: Engelsk, tysk å rigsdansk,
men æ ska nok læe å snak meje
synnejysk.

Idebank
Vi  opfordre æ mellemme tæ å kom
mæ goje forslau om ting tæ ”Æ
Blaj”, tæ arrangementer å tæ æ jem-
mesie. Vi æ got nok 7 melemme i æ
bestyrels, men manne a vos 2400
mellemme  ve møje meje om synne-
jysk å Synnejylland en vi gø. Olle for-
slau vel blyv gennemgauen å tauen
op tæ øvevejels. Så vil vi laue en
IDEBANK  som vi vil sæt i nummeor-
den å vælch ny ting ue fra. Ålt ka
bruches.

Nye melemme
Manne vel gern væ mellem, men fæ
æt it gøje. 

JÆLP DEM: Få des naun å adres å
sen æ oplysninge tæ æ kassere
Karin. (æ adres stæe bach å Æ Blaj)
Så senne hun en bekræftels å et
girokort. Manne ha betal direkt tæ
mæ. Så melle æ dem ind, å sende æ
pæng tæ Karin. Æ ha skaffe 10 mel-
lemme den siest uch.

Fremti
Vi vil prøv å hol det væ lich som Erik
Haase ha skaft ægimmel 8 år.
Hæætte vil vi fin vos egen ben å stå
å, å sammel mæ jæ, laue en enå
bærre forening tæ gavn for æ synne-
jysk sproch å kultur.
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Æ formanns jørn
Egon Adolphsen, formann, Døffel
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Æ formann
Æ æ føjt i Jokjæ (Hjordkær) i 1940.
Æ bløv ulæe snærke væ min far (5.
generation). Æ va garder i
Kjøfenhavn, blæv givt mæ Karin å
flytte tæ Persillegae i Affenraa. Æ va
snærke i ti år innen æ bløv politi-
mand å va nøj tæ å flyt tæ Kjøfen-
havn i 3 år. Vi kom tæ Synneborre i
1970 å ha nå boej i 38 år å Dyffel
Banke 500 mete fra Dyffel Møll.

Historie
Som knajt ha æ samle katøfle op væ
Erik Haases bestefar: Nicolai Haase i
Synne Ønle. Vi bløv samlet op ve æ
skoel lich øve mærre a en lastbil fra
Rasmus Hansen i Jokjæ. Så bløv vi
laj op i æ kass å æ lastbil å køe runt

tæ æ bynne, hvo vi bløv lajt a i hold
de forskelle staj. Æ buen gav ætte-
mæeskaffe å dæ va tit næsten mør-
cht innen vi va tæbach væ æ skoel.
Sist å æ dav ku dæ got væ kolt væ
æ fingre. Æ hele vej tæbach, sang
de stoe piche de siest ny sang, å vi
knajte brumme mæ så got vi ku, æ
æ it siche å a dæ va kønt, men dæ
va iværtfal højt, så oll ku hø vos. Dæ
va lich ætte æ krig, å æ pæng va
små. Dæ jen å tjent æ tæ et pa ny
sko. I ka tro æ va stolt.

Æ Jemmesie
www.synnejysk.dk Vil blyv laue om
æ hele ti. Vi vil gern ha ny ting å goej
forslau. 

Den to år gammel, Xander Nielsen,
Gravløkke, Bylderup Bov, er lich
bløven mælem. Han æ Synnejysk
Forenings yngste mælem. Dæ æ
hans bestefar Otto Nielsen fra
Moseløkke i Bylderup Bov, dæ ha
melt Xander in som mælem. Nå  vil
vi gern vie:  Hvem æ vos ældst
mælem? Ring elle skryv tæ æ for-
man. egon@bbsyd.dk, 74 48 60 36,
I vil æ hele ti ku føl æ resultat å æ
jemesie: www.synnejysk.dk

Xander Nielsen



Syd for den tyske grænse, tæt ved
Krusåens udløb i Flensborg Fjord
anlagde Christian 4. omkring 1600 et
hammerværk, en mølle hvor råjern

udhamredes til svejsejern. Møllen
brændte 1628 og få år senere byg-
gedes i stedet en kobbermølle, der
med tiden blev en af egnens helt
store virksomheder. I slutningen af
1700-tallet fremstilledes kobberpla-
der til slotsbyggerier og til flåden i
København, ligesom der var en stor
produktion af brugsgenstande som
kobberkedler og lignende. I anden
halvdel af 1800-tallet havde værket
en stor eksport af messinglegerin-
gen “yellowmetal” til Asien og under
1. Verdenskrig beskæftigede værket
mellem 2-300 mand. Kobbermøllen
lukkede i 1962. I dag minder de
smukt restaurerede bygninger i
Kobbermølle om industrieventyret
ved Krusåen.
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Æ koffemøll
Rundvisning, tirsdag den 27. maj kl. 18.30

Mæ kaffe, kach å sang å Bov kro. Pris: 100 kr., max 50 pæsone

Har do haust å betal kontingent

I æ Blaj nr. 31 va dæ et girokort så man kun gentegn sit medlem-
skab. Æ hof do har gøje det ellers kan det sawt nås endnu. 
Å det er flere muligheder. Do kan bruch æ girokort men hvis det no
æ blewn væk så ring tæ mæ å æ sende jet tæ dæ. 
Do ka å gå ind å vor hjemmeside å under butik betal dæ eller ind-
betal å vor konto 7910 1139677.  



Væ æ forenings generalforsamling
den. 5. marts 2008 stoppet bestyrel-
sesmedlem Erik Haase, Heinz Sax-
burger og Eva Lauritsen. 
Erik ha væt foman fra æ forening
begynt den 27. januar 2000, vo dæ
o æ stiftelsesmøe å Agerskov kro
kom 90 persone. Et flot fremmøe
som vist, at dæ va stoe intresse fo
en synnejysk forening.
Æ intresse æ it blevn minne, væ den
sist opgørelse i 2007 va dæ 2300
mellemme, dæ æ et tal som saje, at
den forening Erik ha væt mæ te o få
op o stå, ha fot en richte goej op-
bakning.
Æ Synnejysk Forening æ en forening
dæ specielt æ kæn i Synnejylland,
men å øve hele Danmark æ dæ
manne som kenne Æ Synnejysk
Forening. Dæ æ fordæ Erik og æ
bestyels ha haj manne goej arange-
mange o anne aktivitete o bye å, sint
æ forening starte.
Specielt æ ugivels a di 2 bøche, Min
føst tusin oe å synnejysk, o
Synnejysk Historie ha gøe æ fore-
ning kæn. Dæ æ sål ca. 12000
bøche, som no stæ i æ reol i manne
tusin hjem, o blive løjst a både stoe
o små. Dæ æ nemle richte sjovt o
løjs en historie o synnejysk.
Erik do ha olti væt goj te o få et ins-
lav i æ avis, i æ radio ælle i æ fjern-
syn, o å den må gø æ forening kæn.
Dæ ha oltins væt et inslav, dæ fotæl
om Æ Synnejysk Forening’s arbe

mæ o ubre det synnejysk sproch å
kultur. Dæ ska do ha tak få.
Erik vi ha o opleve, at do æ goj tæ å
lav lidt usævanle. Dæ så vi ve den
sist generalforsamling, da do plusle
frie tæ Gitte. Æ høe it va hun soj,
men mæ dæ muttes do fik, hæ hun
nok soj ja. Tæløk mæ det.
Kære Erik, fra æ bestyels ska do ha
et stoe Tak for din indsats i æ for-
ening.

Dæ ska o lye en Tak te Heinz
Saxburger og Eva Lauritsen fo det
arbe di hæ gøe i æ forening.
Sist, men it minst, ska Nis Christian
Hansen ha en Tak fo dæ arbe han
ha laue i den ti han ha væt mæ i æ
bestyels. Nis beslut å hold op i æ
bestyels sidst i december 2007.
Dæ va Nis, dæ va opmærksom å, at

Æ Synnejysk Forening

... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 5

Tak



æ øvesku å æ forlagsregnskab it va
so stoe som dæ sku væ, ifølle dæ
budget, dæ blev laue i forbindelse
mæ æ ugivels a æ bøche. Nis låj tal
sammel o tråt fra o kom så mæ æ
resultat tæ æ bestyelsmøe. Vi anne i
æ bestyels haj svart væ o se æ pro-
blem, men Nis haj heldigvis en goj
synnejysk stædighed, dæ va naue
galt, di richte tal sku frem.

Æ resultat blev, at æ bestyels beslut,
at et revisionsfirma skul lau en
granskning a æ forenings auregning
a moms. De fandt ue a, vi sku ha
134,749 krone tebach betal. Tak fo
dæ Nis.

(Fo æ bestyels: Tage Lametsch)
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Antal medlemmer 2007

421 Aabenraa

171 Rødekro

157 Haderslev

141 Sønderborg

109 Vojens

91 Kruså

76 Padborg

76 Gråsten

75 Tønder

66 Løgumkloster

58 Tinglev

50 Nordborg

48 Bredebro

44 Skærbæk

40 Højer

32 Agerskov

29 Augustenborg

26 Broager

25 Egernsund

UNDE DIREKTØE ! !

Ole haej wæen i æ firma i en
græw masse åe, at han alde wa
blæwen fåfremmet æet ingen
dæe fåståe. Helle et ham sjæll,
han haej da abiet så godt, haej
hjolpen te mæ det hele bårde
stort å småt. Han gik ind te æ
sjæef å soej: ”Æ daw hae a
wæen hæe i 30 åe!” - Æ sjæef
soej:”Ja, Ole som den ti den da
gåe!” - Ole soej: ”Det ka godt
wæe det lye skøe, men kund a et
ætte old di åe få læw te å kold
mæ undedirektøe?” - Æ sjæef
blæw et sue, han soej jo å wa
hiel flink, men da Ole wild te å gå
fik hans øjen et blink. - Han soej:
”Ole, næe do no ska ue te di
ande å bekind kuløe, så sæj te
dem old at di ande åsse bae ka
kold sej undedirektøe!)

Vagn Rasmussen’s jørn
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Som en naturle ting i advent tal æ
præst om juleforberedels å forvent-
nings glaj, drømm om æ fremti, å
den skuffels do følle, nå æ forvent-
ninge å æ drømm it gæe i opfyl-
dels, men det ka vis, te sjol en lille
ubetydle gav ka vis sæ å ha stoe
vædi i dæ lang løf. Lisådan vå det
stoe forvintning te Jesus, folk troej
han vil opfyl dæ personle ønske og
forventninge, men æ staj fo å opfyl
dæ ønske hæ å nå, så kom Jesus
mæ æ evangelium å dæ glaj bud-
skab, som æ for æ hele folk, å for
folk æve æ hele værden, å det
gjælle den daw æ dav. Så det som

folk va skuffet æve dengang, det
stæ stadig væ maut å gjælle fo vos
åll. Ætte æ prægen song æ Kirk-
koe: ”kom ø høe æ engel sønng” å
ætte æ gudstjennest vå det kaffe,
gløg å æffelskjue i Skell forsam-
lingshus v/ Frøken Jensen. Unne æ
kaffe løjst Vagn Rasmussen op a
sin ny boch: ”Manne goej grien o
synnejysk”, som han javn ha ugin.
Å æ skal lau for vi fæk vos manne
goej grien.  

(Verner Beck, ”Elmegård” Torp
Bygade)

Synnejysk gudstjenest i Braue Kirk
1. synde i advent v. pastor Paul Mølle, Bov



Senest dør den sønderjyd-
ske dialekt i det danske
sprog. . .

(en samtale med sprogforsker, pro-
fessor Peter Jørgensen)

For et halvt hundrede år siden frem-
satte sprogforsker Otto Jespersen,
den pessimistiske opfattelse, at de
danske dialekter ville dø ud i løbet af
en menneskealder. Han har ikke helt
fået ret, om end det må erkendes, at
der næsten ikke findes ægte sjæl-
landsk dialekt mere (om man derved
har lidt større tab kan jo diskuteres),
men det jydske trives dog ganske
godt stadigvæk, og det sønderjyd-
ske står i pænt flor.

Det er sprogforskeren, professor
Peter Jørgensen, som nævner dette
under en samtale med
”Sønderjydens Blad” og han føjer
halvt spøgende til: 
– Vi sønderjyder er jo lidt sære, det

er måske derfor!
– ”Imidlertid er jeg overbevist om, at

senest vil den sønderjyske dialekt
dø i det danske sprog. Det skyldes
dels, at vi sønderjyder altså godt
kan lide vort sprog og holder det
vedlige, men også, at der stort set
ikke fandtes rigsdansk i
Sønderjylland før 1920, og derfor

blev dialekten holdt bedre vedlige
her end andre steder”. 

– Et spørgsmål: ”Er de modstander
af fremmedord i det danske sprog
i almindelig brug?”  – ”Jeg er til-
hænger af, at man bruger frem-
medord, hvis disse dækker bedre
end et dansk ord ville gøre. Jeg er
modstander af, at dette overdri-
ves, og navnlig af at erstatte gode
danske ord med dårlige fremme-
de. Man skal tale for at blive fors-
tået bedst muligt.”

– (æ formans kommentar: Æ dansk
væ å blyv dialekt i Europa, hvå man
snakke meæ og meæ engelsk)
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”Sønderjydens Blad”
september 1962



Det har atter været et stort år for Æ
Synnejysk Forening. Vi har aldrig haft
så mange til vores arrangementer og
vi har aldrig haft så mange medlem-
mer, som nu.
Det er ikke hvad jeg havde forventet,
da jeg stiftede foreningen sammen
med Peter Asmussen for 8 år siden. 
Den 27. januar 2000 i disse lokaler
hos Agerskov blev foreningen stiftet.
Vi var 90 mand. Det var rigtigt
mange for en helt ny forening. 
Foreningen blev til under et møde i
Sønderjyske Allgemeine på
Christiansborg. En forening som er
stiftet for sønderjyske ansatte og
folketingsmedlemmer. Jeg havde
inviteret Peter Asmussen med som
gæst. Han sagde til mig, at såfremt
jeg en dag skulle flytte til Sønder-
ylland igen, så måtte vi lave en
tilsvarende forening.
I august 1999 flyttede jeg til Tønder.
Et par måneder efter blev vi enige
om formålet med foreningen.
Allerede den gang var Karin med til
stiftelsen. Karin var ansat i Sønder-
jyllands Erhvervscenter, som bog-
holder, hvor Peter var direktør. Karin
skulle stå vores regnskab og med-
lemsregisteret. 
Peter sagde til mig, at jeg skulle tage
mig af pressen. Jeg ringede til Radio
Syd og sagde spontant, at vi ville
stifte en forening til bevarelse af det

sønderjyske sprog. Herefter gik det
som ringe i vandet, og lige pludselig
var vi i JydskeVestkysten, Der Nord-
schleswiger, NDR, Flensborg Avis og
Radio Syd. 
De efterfølgende møder var godt
besøgt. Ikke mindst en aften på
Ballebro Færgekro, hvor provst
Lorenz P. Christensen fra Vester
Sottrup skulle fortælle historier på
Alsisk. En aften hvor der kom 280
mand, hvilket var vores 3. arran-
gment efter stiftelsen. Det var rigtigt
stort.
Vi fandt senere på at have gudstje-
nest på sønderjysk, som præst
Christa Hansen og Poul Møller i året
har stået for. Vi har været oppe på
hele 550 mand i Skt. Nikolai kirken i
Aabenraa. Så sendt som i 2007 var
vi 380 mand i Broager kirke.
Endvidere fandt vores be-
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Foreningens historie
Af Erik Haase



styrelsesmedlem Alfred Pedersen på
at have sønderjysk sangaften. Det
kulminerede efter 3 år i træk med en
sangaften i Sønderjyllandshallen
med ikke færre end 830 mand.
I 2007 overtog Tage Lametsch
opgaven at have en koncert i Alsion,
hvor vi var 900 mand.
Det første år var vi allerede 450
medlemmer. 
Efterfølgende voksede foreiningen
stødt med over 400 medlemmer år
efter år.
I dag er vi ikke færre end 2300
medlemmer. Medlemmerne  er
rimeligt jævnt fordelt over det
meste af Sønderjyllland. Vi har dog
i 2007 gjort en ekstra indsats for at
få flere medlemmer i Vest. Hvilket
er lykkes efter to arrangementer i
Tønder og Trøjborg.
Efterfølgende fik vi ideen til at lave
børnebøger på sønderjysk.
Resultatet blev bogen Min føøst
tusind oe å synnejysk, som i dag har
solgt over 7000 bøger og er i 4.
oplag. Efterfølgende udgav vi Synne-
jysk Historie i første oplag på 5800
stk., som næsten er solgt i dag.
Endvidere udgav vi en CD boks med
8 CD’er, hvor bogen Synnejysk
Historie bliver læst op på 11 slags
sønderjysk, som har solgt 1200
eksemplarer. 
Foreningen var banebrydende fra
starten ved at have en hjemmeside
på sønderjysk. Ligesiden har den
været den hjemmeside på dialekt,
som har været mest anvendt i

Danmark. Resultatet har også været,
at vi har været den forening, der
mest har været benyttet når der har
været debat om dialekter i Danmark.
Fra 2000 til 2007 har der været over
40 TV-indslag om foreningen som
svarer til adskillige timer sammen-
lagt. Dertil kommer mange hundrede
artikler i JydskeVestkysten, som har
været faste samarbejdsparter i alt
hvad vi har foretaget os. 
Et af vores højde punkter var i 2006,
hvor vi havde æren at overrække
vores Synnejysk Historie til Prins
Joakim på Schackenborg.
I 2002 indgik vi et samarbejde med
Fuglsang bryggeriet i Haderslev, som
lavede flaskehals etiketter med søn-
derjyske tekster. Det har været 8 år,
hvor jeg har nydt at komme hver
gang. 

En stor tak til Karin, som trofast har
fulgt mig og foreningen gennem de
sidste 8 år. Du er blevet en institution
i foreningen, og alle ved hvor meget
du betyder for foreningens drift. 
Jeg ønsker den kommende bestyrel-
se held og lykke med det videre
arbejde. 
Ikke mindst vil jeg sige tak til alle de
trofaste medlemmer, som har bakket
op om alle vore arrangementer. Uden
jer havde det ikke været muligt.
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Tirsdag Besøch i æ Koffemøll Rundvisning, mæ kaffe, 

27. Maj kl. 18.30 kach å et pa sang å Bov

kro. Pris:100 kr, 

max 50 pæsone 

Tirsdag Sangauten å Trøjborg Sangauten,

9. September Mæ kaffe å kach

Tirsdag, Besøch i æ Katøffel- Max 180 pesone.

4. November melsfabrik i Tovtlund Hygge på Brundtland Hotel

Et pa sang. Kaffe å kach

En søndag i advent Synnejysk Gudstjænest Mæ kaffeboe 

i Gram kirk, væ Poul Møller å et pa sang

Tirsdag, Generalforsamling i Solæch, 

24. Februar 2009 SI-centret i Nr.Hostrup Guel ært mæ æ 

kl. 1830 hele svineri, Kaffe.

Tæmælling:

E-mail: karin@synnejysk.dk elle  tlf. 20 95 43 50 mandag- torsdag 19-21

Arrangementer:



Æ Synnejysk Forening

Ny indmeldelse sendes tæ Æ Synnejysk Forening, 
att.: Karin Kaasgaard, Ribevej 38, 6500 Vojens, 
tlf. 20 95 43 50 (kun fra kl. 19 - 21 manda tæ toesda)
E-mail: karin@synnejysk.dk

Kontingente for 2008:
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 på æ jemmesie)

Æ beløb ka indbetales å kontonummer 
79 10 -1139677. 

Næste uegau af Æ Blaj komme i august 2008

KLO
Torvegade 1 · 6600 Vejen

Tlf. 75 36 31 78

“Æ Blaj” blyve inløjst å lybånd af

Afsender:
Æ Synnejysk Forening
Att.: Karin Kaasgaard
Ribevej 38
6500 Vojens

Forman: 
Egon Adolphsen, Ringløkke 18, 
6400 Synneborre, 
Tlf. 74 48 60 36, 
E-mail: egon@bbsyd.dk

Næstforman: 
Tage Lametsch, Ulkebøl, tlf. 74 42 75 64

Bochholder:
Karin Kaasgaard, tlf. 20 95 43 50 
(kun fra kl. 19-21 manda tæ toesda)

Bestyrels: 
Ann Posselt , Røjekro, tlf. 74 66 39 20
Verner Beck, Torp, Affenraa, tlf. 74 61 39 65
Frode Sørensen, Dyffel, tlf. 74 48 64 28
Ingrid Petersen, Gram, tlf. 74 82 18 55
Peder Luckmann, Tautlund, tlf. 74 83 02 84


