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Nyt fra æ bestyrels
Dæ danske Sprochs uvikling

Urnordisk --  Vikingesprog --
Olddansk

Dæ sproch, dæ er brugt i Rune-
skrifterne, æ dæ ældste danske 
sproch, vi kenne, hvordan Stenalder-
folket hæ snakket, i manne tusind å, 
før Jernalderens folk lærte at risse  
Runer, ve vi slet it naue om.

Vi kenner des våben, des smykker, 
brugsgenstande og gravpladser men 
it et jennest  oee af des sproch, og 
snak.

Dæ ældste danske sproch, vi 
kenne, æ et sproch, som tydle 
adskille sig fra dæ ældste tyske og 
gotiske sproch, der va fælles for 
hele Norden, derfor har man kalt det 
Urnordisk.

Vi kenne it tæ manne Runeinskrifter 
fra den tid, og de man kænne, er 
møje kort.
Den best kæn æ den fra Guldhornet 
(fra c. 400 e.K.);

Fra æ Vikingetid er æ sproch 
fælles for hele Norden. 
runemindesmærkerne viser de.
Omkring å 1000 kunne folk fra 
Danmark, Island, Norge og Sverige 
snak med hveranne, mæ samme 
lethed som vi danske nu snakker 
sammel.

Et par ad indskrifterne vise for vos, 
hvordan æ  sproch var. Å den lille 
Jellingsten stå der (c. 940 ): Gorm 
konge gjorde høj denne efter, Thyra 
kone sin  danske bod.)

Denne indskrift vise, at æ runerne er 
blevn brugt, edde at Kristendommen 
var indføje. Ja, sjel det historiske 
Dokument fra Kristendommens 
indførsel i Danmark, finnes å en 
Runesten. 
Å den stoe Jellingesten står der 
risset: …. ”den Harald, som  sig 
vandt Danmark alt og Norge og 
Danerne gjøe Kristne.”

Med Kristendommens indførels 
forsvinder runeindskriften lit ædde lit. 
Munkene, som kom ind i æ land, 
brang skrivekunsten med sig, de 
brugte det Latinske Alfabet.
Papir kæn de dog it, de skrev å 
Pergament, hvidgrave Skin.
Æ navn Pergament har sin oprindelse 
fra æ by Pergamus i Lilleasien, hvor 
indbyggerne allerede i 200 år f. K. 
brugte skind til at skriv å.

 Sammel mæ at kristendommen 
kom der manne fremme oe, latinsk å 
græsk ind i dæ danske sproch, disse 
oee klinge nu lig så dansk for vos, 
som de olddanske oee.
Manne a dem æ laaneoee f.eks. Kirk, 
Ængel, Munk, Biskop, Klokke, Brev å 
Skol, å menne meje.
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Edde æ kristendommens indførsel 
sket det at  det danske sproch 
forsvandt  som skriftsproch i omtrent 
æt par hunne aar.

Omkring å 1100 skrev Islæderne på 
modersmålet, de er dog først bevaret 
fra aar. 1200. De ælste håndskrifter å 
dansker æ fra c. aar 1�00.

Det æ den gamel landskabslove, 
Skaanske  lov som æ skrevet mæ 
Runer, som essen æ taun a brug å 

sam tid, det sam ramte,Valdemars 
Sjællandske Lov a Jyske Lov, som 
enhver dansk Mand og Kvinde kenne 
å hæ høje om.

Vil det være kønne, om vi soj: (Med 
Lov skal Land ordnes?).

Kilde:
Det Danske Sprog.
En Lære- og Læsebog for Mellemskole og 
Øverste Klasser. København 1922
H. Hagerups Forlag.
Å Synnejysk v. H.C. Clausen.

Generalfosamling å Acheskov Kro

Ægen ha vi æ fønøjols å bye velkommen tæ generalfosamling å 
Acheskov Kro.  

Haus å mæbring æ melemskort, som æ å æ bachsie af Æ Blaj. Det ska I 
klip ue, å vis væ æ ingang!

Vi ska æ tradisjon ha solæch mæ en snaps tæ å benyn mæ, å så stæe 
æ meny å guel ært ette æ selve generalfosamling. 

Ætte æ spisen, ska vi høe  Ole Caspersen, vo han væ lau et standup: 
"Folk å Fæ – glimt fra en Synnejysk dyelæches liv" 
 
Så ska I å taj got mæ lompæng mæ, da vi sell ue af vores bøche å cd-e. 
Bemærk at vi nå ha 2 cd-e som æ ugien af Halvor Bogh, hvor han ha lavt 
melodi tæ sin fars tekste fra Tynne å omejn. Han har inspel æ melodie 
sammel mæ sin datte Maja, som osse synge tæ, tæ naue af æ sangh.

Af hensyn tæ æ spisen, skal I haus å tæmel je tæ Ann, å mobil 
nr. 52 2416 17 elle mail, pack@bbsyd.dk
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Adventsgudstjeneste

Synnejysk gustjenest  i æ Slotskirke 
i Gråsten den 1. synda i advent  bleu 
jen af de manne store og berichende 
oplevlser.

Æ præst, Kevin O. Asmussen fra 
Løjt Kirkeby, holt en virkle goi 
prædiken. 
Æ kirk var stuvende fuld! Dejle at 
man møe så talrigt op!

Dennis Bang Fick spel tæ fo fuld 
udblæsning å det gammel orgel. 

Dæette va der gløgg og æfelskiver 
å Den gamle Kro hvor vi desværre 
måtte sej optaget til mange. en richte 
richte dejle daw. 

Hilsen Ingrid
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Gråsten Slotskirke i nordfløjen er den eneste del af Gråsten Slot, 
som er åben for publikum. Kirken blev indviet i 1702 og er også det 
eneste af Ahlefeldternes gamle slot, der overlevede branden i 1757. 
Kirkerummet er rigt udstyret med et søjlebåret galleri på de tre sider, 
mens den store, pompøse barokaltertavle dækker hele den fjerde væg 
fra gulv til loft. 

Det hvælvede stukloft er udsmykket med engle og puttier på en 
lyseblå himmelbaggrund. Det søjleprydede galleri har forgyldt 
balustrade (brystning) og omfatter en herskabsstol, placeret overfor 
en rokokoprædikestol fra tiden omkring slottets genopbygning efter 
branden. Galleriets loft har indfældede, ottekantede malerier. 

I det hele taget er kirkerummet overdådigt udsmykket med malerier, 
ca. 80 i alt, som alle er udført af lokale kunstnere efter kobberstukne 
forlæg. Maleriudsmykningen har sit forbillede i jesuiterkirken St. Carlo 
Borromeo i Antwerpen.



... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue6 

Etterår 2011 i æ 
synnejysk ambassade

Det æ et sket ret moj i æ etteåe.

Te vores grønlangkålsspisen, wo 120 
persone wa møt frem, fik vi overrakt 
æ Æresrummelpot få 2011. Sven-
Erik Ravn wa køe hele den lang vej 
fra Bevtoft te æ staj. Det æ vi galt 
stolt øve å få, å jen a æ begrunnels 
wa at vi fremmet den synnejysk 
kultue og sproch. Tak te je ål som æ 
mæ te å hul æ sproch we lich. 

Te æ møe i oktobe haj vi fån 
Chresten Speggers te å kum, å ham 

wa det it manne de kæen. Men han  
æ i saem brangse som Kalle Pet'sen 
fra Dynt å de ha å optroj sammen. 
En festle awten wo det va plas te å 
grien.

Æ præst Leif Borch Hansen kom 
i novembe å fortål om de manne 
flygtninge han ha wåt mæ te å gem i 
kirke å we privat persone. Hæe wa et 
et moj å grin over, det var et alvorle 
tema vi hee fik belyst.

Æ ambassadegeneralskretæe

Gorm (Hans Georg Møller) præsente Æ Rummelpot.
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Indseen a den tidligere fomann, Egon Adolphsen:
“Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter 
autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den 
skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer 
ind i et værelse. Den modsiger sine forældre, skryder op i selskaber, 
sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og tyran-
niserer lærerne.”

Sokrates (ca. 400 f.kr)

Hæ ses æ bestyrels i æ ambassade. 
Øverst fra venstre: Gorm, Arne Fogt, Dorthe Moldt, Poul Erik Hansen å Andreas Carstensen.
Neerst fra venstre: Asger Reher, Thor Skrumsager Hansen, Kirsten Hansen å Kresten Aarøe.
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Et Frieri

Ham Kresten fra Nørreland,
søn a æ landsbysmej,
han fri te to hjem i hans by,
men di soj beghe nej.
Han haj gånn læng nok hel åljen,
no vild han se å få sæ jen.

En ku’it sej te han vå køen,
men han haj pæng som skidt,
og det var sørme møje værd,
de flest, di haj for lidt.
Han tøt æ pighe, di vå sær,
men de vå it te å undvær’r

En dav støj der en flot annonc
i byens bæest avis,
der støj te Kresten søgt en pigh,
helst jen omkring en snes.
Det kom it an å gods og guld,
for han haj åll sin skuffe fuld.

Den næste morn, da vå der kø,
ved Krestens indgangsdør,
å di vå orndle stadset op,
en del med hat og slør,
di flest a dem vå olt for drøj,
og jen vå mindst 2 meter høj.

Han tov dem ind såen jen for jen
og så dem for og bag,
men der vå alle jen a dem,
der vå ham te behag.
De flest haj væt te mærken før,
og haj folængst passe’e di før.

Et par a dem, de haj væt gjyvt
mindst en tre, fir gång,
men dem vild Kresten slet it se, 
for de vå temle lång.
Old vå de u’e ædde pæng,
og jen a dem haj fi’e dreng.

Te sidst vå der kun jen tebagh,
hun soj hun vå en snes,
men da han så hind rejsepas,
då vå hun fyldt haltres.
Hun fik et spark og så herrut,
det hele va’et it jet minut.

Den næste dav kø’e Kresten væk,
og pot sæ i æ skov,
for no haj han minsyv fåt nok
a old den pighesjov.
Han kom føst hjem ved midnatsti,
og så er den histor forbi.

Fortælling fra Æ Skoelmesterkuen 
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Indlæg til Æ Blaj – gern å dialekt – sendes tæ æ redaktøe
Peder Luckmann,

Synnegae 28 B, 6520 Tautlund
Tlf. 22 70 �0 84

mail: luckmann@email.dk

Vi minnesker javva og javve
me e klok’ i e haend.
vi ligger om nat og sovve
me e klok’ i e haend.

Vi stæe op, og vi spiss vor dovve,
me e klok’ i e haend.
Så javve vi te vort arbe’
me e klok’ i e haend.

Vi raser langs med vor landevej
me e klok’ i e haend.
Så tit vi komme galt astej
me e klok’ i e haend.

Vi javve hver dav frem og tebaeg
me e klok’ i e haend.
Og lojs om kri’, mord og bedraeg
me e klok’ i e haend.

Hvad blyvve det næste vi ska’ nå
me e klok’ i e haend.
Mon vi op å e mån ska stå
me e klok’ i e haend.

VI vee bestemt, der komme en dav
da vor klok’ vi it ka’ nå
Hans klok’ den standser innesind,
men voss – den gæe i stå.

Fra en annen lille boch, ugien af æ Skoelmestekuen i 1969 
”Med e klok” i e haend’ (Pris i 1969: 13,75)

Med e klok’ i e haend
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Æ Synnejysk Foening vil gern invite æ mellemme tæ å besøg æ 
Gråsten Landbrugsskoel, Fiskebækvej 15, 6�00 Gråsten, 

onsda den 13. juni 2012, kl. 19.00.

Ette Synnnejyllands genforening mæ Danmark i 1920 ønske en kreds 
af borgere, at dæ blev bygget en dansk landbrugsskoel i Synnejylland. 

Dæ blev laue en skoelkreds og d. 10. juli 1922 var dæ stiftende 
generalforsamling i æ selskab ”Graasten Landbrugsskole”. 

Ætte dæ, blev dæ indsamlet pæng og æ gård ”Fiskbæk” blev køjt 
a Statens Jordlovsudvalg.

Sien da æ æ skoel gøje større o hollen got velich. Æ skoel æ æ dau et 
moderne stej mæ plads tæ 160 elever, vo ca. 1�0 persone ka bo å æ 
skoel.  Æ skoel ha mest enkeltværelse, vor de flest æ mæ ejen wc o 

bad, o å ålle værelse kå man kom å æ internet. 
 

Dæ æ moderne klasselokale mæ konferencefaciliteter, 
som ka rum fra 15 tæ 150 personer. 

 
U æve dæ, æ dæ fritidsfaciliteter, herunne egen idrætshal 

og motionslokaler.

Væ æ besøg vil vi blyv vist rundt å æ skoel o i æ driftsbygninge.

Forstander Peder Damgaard vil fotæel om æ skoel å møje meje.

Vi slutte mæ kaffe/te mæ kach.
Æ pris æ 60,00 kr.

Tæmelling tæ Ann Posselt
Mobil 52 24 16 17 - Mail: pack@bbsyd.dk

Gråsten Landbrugsskole
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Arrangemente:

Tæmælling te ålle arrangemente: 
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Bemærk nyt telefonnumme!

Onsda 7. marts 2012
Generalforsamling å Acheskov Kro kl. 18.�0
150 kr. inklusif 1 snaps å kaffe.

Onsda 28. marts 2012
Stæreballetten kl. 18.�0 
50 kr. pr. mand inklusif kaffe 

Omtalt i sist numme af Æ Blaj

Onsda 13. juni 2012
Gråsten Landbrugsskole kl. 19.00
60 kr. pr. mand
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Mælemskort
Æ kupon neenfå gælle 
som mælemskort.
Det er kun gyldig mæ æ 
postvæsens stempel af 
navn å æ bachsie.



Næste uegau af Æ Blaj komme i maj 2012

Forman:
Kjeld Andresen
Nørregade 8, 
65�4 Acheskau
74 8� �4 00
�0 74 45 96
mail: ka140�@live.dk

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

Øvrich bestyrels:
Ann Posselt, Røjekro. Tlf. 52 24 16 17, 
mail: pack@bbsyd.dk
Ann æ sekretær å taj sæ af tæmællinge.

Ingrid Pedersen, Gram. Tlf. 74 82 18 55
H.C. Clausen, Affenraa. Tlf. 74 61 �6 56
Carl E. Michelsen, Tynne. Tlf. 74 72 50 6�

Peder Luckmann, Tautlund. Tlf. 22 70 �0 84, 
mail: luckmann@email.dk
Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj

Ny indmeldelse sendes tæ æ forman 
Kjeld Andresen.

Kontingente for 2012:

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 
7910-11�9677.

Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

ID-nr. 470�1

Afsender: 
Æ Synnejysk Forening
att. Kjeld Andresen
Nørregade 8
65�4 Agerskov


