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Vi ses å wonsda den 15s 
- Meld je te ve Ann!
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Nyt fra æ bestyrels
Den 6. marts var vi godt 200 med
lemmer samlet på Agerskov Kro til 
generalforsamlingen.

Vi havde reseveret 250 pladser for 
at vi ikke skulle komme i samme 
situation som sidste år.

Formanden bød velkommen og der
efter sang vi ”Vort synnejysk språch” 
og ”Du skønne land, min fødestavn” 
det er simpelthen skønt at høe så 
mange synger med, vi havde også 
en god musiker i Uno, og så blev der 
severet et solæg og en snaps, og så 
gik snakken

Så gik vi over til generalforsamlingen. 
Christian Rasmussen blev valgt som 
diagent.

Æ Forman aflagde beretning for 
det forgangne år, vi har formået at 
holde medlemstalet nogenlund og 
hvad kan man gøe for at få flere 
medlemmer, man kunne blandt andet 
forære sine børn et medlemskab, vi 
er også blevet bedre til at synliggørre 
os, og vi tager også ud til foreninger 
og fortæller om os. Med hensyn 
til bogsalg går det også godt. 
Med hensyn til aktiviteter spurgte 
vi også om det var brug for flere 
arrangenenter, det mente man ikke 
var tilfældet. Hjemmesiden er også 
atraktiv hvor man altid kan se hvad 
der sker i foreningen.

Peder Luckmann gennemgik regn
skabet og der var ingen bemærk

Uno ve æ tangente.Unneholning v. Flemming Nielsen.
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Debatoplæg
Den 27. jan. 2000 blev Æ Synnejysk 
Forening stiftet med det formål at 
bevare sønderjysk sprog og kultur. 
Der er rigtig mange, som gerne vil 
støtte dette formål og melder sig 
ind i foreningen. Desværre sker det 
af og til, at folk melder sig ud igen 
med den begrundelse, at de ikke 
har mulighed for at deltage i vore 
arrangementer. Det er vi kede af, 
da vi mener, at man også kan støtte 
formålet blot ved at stå som medlem.
Skal vi oprette en ekstra kategori af 
medlemskab, passivt medlem?

Hvad kan vi gøre for at udbrede 
kendskabet til foreningen og få flere 
medlemmer?
Selvfølgelig skal vi snakke søn der
jysk, men da sønderjysk jo ikke er et 
skriftsprog, er dette indlæg skrevet 
på højdansk.

Vi vil meget gerne høre jeres 
meninger om foreningen, og hvad vi 
kan gøre for at opfylde formålet om 
at bevare sønderjysk sprog og kultur.

Ann Posselt

ninger. Foreningens økonomi er 
stabil, det skal den også være for der 
kommer genoptryk af bøger på et 
tidspunkt.

Vedr. valg af bestyrrels var der gen
valg til Ingrid Pedersen, Carl E. Mi
chel sen og Ann Posselt.

Heinz Saxburger havde bilmærkater 
med til fri afbenyttelse.

Efter generalforsamlingen var der 
gule ærter med tilbehør og til sidst 
underholdt Flemming Nielsen med 
foredraget Æ mand i æ balle å æ 
kuen i æ tyn.

Bagefter var der hyggelig samvær.

Så vil jeg slutte med at ønske alle en 
god sommer og håber at vi snart ses 
igen, tag gerne nogen med.

Kjeld Andresen

Guel æert som bae smacht.
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O ku synnejysk æ it så ring enda

Wånsda auden den 16. januar 
2013 haj æ foening inbøjn tæ foe
drag mæ Jørn Buch o Haderslev 
Borgeforening.

Da vi køe hjemfra va dæ et skrækle 
vær, dæ snee o føg, o æ skaseè va in 
æ mel glat. Dæ ku ses, dæ kom kun 

25 tæ æ foedrag, men dem dæ kom, 
fik en goj oplevels.

Jørn Buch æ olti spændene o hø å. 
Han fotol om æ Synnejyes sproch og 
dialekt. Dæ hæ i modsætning til anne 
danske dialekte en særle historie og 
tradition. Æ bruch a synnejysk var fo 
æ sønderjye i den tysk tid en måe, vo 
de ku utryk des dansk sindelau, kultu 
o identitet. I æ foredrag fortol han 
om det synnerjysk sprochs funktion i 
tidens løb, o gau naue eksemple på 
den søndejysk humor i forhold til vo 
tysk nabo. 

I dau æ æ brug a synnejysk heldigvis 
it glemt i synnejylland å a dem dæ 
tøs di æ synnejye.

På trods a æ væ, va dæ en goj 
auden.

Tage

Vi køe astej – min kuun å mej – vi va 
nok lidt tille å vej, æ klok va lidt aue 
sejs, æ sol va lich gån neje, men æ 
himmel va ennu lys å rø. Da vi kom 
tæ Emle Klev vaet begynt å mørken, 
så lich innen æ klok syv ku vi kun 
keen folk å æ stemm.

Litt før syv tææn de æ Birkbål å Røm 
ku vi se. Å æ klok syv tææn Jørn 
Petersen vos bål, å litt ette ku vi se 
de tææn æ Birkbål å Sild – det va 
en frostklar auten mæ både manne 
stjerner å måånskin.

Peer’s  Auten
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Ette at Jørn Petersen haed bøjn 
velkommen, kom en veloploj Sigfried 
Matlok å holt æ båltal. Manne goed 
annekdoter kom han mæ  um æ 
Schimmelreiter af Theodor Storm – 
um æ vaalfangst i æ Norhav – um 
richdom å dø som fultes a, men den 
beest va den at æ Birkbål å Sild va 
beskee, at nå va åll æ mæn fra Sild 
it hjem di næste sejs tæ oot månde, 
å æ kuun deove gik oljen å kjøvet 
sæ. Æ samling ve æ bål sluttet mæ 
at vi sang ”For en fremmed barsk og 
fattig”.

Ette æ Birkbål å Emmle køe vi 
ålsammen tæ Hohenwarte – å det va 
it så få, di haej ihvertfall dækket op 
tæ fo få. Men mæ litt vinnten fik vi åll 
en stol, ca. 150 minneske.

En glaj Jørn Petersen bøj igen 
velkummen, o æ kaffe/the, bolle 

och kringel blev bøjn runnt – å så 
æ tebehøje te æ ”Farisær” – farin – 
fløjskum – och it o forglem æ rom.
Sigfried Matlok fotål så um sin 
opvækst ette æ krig, å um den 
udvikling det ha væt mellem dansk 
å tysk i di sist halfjers åe – en richte 
spænnende auten.

Selfølleli fik vi åsse sungen en 
masse sang, Birkmålssangen och 
Emmlevalsen och Højer  sangen och 
”den længst sang som a hae set mæ 
di flest vers”, och Bodil Dibbern fra 
Løgumkloster spiel te o æ klavee. 
En lille historie blev de osse te: 
Agnes Bossen fotål jen a K. Reflund 
Thomsen’s fotællinge: Den um æ 
sprogfobistring mællem dansk o 
tysk, va de huundsup elle huhnsup æ 
doktor såj – men rask blev æ kuun.
En helt igennem vellykket auten.

Mikkel
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må til at markere os noget kraftigere, 
hvis ikke vi vil gå til grunde. Hvorfor 
det, er vi da noget særligt? – Ja vi er, 
fordi:

Vi er født med en anderledes 
mentalitet, end alle i det øvrige land, 
noget som er genetisk betinget, 
hvilket vises af, at spædbørn der 
bliver bortadopteret til det øvrige 
land her fra, i regelen ikke tilegner sig 
den mentalitet som de bliver plantet 
i. At det er sådan har en historiker på 
det sidste prøvet at bevise, ved at 
påstå, at vi oprindeligt nedstammer 
fra den frisiske stamme, hvis område 
også dækkede vores landsdel.

Det tidligere Hertugdømme Slesvig 
har desuden gennem århundreder 
været formidler af kulturen, der kom 
syd fra, til det øvrige kongerige. Det 
vil sige, den kom først til os, og så 
formidlede vi den videre. Desuden 
var landsdelen Danmarks port mod 
syd, så alt hvad der skulle til eller 
fra Danmark, nødvendigvis måtte 
passere vores del af verden. Dette 
medførte så, at vi på mange områder 
var langt forud for det øvrige land. 
Et bevis her på kan man se på 
friluftsmuseet i Lyngby, hvor man 
har huse fra det ganske land fra 
de sidste par hundrede år. Husene 
fra Sønderjylland / Slesvig er i flere 
tilfælde mere end 100 år forud for 
huse fra resten af landet.

Også på det sociale område har 
vi været langt længere fremme, 
både hvad sundhed, skolevæsen 
og fattighjælp angår. Dette må nok 
skyldes, at vore Hertuger har været 
fremsynede. Et eksempel er en 
Augustenborg Hertugs valgsprog 
fra slutningen af 1700, som siger: 
”Folkets viden er min styrke”. Det 
var ikke nogen almindelig indstilling 
på den tid. Når bønderne andre 
steder i landet ikke ville makke 
ret, blev de sat på træhesten. 
Hertugen af Augustenborg nægtede 
i sådanne tilfælde bønderne at få 
bedækket deres hopper af sine 
hingste. Desuden var livegenskab 
og stavnsbundethed ikke 
tilnærmelsesvis så udbredt som i 
resten af Kongeriget. 

Det påstås at vi her i landsdelen 
er stædige. Det er der nok noget 
om, ganske enkelt fordi vi gennem 
tiderne har haft større frihed end 
nord og syd for os, og den har vi 
så stædigt prøvet på at bevare. Når 
der er kommet forordninger om det 
ene eller andet, har vi taget det ad 
notam, og så gjort som vi plejede. – 
Et eksempel fra omkring 1800, hvor 
der kom en lov om at de slesvigske 
navne skulle erstattes af danske. 
En af mine forfædre har stående i 
fødselsattesten ”Henrik Henriksen”, 
men på dåbsattesten står ”Hinrich 

Vi i Sønderjylland / Nordslesvig –



... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 7 

Vagn Rasmussen’s jørn

TARREGRØE WA Æ DET?

Tarregrøe, tarregrøe – ja, det lye ski et glant,
hjem o Kehlet koldt vi dem da åsse næwe hiel andt,
å det wa et fådet, at det møj kønnee løe,
vi koldt dem nemle bae få bogetgrøe.
Å bogetgrøe dem kund a slet et li,
å det troe nærmest, at det wa fådi.
Dæe wa oldtidens et pa kjænne som wa hiel soert
– ja, som hiel ærlig lignet et pa muesloert.
Men så blæw a bøjen o Damgåe møll a æ Synnejysk Fåening,
å så ska a æssen læw få te a skiwt mening.
Få hæe fik vi tarregrøe, å di smagt som tarregrøe bør.
å dæe wa sirup i dynge å stoe klatte smør.
Å dæe wa kjænmælk,hvidtøl å saftevand å møj, møj mee,
a åe to lærkne fuld – å kund sawt haej spist jet mee.
Men så fik a øj o kusine Ruth,
hun staj we æ grye, a kund se no wa det slut.

(Vagn 1.4.13)

Hinrichsen”, d. v. s. man har delvis 
efterkommet forordningen.

Fra gammel tid dækkede 
Sønderjylland området fra Kongeåen 
til Altona. Efterhånden som Danmark 
mistede herredømmet over de syd
ligste dele, var det kun de danske 
besiddelser der førte navnet, og 
nu er det kun Nordslesvig der har 
betegnelsen. – Og hvor længe får 
vi lov at beholde det navn? Både 
JydskeVestkysten og TVsyd be
nævner os nu for det meste som 

”Sydjylland”, for dem er vi ved at 
blive en del af Jylland. 

Nu må vi være der, hvor det 
ville være på sin plads, at den 
sønderjyske forening trådte i 
karakter!

Wenn naue æ læpujens me› mæ, så 
æ mit telefonnumme 74 65 05 74, å 
min adress æ Kroløkke 4, Rinkenæs, 
6300 Gråsten.

Heinz Saxburger 
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Mekanisk Museum den 15. maj

Æ foråe i åe er lit seen åen, så deefor Æ vos føest møe den 15. maj æ 
klok 19.00 i Hokkerup.

Vi ska besøch æ ”Mekanisk Museum” i Hokkerup som æ familie Lansink 
hae inrettet i den tillie møbelfabrik Hebru.

Ans Lansink hae sammel mæ sin kuun Gerrit og søn Bart i auve trærre åe 
sammelt å traktore – bile – knallerte – heestvogn –  landbrugsmaskinne – 
och gammel reeskaf, som di så hae ustillet i æ bygninge. Di hae osse et 
gammel smejværkstej och  en Oldemoesstuu.

Innen vi ska hjem hae vi bestilt kaffe och kach i Deres cafeterie, så vi lich 
ka snak lit innen vi ta vær te sit.

Tæmelling te Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail: pack@bbsyd.dk
Pris: kr. 75, for medlemmer – kr. 100, for ikke medlemmer.
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RØMØ den 12. juni – ”TyskerBunkerne”
Æ væe æ oltin gott i juni, så vi møes væ Tønnigård – Æ naturcenter 
– å Røm, onsde d. 12 æ klok 18.30. Haus en lomløjte – trausko – och 
gammelt tøj. Vi ska gå en to tæ tre kilometer i æ Rømølyng, så de æ it lich 
for køeestol. Kravl op och nee i æ bunkere ska vi osse, så de er lich naue 
for børn – ung menneske – och barnlige sjæle.

Det er en guidet tur til 2. Verdenskrigs Bunkersanlæg på Rømø.

Å æ tebachvej tæ Tønnisgård, samle vi ol dem æ blevn væk, så vi sammel 
ka få kaffe och høe et foredrag um æ bunkers historie.

Tæmelling te Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail: pack@bbsyd.dk
Pris: kr. 100, for medlemmer / børn – kr. 150, for ikke medlemmer.

Max deltagere 50 personer, så deefo ”føst tæ møl” tæmelling, eventuel to 
gruppe à 50 personer.
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En gang fo manne å sien va dæ en 
ung buunkarl, dæ kom fro Fyenslan, 
han haj fåt en plads som røjde å en 
stoe går i æ næhed af Ullerup.

Han tau så en løvdaauden te bal 
å Sottrup Forsamlingshus, hvo han 
bræn varm å en lille sø pich, som han 
fik lov å følle jem…

Men da æ knejt ingen bil haj, måt di 
nøjes mæ hindes cykel, som hun så 
sat sæ bach å, å så cykle di te Skeld, 
hvo hun kom fro.

Da di så edde en tyv minuttes tid va 
kommen te Skeld å haj sat æ cykel 
fro sæ å hæ omfaune hvorånde, å 
gien en masse muddese, smed hun 
æ baus å såj: ”Nå må do taj hvad do 
vil!”

Han tænt sæ om, han va jo godt klar 
æve te dæ va lant tæ Ullerup, hvor 
han om it så læng sku molk all di hæ 
køe – så han såj: ”MØJN” å tau æ 
cykel!

En fortelling, motaun fra Broder Petersen, Synneborre:

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

Synnegae 28 B, 6520 Tautlund
Tlf. 22 70 30 84

mail: luckmann@email.dk

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

Arrangement-kalender 2013

Onsdag d. 12/6, kl. 18.30
”TyskerBunkerne” på Rømø, guidet tur 
til 2.vVerdenkrigs bunkersanlæg. Kaffe 
med foredrag om Bunkernes historie
Pris: kr. 100, for medlemmer, kr. 150, 
for ikke medlemmer, max deltagere 50.

Onsdag d. 7/8, kl.18.30
Istedløven, ”byen”, guidet tur v/
Preben Busck Nielsen – tidl. lærer på 
Duborgskolen. Kaffe med annekdoter 
fra byens historie af Preben B. Nielsen.
Pris: kr. 100, for medlemmer, kr. 150, 
for ikke medlemmer.

Søndag d. 8/9, kl. 14.00
”Syngettemeje” å Trøjborg, Synnejysk 
kaffebord. Jens Møller vil fortælle om 
”markeringen af 150årsdagen for 
slaget på Dybbøl”.
Pris: kr. 125, for medlemmer, kr. 175, 
for ikke medlemmer.

Fredag d. 25/10, kl. 19.00
Folkehjemmet i Aabenraa, historien 
om Rederiet Jebsen på Kinakysten.
indlæg af arkivar dr. phil. Lars 
Henningsen om Michael Jebsen 
– en ”havkat” i hyttefadet.
Pris: kr. 125, for medlemmer, kr. 175, 
for ikke medlemmer.

Onsdag d. 15/5, kl. 19.00
Forårstur til Hokkerup. Museumsbesøg 
– Det Mekaniske Museum .
Kaffe m/tort i museets cafeterie.
Pris: kr. 75, for medlemmer, 
kr. 100, for ikke medlemmer.



Næste uegau af Æ Blaj komme i august 2013

Forman:
Kjeld Andresen
Nørregade 8, 
6534 Acheskau
74 83 34 00
30 74 45 96
mail: ka1403@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 36 56
Carl E. Michelsen, Tynne. Tlf. 74 72 50 63

Peder Luckmann, Tautlund. Tlf. 22 70 30 84, 
mail: luckmann@email.dk
Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj

Ny indmeldelse sendes tæ æ forman 
Kjeld Andresen.

Kontingente for 2013:

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 
79101139677.

Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

Mælemsbevis 2013 

IDnr. 47031

Afsender: 
Æ Synnejysk Forening
att. Kjeld Andresen
Nørregade 8
6534 Agerskov


