Synnejysk ska’ snakkes !
”Sønderjysk dialekt er døende !” Sådan hører man ofte den lidt ældre generation af sønderjyder sige, imens de hovedrystende taler om de unge i Sønderjylland.
Men i Vester Sottrup findes der fire unge mænd, der repræsenterer det stik modsatte – at den sønderjyske dialekt er
spillevende og bliver flittigt brugt i alle sammenhænge (næsten !).
De fire venner Mads, Jacob, Mathias og Martin, alle 15 år, har besluttet udelukkende at tale sønderjysk sammen i
skolen og i fritiden. ”Æ Buen-klub”, som de kalder sig, har alle interesse i landbrug, alt hvad der kan brumme på fire
hjul og endelig også den sønderjyske dialekt. ”For at synnejysk ka’ æverløw, ska det snakkes !”, siger vennerne samstemmende og det på trods af at lærerne i skolen griner lidt af dem og enkelte piger laver himmelvendte øjne.
Det er ikke et score-trick at tale synnejysk, mener drengene, men alligevel tror de på, at de nok skal finde den eneste
ene en dag, for de mener alle at de selv får børn, som naturligvis også skal lære den sønderjyske dialekt lige fra starten af. Deres kommende ægtefæller skal også være indstillet på, at drengene ikke ønsker at rejse fra Sønderjylland
hvis det kan lade sig gøre. ”Vi blywe i Synnejylland oltins å vi vil snak synnejysk te vi ska døø !”, siger Mathias og griner.
Drengene betragter sig selv som to-sprogede, idet de i skolen skal tænke på synnejysk og skrive på rigsdansk og når
de er tvunget til at tale rigsdansk såsnart de er uden for Sønderjyllands grænser.
Deres dialekt er anderledes end den dialekt de hører deres sønderjyske bedsteforældre taler, mener Mads, for der
er mange ord på synnejysk han ikke kender. De er simpelthen gledet ud af hverdagssproget. Til gengæld kommer der
hele tiden nye ord og udtryk til dialekten, som gør sproget til et mere moderne synnejysk.
”Æ Buen-klub” er netop et bevis på, at dialekten er levende og i konstant udvikling OG at synnejysk trives og bevares
ved at blive brugt. Det skal snakkes !
Af samme grund agter d’herrer også at stille op til VM i Synnejysk, der afholdes i Guderup, lørdag den 12. september
2015. E sproch bliver ikke noget problem, mener de, men det kan godt være, at der lige skal læses lidt op på den
sønderjyske kultur, historie og ikke mindst gastronomi, som også vil være emner en kommende Verdensmester skal
vide noget om. ”Det ka vi saut – æ Verdensmeste sitte he’e !”, siger Mads med et drilsk smil. Vi håber han får ret !
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Foreningen VM i Synnejysk’s formål er at afholde verdensmesterskab i sønderjysk dialekt, kultur og historie hvert
andet år i ulige år i Guderup på Als. Verdensmesterskabet skal via sjove dyster og medieomtale medvirke til at skabe
fokus på og give glæde og stolthed over at tale sønderjysk dialekt og øge bevidstheden om og kendskabet til den
unikke sønderjyske kultur, historie og natur for alle, både sønderjyder og ikke-sønderjyder.
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