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dialekter

Sønderjysk
Med glimt i øjet siges om sønderjyder, at i Haderslev bor de fine.
I Sønderborg vil de gerne være det, i Aabenraa gider de ikke, og i Tønder ved de ikke, hvad det er.
af michael ejstrup, forskningschef i sprog
ved danmarks medie- og journalisthøjskole

I Sønderjylland har det lokale sprog en særlig
status, som træder frem allerede ved, at det bruges i købstæderne på lige fod med fællesdansk.
Sønderjysk er dialekten, som stadig har en væsentlig position syd for Kongeåen. Sønderjyder
er stolte af deres dialekt. Den store nabo mod
syd bidrager med både samhandel, samvær og
kulturelle fællesskaber, og det har sat sine spor
i sproget.
Som indledningen antyder, er sønderjysk ikke
én dialekt; der høres forskellige udgaver, hvor specielt de østlige og vestlige egne byder på forskelle,
som selv det utrænede øre vil kunne opdage.
I de nordvestlige egne af Sønderjylland kan
man høre kortvokalstød, som det kendes i egnene nord for det sønderjyske område, længere
mod syd hører man stadig stød, men ikke kortvokalstød. På Rømø hører stød ikke til normalen.
Helt specielt er det, at man på Als og egnene vest
herfor kan høre ordtoner. Så ord, der oprindeligt
har én stavelse har en jævn tone, mens oprindeligt
tostavede ord, der i sønderjysk kun har én stavelse, har en op-ned- (stigende-faldende) tone; fx i
ordparrene rist/riste, hals/halse og lys/lyse. Lyt til
eksemplerne fra Sønderborg.
Sønderjyderne har to sproglyde, som ikke er almindelige i andre danske dialekter, men som til gengæld er det i tysk – ich-lyd [ç] og ach-lyd [x]. Lydene
findes nogenlunde distribueret som skriftens g efter
hhv. for- og bagtungevokal – altså ['phiçә] (piger) og
['khα̈xә] (kager). Læg også mærke til, at konsonanter,
vi i fællesdansk udtaler som [b] efter en vokal, udta˚ ['sg̊α̈f], ['sei f] skib,
les [f] på sønderjysk som i ['sg̊if],
skab og sæbe.
Og a-vokalen er ens [α̈] i sønderjysk, uanset hvilken konsonant der kommer før eller følger efter vokalen. Altså er udtalen af a-vokalen ens i følgende
ord i sønderjysk kan, kat, kam, skal, vase, rase og
farve – ligesom systemet med a-vokalen er i tysk.

Diftongerne i sønderjysk indtager en anden stilling
i sønderjysk end i fællesdansk, således at de lange
halvhøje vokaler (e-, ø- og o-vokaler) udtales som
diftonger, men ikke ens i hele Sønderjylland. På Als
høres ei, øi og ou, mens man i andre egne hører de
omvendte diftonger.
Blødt d [∂] er ikke en del af sønderjysk, og der
hvor sjællænderne og bornholmerne har denne lyd
efter en vokal, har sønderjyderne oftest ingenting
som fx ['bo ] båd, ['υe ] ved (v) og ['sg̊y ] skyde. Den
korte vokal før [u] i ord som ovn ['Λun?] og sjov


['sj̊Λu?] er lavere i sønderjysk, så udtalen på fx Als

er ['α̈un] og ['sj̊α̈u].


På sønderjysk står den bestemte artikel foran æ
hund og æ hus – ligesom i vestjysk. Navneordene
har to køn fordelt næsten som i fællesdansk jæn
hund og jet hus; dog hedder det jet kop. Nogle af
udsagnsordene har i de sydøstlige egne særlige bøjningsformer i nutid, der bl.a. svarer til den omlyd,
vi kender i tysk – fx [hα̈n'fe ] (han får) og [hα̈n'g̊e ]
(han går). Ligesom nogle datidsformer af uregelmæssige udsagnsord er specielle som fx [hα̈n'g̊œi ]

(han gjorde) og [hα̈n'sɞi ] (han sagde).

En undersøgelse af sproget i Sønderborg fra
2006 viste, at sønderjyderne dér stadig havde
mange dialektord i brug i daglig tale som fx båm
(slik), påmle (boller), isterbåån (medisterpølse),
telle (tallerken), gaf (hul), fek (lomme), og de jabbe
(de snakker (for meget)).
På Modersmål-Selskabets hjemmeside kan man
lytte til lydfiler med små lydbidder med bl.a.
sønderjysk: https://goo.gl/e4eYm9
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