
Nyt
om Sønderhoningen ...
Fornylig har jeg med stor interesse læst Hans
Brinchs bog »De kom til verden, levede og
døde«, der fortæller om SØnderhoslægter for
godt 100 år siden. Foruden et meget interes-
sant billede af forholdene i SØnderho dengang,
giver den en efter min mening god beskrivelse
af »SØnderhoningen«, som vist må kunne inte-
ressere folkedanserne.

Bogen er i 1964 udkommet på Engers Han-
sens Forlag i Esbjerg, og nedenstående følger
citat fra side 202 og fremefter.

Med venlig hilsen.

C. F. Christiansen, BrØrup.

»To dage fØr galeasen »Anne«s afsejling lige
efter påsken holdtes den traditionelle »a'sejler«
for mandskabet. Det var naturligt nok for Niels
at ville med til denne fest, for fØrste gang med
sØmandens ret! Jes tog ham med. Nok har han
været til »a'sejlere« fØr, det har de fleste dren-
ge og piger, men kun som tilskuere.

Luften var tung af tobak og sved, og skjor-
ter og bluser var våde. Til tider kunne man
dårligt nok hØre musikken, således sang de
dansende og tilskuerne, samtidig med at nogle
af de yngste mænd drØnede med sko eller træ-
sko i det gyngende gulv. Jes og Maren var unge
og dansede ivrigt den hele nat. Der kan jo gå
længe, inden de mØdes, og adskillige dråber
malurt var iblandet deres livsglæde. SØnnen
LiJle Mathis var hos bedstemoderen, Lille
Jes'es Kåren, så ham skænkede de ikke en tan-
ke. De dansede og drak sig fra det hele, - ve-
mod, angst, længsel og forstemthed.

Men lille Niels var kun ude på gulvet tre
gange den hele aften, - med Lisbeth hver gang,
hun er hans barn'kjærest og kun fjorten år.
Klok 10 var det slut for hende, og han fulgte
hende trofast hjem til Vesterbyen, hvor hendes
far, Magnus 0hle, bor i et tværhus. Hun har
vel fØlt sig som en rigtig voksen kvinde, der
tager afsked med sin kære, inden han skal til
sØs!

Afskeden blev dog kort og uhØjtidelig, for
Lisbeths mor ventede. Kun de to unge selv ved,
hvad de talte om og fortalte hinanden denne
sidste festaften. iels gik tilbage til æ dåns-
stow, hvor han tilbragte resten af natten med

rastløs at betragte den kolosaie energiudfoldel-
se, som en sØnderhoningdans er.

Niels stod i dØråbningen, lænet op mod kar-
men, og snittede på en pind med den folde-
kniv, han fik af brØdrene efter deres hjemkomst
fra Sydamerika. Han fØlte sig tilovers, men på
en eller anden mystisk måde var han bange
for at gå hjem, skØnt han gerne ville. Moderen
ville utvivlsomt have noget lækkert til ham,
men hun ville sukke og være bedrØvet, og det
kan Niels ikke tage. Hun ville måske endda ci-
tere Jobs Bog, og det kan han endnu mindre
tage.

Larmen fra de dansende blev større, og de-
res fart blev vildere. For ni år siden, da han
var en purk på knap syv, havde han været i æ
dåns-stow, og han var da gået op til sin bedste-
far, Lille Jes, der sad med Jes Mikkelsen over
en puns. Pludselig randt det drengen i hu, at
Lille Jes dengang havde fortalt og forklaret
ham om sØnderhoningdansen.

»Det er en sØmandens dans, lavet for sØens
mænd og kvinder,« sagde Jes Sonnichsen. »Den
skal vise hans sejlads i storm og stille, og selve
dansen fØlger bØlgernes og sØens bevægelser.
Herren tager damen ved hånden, de går aldrig
arm i arm, og han fØrer hende rundt på gulvet,
en hel omgang i gamle dage, lille Niels, og da-
men går lidt foran manden i yderkredsen. De
to er nu at betragte som en enhed, der sejler
for god vind, og under gangen går de dansen-
de ligesom svagt bØlgende og duvende. Så,
uden at slippe hinandens hænder, svinger par-
ret rundt, og herren griber med den ene hånd
om damens ryg, mens han stadig beholder
hen<;lesanden hånd i sin, således med begge
hænder på damens ryg.«

Lille Jes pegede ivrigt på de forskellige dan-
sende, efterhånden som han forklarede sit bar-
nebarn om dansens symboler.

»Denne bevægelse skal hentyde til, at et
skib går over stag (d.v.s. vender). De danser
så rundt og rundt holdende hinanden, så de
set fra siden danner et levende »A«. Trinene
er på en gang meget simple og vanskelige, ind-
til man har fået dem lært. Der danses »hving-
lende« og med svag sænkning i knæene hos
herren. Runddansen skal vise et skib i søgang.
En afveksling under »gangen« består i, at her-
ren slipper damens hånd og træder et trin til-
bage. Damen går da om foran herren, der går
uden om hende for til sidst at gribe hendes
hånd og går da videre rundt i kredsen. Det er
et skib, der halser rundt for god vind! Da lØser
man nemlig braser og skøder, til skibet er kom-



met rundt, og fortsætter så sejladsen, som de
dansende fortsatte gangen.« Og det vidste lille
Niels allerede som seks-årig, for det forklarede
Lille Jes ham dengang.

»Een eneste gang lØfter herren både sin
egen og damens hænder op over hovedet, og
uden at slippe damens hånd hvirvler han alene
rundt!«

»Hva' ska' så det betyd'?« havde Niels
spurgt

»Ja, det skal vel vise,« sagde Lille Jes efter-
tænksomt »at han selv gennem brændingen be-
holder, hvad han har erhvervet sig. Og så slut-
ter. han dansen med at fØre damens hånd frem
og give hende et ordentligt klap, så det svider.«

Lille Niels huskede, hvorledes han havde
slugt hvert af bedstefaderens ord, og da den
næste dans begyndte, og han sad alene tilbage
med Lille Jes, spurgte han bedstefaderen:

»Bedstefar, hva' betyder de grow klap mæ æ
tra'sker i æ gul'?«

»Det er kuns under rundgangen, mi' dreng!«
svarede Jes tØvende. »Det betyder de knald i
sejlene, som det altid gi'r i begyndelsen.«

»Er knaldene derude på sØen lige så store
som her?« spurgte lille Niels.

»De er mØj stØr'!« svarede Lille Jes.
StØjen blev vildere og vildere, som Niels stod

lænet op ad dØren og tænkte på sit fØrste be-
sØg i æ dåns-stow. Inden festen var forbi, tog
han hjem, - og havde endda aldrig' holdt ud så
længe, for børnene bli'r i reglen sendt hjem
ved ti-tiden. Det sØrgede gamle Jes Brinch for.«


