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Lidt om indsamlingen af Sønderhoning og Fannikedans

Da man omkring år 1900 begyndre ar
indsamle folkedanse, var der ofte rilfældigr, hvilke egne aflander man fandr danse fra. Der var mesr sruderende i København, der forerog indsamlingen.
år de
var hjemme på besøg i provinsen, benyrrede de lejligheden ril ar opsøge personer,
der kunne huske gamle danse og den rilhørende musik. Senere gennemførre man
rejser kun med der formål ar indsamle og
lave opregnelser. Der var ikke nogle af
indsamlerne,
der kom fra Fanø. I perioden op ril 1910 erfarede man dog, ar der
havde værer en 'mærkelig' dans på Fanø
og på fasr1ander ud for øen, samr ar enkelre sradigvæk kunne huske dansen.
Der var kun fa personer, der beskæfrigede sig med danseindsamling,
og man
havde hverken rid eller penge ril ar udforske hele lander, så der blev ikke gjorr
meger ved Fanø-dansen i denne periode.
Indsamling
og opregneise af Sønderhoning og Fannikedans begyndre førsr på er
lærerkursus afholdr i julen 1910'. Der var
en gammel fanøkone med, der var fru
Poulsen fra
ordby. Hun oprrådre
i
fanødragr,
og hendes søn og daneren
Anna, der var gift Olesen, var også med.
De rre visre de andre kursusdelragere,
hvordan man dansede Sønderhoning
og
Fannikedans.
C. V Onersrrøm,
der var
en af indsamlerne i Foreningen ril Folkedansens Fremme (FFF), var også delrager
på derre kursus. Han skrev i en af foren ingens besryreisesprorokoller:
'Ingen af
dansene lykkedes der os ar lære, så jeg
rror, ar FFF kunne have fornøjelse af ar
forsøge en henvendelse ril Hr. Poulsen,
der ikke syntes uvillig ril endnu engang ar
vise dansene frem. Hans adresse er Sryrmand J. Cl. Poulsen, S/S "Ficaria", og så
vidr jeg husker, kommer han hver anden
uge en rur ril København'.
Da J. Poulsen var sømand, og da An na
Olesen nu boede i København,
har der
nok visr sig nemmere ar fa Anna Olesen
ril ar komme og vise dansene frem end ar
rejse ril Fanø. Hun delrog nemlig den 11.
februar 1911 sammen med sin søsrer fru
Arenrs ved en dansegennemgang
i FFF's
beskrivelse- og musikkommission.

c.

V Otterstrøm beskrev dansene, da
man påtænkte, at de skulle med i beskrivelseshæfte III, som foreningen ville udgive i sommeren 1911. Beskrivelserne sendtes til kontro] hos Anna Olesen, der svarede j et brev. Hun skrev blandt andet om
Sønderhoningen: 'Vi kunne ikke finde
noget at indvende, dansen er meget individuel, og de sløjfede ttin og hoppet retter sig hel t efter musikken'. Hun beskriver
dernæst fatningen, som også er beskrevet
i hæftet, der udkom om sommeren. Anna
Olesen fortSætter: 'Derimod er Fannike-
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dansen ikke ganske rigtig'. Hun vil så
skrive til sin bror, for at han kan beskrive
herrens trin, da det er længe siden, at hun
selv har danset, og derfor ikke kan huske
herrettinnet.
Den 15. marts 1911 var Anna Olesen
så igen på besøg ved en gennemgang af
danse. Her kom det sidste på plads, så
både Sønderhoning
og Fannikedans
beskrives, som familien Poulsen fra Nordby kendte dem.

lingen ansat en arkivar ved navn Hakon
Grliner-Nielsen. Han hørte første gang
om Sønderhoning melodier i København
i 19142, hvor han hørte en gammel Fanøkaptajn synge Sønderhoning melodier og
fortælle om gamle skikke på øen.
I årene efter var Grliner-Nielsen flere
gange på Fanø for at beskæftige sig med
melodisroffet til dansene. I 1920 udgav
han bogen 'Folkelig Vals', hvori han
blandt andet behandler 'Fanø-materialet'.
fortsættes i næste nummer

