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Lidt om indsamlingen af Sønderhoning og Fannikedans 2

(fonsar fra sidsre nr.)
For ar medlemmerne
i FFF fik mulighed
for ar meddele
danse ril foreningen,
opfordrede foreningens besryrelse i 1916
ril: 'Ar speciel r ældre og udenbys medlemmer møder op ril foreningsafrenen
d. 3.
januar'. I FFF's virksomhedsdagbog
fra
1916 kan man læse: 'Vi norerer Hr. Kejser-Nielsen og Hr. Krause, Fru Bang, A.
Hee-Andersen
m. fl. og gensynsglæden
var sror - Srud. Polyr Meinercz og søsrer
visre Sdr. Honingen,
som de har danser
den ved Dansesrue i Sdr. Ho. Senere hen
glemre man der rigrige Tav, og en sror forvirring i denne Dans's udførelse var synlig
i resren af sæsonen'.
I samme periode var FFF begyndr ar sende Johannes Egedal ud for ar indsamle
danse. Han forerog i sommeren 1916 en
srørre rejse, som blandr ander også omfarrede Fanø. Her beskrives igen Sønderhoning og Fannikedans, og nu i de varianrer,
som hans meddelere i Sønderho kend re.
]. Egedal skriver blandr ander: 'På Fanø
fandres i Nordby: Fannikedans og Københavneren ("Lon isr rodr") , i Sønderho:
Sønderhoningen.
Ar der overhoveder
kom noger ud af derre besøg på Fanø
skyldes Hr. Griiner-Nielsen,
som jeg rejsre sammen med her og på Manø. Kun

Griiner-Nielsens
bekendrskaber
gav os
oplysninger. Ellers var folk og navnlig i
Nordby lider meddelsomme,
ja, man følre, ar de næsren havde en vis misrro ril
den, de ral re med, og ar de ikke var glade
for, ar deres ejendommelige
danse kom
frem i offendigheden'.
I

F. F. F.
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Egedal kom hjem med dansene, og i 1917
har man igen faer sryr på dem, for Sønderhoning
gennemgås
på foreningsafrenen i marcs måned.
Sønderhoning
og Fannikedans
er ikke
nemme danse, og har oprindeligr hafr er
individueIr
præg. Der viser sig blandr
ander ved, ar man har opregner variarioner af dansene i henholdsvis Nordby og
Sønderho. De førsre opregnelser i 1911
var efrer folk fra Nordby,
og Egedal
opregnede
i 1916 dansene efrer folk i
Sønderho.
Forskellene var små, men alle danse har
selvfølgelig værer danser individueIr inden
for en mere eller mindre fasr ramme, og
Sønderhoningen
var ingen undragelse.
De små forskelle mellem Nordby og Sønderho varianrerne
eller måske nærmere
mellem 'Poulsens' og 'meddelernes i Sønderho', gav i en del år en vis rvivl. Men så
i 1932, hvor Danske Folkedanseres Sryrelse var samler ril møde i Sønderho, og
man ellers dansede danse fra alle egne af
lander, rog man Fanø-dansene op igen.

Man holdt sig lidt fta dem i begyndelsen
af opholdet, men med hjælp fra lokalbefolkningen fik man dem lære. For at lære
dem dansede man med fanøkonerne,
og
Andreas Otterstrøm
skriver:' Vore damer
roste os: Vi ville snart lære det, der var
også mænd på Fanø, som havde svært ved
at lære trinnene2•
Man havde en herlig
aften,
og man filmede
endog nogle

omgange Sønderhoning
og Fannikedans i
det fri.
Svend C1emmensen, der både var med i
DF's styrelse, og formand
for FFF's
beskrivelseskommission,
var med ved
opholdet på Fanø. Da man på vej hjem
gjorde ophold på Fredericia banegård,
benyttede
man lejligheden til at danse
Sønderhoning
på perronen.
Man var

Noter:
l. Skriftet

"FFF's indsamlingsrejse

2. Arrikel

i Hjemstavnsliv

sommeren

nr. 4, 1932.

1916"

noget uenige om udførelsen af dansen,
men tog hjem fra Fanø med fornyet
viden. Tingene faldt på plads, så i tredje
oplag af hæfte III er småtingene rettet og
beskrivelserne
tilpasset, så de har den
form, man lærte i Sønderho i 1932, og
som vi i dag kender og danser Sønderhoning og Fa11I1ikedans indenfor folkedanserbevægelsen .

