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Cirkusplakater nr. 1 7 - 32 (foran):
1 7 Cirkus Schumann. 1944. signeret OK (Oscar Knudsen), 62 cm x 85 cm. Tryk: A/S L.
Ihrich. 48.
18 Cirkus Schumann. 1949. signeret OK 49 (Oscar Knudsen). 62 cm x85 cm. Tryk: som
nr. 17.
19 Cirkus Schumann. 1 949, signeret OK 49 (Oscar Knudsen), 62 cm x85 cm. Tryk: som
nr. 17.
20 Cirkus Schumann. 1951. signeret OK 51 (Oscar Knudsen). 62 cm x 85 cm. Tryk: som
nr. 1 7.
21 Cirkus Schumann. 1 958. signeret (Erik) Stockmarr. 62 cm x 85 cm. Tryk: som nr. 1 2.
22 Cirkus Schumann. 1959, signeret (Erik) Stockmarr, 62 cm x 85 cm.Tryk: som nr. 1 2.
23 Cirkus Schumann, 1 967. signeret (Ib) Antoni. 80 cm x 1 20 cm. Tryk: Vang Rasmus
sen Offset.
24 Cirkus Schumann. 1 977. signeret Erik A 77 (Andersen). 80 cm x 120 cm. Reklame
og Marketing Butikken. Århus.Tryk: Fyens Stiftsbogtrykkeri. Odense. (Trykkested er
ikke angivet).
25 Cirkus Schumann, 1981, signeret (Adi) Holzer 81,61 cm x 90 cm. Tryk: som nr. 23.
26 Cirkus Miehe, 191 3. 61 cm x 87 cm. Tryk: Nationaltrykkeriet. Søndergade 23-25.
Aarhus.
27 Cirkus Miehe. 1942.59 cm x92 cm.Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri. Ringkjøbing.
28 Cirkus Miehe. 1 951.51 cm x 79 cm. Tryk: som nr. 2.
29 Cirkus Miehe. ca. 1951,52 cm x 79 cm. Tryk som nr. 2.
30 Cirkus Miehe Glauert, 1935.64 cmx94 cm.Tryk: H. H. Hansens Bogtrykkeri. Fr. Alle
50. Aarhus.
31 Cirkus Miehe Glauert. 1939. 59 cm x 84 cm. Tryk: som nr. 30.
32 Cirkus Bergman-Madsen. 1940. 65 cm x 93 cm. Tryk: som nr. 6.

Samtlige plakater i CHS.

Cirkusplakaterne er affotograferet på Kodachrome film

Kodak
Kr

ANDERS ENEVIG

CIRKUS

I DANMARK
BIND 2

KØBENHAVN
DANSK HISTORISK HÅNDBOGSFORLAG

ISBN 87 85207 59 4 (bd. 2. indb.)
ISBN 87 85207 61 6 (bd. 1-3. indb.)

Anders Enevig: Cirkus i Danmark, bd. 1-3:
© Copyright 1982: forfatteren Anders Enevig
& Dansk Historisk Håndbogsforlag ApS.
Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for fotokopiering eller anden mangfoldiggorelse af denne bog. helt eller delvis, i et eller flere eksemplarer, til pædagogisk,
merkantilt eller andet formål, forbydes i henhold til gældende danske ophavsretslove.
Værket kan frit citeres iforbindelse med en anmeldelse eller omtale i h.t. presselovens
bestemmelser herom.

Ønsker De at sikre en betryggende arkivering af fotos, papirer, scrapbøger,
programmer, plakater m. v. fra cirkus- og artistverdenen, bedes De venligst sende
materialet til: Håndskriftafdelingen, Det kongelige Bibliotek, Christians Brygge
8. 1219 København K. - eller: Cirkushistorisk Studiesamling, Anders Enevig,
Skovløkkevej 13, 5240 Odense NØ, tlf. 09-10 92 35.
Oplysninger, korrektioner og forespørgsler vedrørende værket bedes rettet til
forfatteren på ovenstående adresse.

Udgivet af:
Dansk Historisk Håndbogsforlag ApS
Klintevej 25. DK-2800 Lyngby
Tlf. 02-88 85 00

Sats. rcpro & tryk: Tordenskjold Forlagstrykkeri ApS

i samarbejde med Rcproset. Indbinding: Concordia A/S.

INDHOLD
Cirkusplakater i farvetryk (nr. 17-32). 16 sider .... foranGlauert ......................................................................................
Bergman ....................................................................................
Mundeling..................................................................................
Schumann..................................................................................
Kolzer.......................................................................................
Beketow ....................................................................................
Hoffmann ..................................................................................
Schulz .......................................................................................
Miehe .......................................................................................
Enoch .......................................................................................
Forkortelser ..............................................................................
Noter og cirkusoversigt ..........................................................

1
7
31
52
83
136
144
162
219
230
285
301
302

Praktisk vejledning.
Noter og cirkusoversigt er bagest i hvert bind.
Navne-, sted- og sagregister, kronologisk cirkusliste, litteraturhenvisninger,
liste over fagudtryk og kildeanalyse - er bagest i sidste bind.
Billedmaterialets originalmål: Bredde x højde.

5

dauert.
I følge kirkebogen for Loshult sogn i Skåne blev cirkusdirektør Fredrik Vilhelm
Otto Glauert født den 3. april 1854 i Hamburg. Det er muligt, at oplysningen er
korrekt, men trods den bedste vilje har det ikke været muligt at få det bekræftet hos
myndighederne. Vi ved altså ikke, om hans forældre var af rejsende slægt.
Men vi ved, at Cirkus Otto Glauert i sommeren 1878 turnerede i SlesvigHolsten, og at forretningen sidst i juni nåede omtrent op til den danske grænse til en
lokalitet stik øst for Christiansfeld:
Gravnshoved Badeanstalt ved Anslet ved Lillebelt. Søndagen den 23. Juni
gives 2 store Forestillinger, den første Kl. 4, den anden Kl. 8, i den høiere
Ridekunst, Hestedressur og den elegante Gymnastik.
I begge Forestillinger fremføres den mindste Hest fra Japan og den store
Lopunda-Abe, kaldet General Caspar.
Priserne ere: 1. Plads 50 Pfennig, 2. Plads 30 Pfennig, Børn under 12 Aar
betale paa begge Pladser det halve.
Om talrigt Besøg beder ærbødigst Otto Glauert, Direktør, og I. H. Barsøe.1
Billetprisen tyder på, at der var tale om en friluftsforestilling, dvs. en arena uden
telt.
Straks efter gik turen sydpå igen. Den følgende søndag, 30. juni, gav Otto
Glauert lignende forestillinger på en restaurant sydøst for Haderslev, Viktoriabad,
der eksisterer endnu.1 Derefter gled forretningen helt bort fra vort synsfelt og ned i
det tyske. Vi ville slet ikke have beskæftiget os med den, hvis ikke Bryderkongen,
Direktør Otto Glauert helt uventet dukkede op i Nyborg den 4. april 1879:
Fransk Cirkus, bestaaende af 16 Personer, giver iaften, Lørdag Kl. 7li,
Forestilling i den brillante, transportable store Jern-Cirkus i Runddelen.
Billetpriserne ere: 1ste Plads 75 Øre, 2den Plads 50 Øre, Børn under 10 Aar
betaler til begge Pladser det Halve.2
Et par dage efter havde Otto Glauert en annonce i avisen med fire ivrigt pegende
hænder og et Obs!
Efter Opfordring. Stærke Folk fra Byen eller Omegnen opfordres herved til en
Brydekamp, hvorforjeg udsætter en Præmie af25 Kr. tilden, som kan overvinde
mig efter Regler, der blive bekjendtgjort.2
Desværre glimrede samtlige fynske cirkusanmeldere ved deres fravær i
sæsonen 1879 for Cirkus Otto Glauerts vedkommende. Det dokumenterer hvor
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vanskeligt det var for udenlandske forretninger at blive etableret og anerkendt her i
landet. Vi har derfor kun annonceteksterne at holde os til, men mellem linierne kan
man trods alt fornemme lidt ægte cirkusduft:
Af det righoldige Program fremhæves: Storartede Tandkraftproduktioner,
udføres af Hr. Glauert. Samme Herre tager et stort Anker i sine Tænder
tilligemed 3 Personer og bærer den Cirkus rundt. De spanske Ringe, udføres af
d’Hrr. Charles Bellatzer og Brødrene Schmådicke. Ballonspring tilhest, udføres
af Emilie Glauert.2
Vi er efterhånden blevet præsenteret for adskillige mærkværdige cirkustelte,
men Otto Glauerts franske jemcirkus var nu også ret speciel. En skribent fra
Slagelse, der beskedent underskrev sig Kronikør, kendte Glauert personligt. Han
fulgte gennem årene godt med i Glauerts cirkusvirksomhed og giver her en
førstehåndsberetning om sagen:
Det maa have været i Slutningen af70’erne, at jeg saa ham første Gang. Han
stod hertil Novembermarkedet med sin Jemcirkus. Hele Underbygningen var af
Jernblik, kun Overdækket var Lærred. Det hele saa ud til at have kendt bedre
Dage, baade det ene og det andet saa nu en Smule dérangeret ud.
Senere hør jeg, at det var Resterne af Cirkus Halvorsen, som i mange A ar
havde rejst i de største Byer og flere Gange gæstet København. Det var gået
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tilbage med Cirkus Halvorsen, og da Direktøren døde, stod hans sortøjede
franske Enke tilbage med en Markedscirkus. Glauert, da ung og spænstig, så for
dybt i de store sorte Øjne og blev Mand for det hele.
Vinteren efter det omtalte Novembermarked overvintrede Cirkus Glauert for
første Gang i vort historiske Ridehus, og drev navnlig paa med Brydekampe.
Mange vil endnu huske, hvordan Ole fra Skovsø Mølle en Aften for stuvende
fuldt Hus efter mange Tilløb kastede Glauert og tjente 25 Kr. Selv paastod
Glauert altid privat, at han ikke blev kastet efter Reglerne, men fandt det klogest
at betale.
Ole var nu i nogen Tidfor Slagelse og Omegn, hvad Bech-Olsen senere blevfor
København; men det blev Oles Ulykke saa pludselig at blive en berømt Mand.
Han fik som saa mange andre stærke Mænd for megen Smag paa et Glas,
forfaldt og gik over Atlanten, og heller ikke der gik det ham godt. Men for
Glauerts Cirkus havde han været noget af en frelsende Engel. Der blev tjent
Penge paa ham den Vinter.3
Otto Glauert lå nu ikke stille hele vinteren i Slagelse Ridehus, for i begyndelsen
af januar 1880 var han i Randers. Derfra tog han til det kommunale ridehus i
Horsens med sit
Kunstberiderselskab, bestaaende af 10 Personer og 12 Heste, for at give en
Række Forestillinger i den højere Ridekunst, Hestedressur, Gymnastik, Komik
og Abe-Voltigering.
NB. Publikums Opmærksomhed henledes paa Direktørens Kraftpræsta
tioner, for hvilke udsættes en Præmie af 200 Kr. til den, som gjør ham nogle
foreviste Kunster efter.4
En uges tid senere viste Otto Glauert sit Herkulesnummer hos akrobat
selskabet Goldkette, der havde lejet en sal på Folketheatret i Århus.5 Hen på
sommeren 1880 fik han sin første landsdækkende presseomtale:
En stor Bavian satte ifølge Morgenbladet i Tirsdags Indbyggerne i Nykjøbing
på Falster i en ikke ringe Skræk, idet den ubemærket havde set Lejlighed til at
tage Flugten fra det deri Byen værende Glauertske Kunstberiderselskab.
Efter i nogen Tid at have sprunget omkring paa Torvet, forsvandt den
pludselig sporløst og var længe borte. Endelig saae man den komme klatrende
ud afet Sovekammervindue, hvor den havde drukket af Vandfadet og delikateret
sig med Toiletsæben, og som et Lyn var den oppe paa Tagryggen.
Indtil nu havde Situationen været saa temmelig komisk, og samtidig havde
Ejeren truffetforskjellige Foranstaltninger til atfange Dyret. Men disse viste sig
aldelesfrugtesløse, idet Bavianen, beruset afsin Frihedsfølelse, faer som en Vild
fra Tag til Tag, medens den paa sin Vandring brækkede Tagstenene op og
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slyngede dem ned i Hovedet paa den i Anledning af Markedet forsamlede
Mængde, hvorved bl.a. en Dreng blev truffet i Ansigtet.
Man måtte nu gribe til alvorligere Midler. En god Skytte, som var bleven
rekvireret, affyrede et Skudpaa Aben. Den tumlede vel om, men rejste sig atter,
og først efter det næste velrettede Skud rullede den stendød ned paa Gaden.4
De følgende tre sæsoner må Glauert have ført en tilbagetrukket tilværelse, eller
søgt andre græsgange, for jeg har ikke truffet ham her i landet. Men så dukkede han
i begyndelsen af april 1884 op i Århus. Da var forretningen vokset, og han lå i byen
i mere end en måned. Ret ubeskedent kaldte han virksomheden for Cirkus
Danmark:
Selskabet er i Besiddelse af 22 Heste, deriblandt flere ædle Race Hingste.
Personalet bestaaer af 35 Personer, Damer og Herrer, første Klasse Kunstnere,
samt et Musikkorps fra Baiern, bestaaende af 7 Mand.5
Skal man tro annoncerne for 1885, var Cirkus Danmark nu vokset til 30 heste
og 40 personer. Da forretningen startede sæsonen i Odense i begyndelsen af april,
var kvaliteten på det jævne:
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Cirkus Danmark, der i denne Uge har begyndt en Række Forestillinger i sin
egen Cirkus i Carlshaabs Have, kan just ikke glæde sig ved stærkt Besøg, men
hvis Direktøren kunde sørge for lidt mere Varme og en stærkere Belysning, saa
kan han sikkert vente bedre Hus, da Præstationerne ere ganske gode, særlig en
Trapezkunstnerindes og en Grotesk-Rytterskes. Klovnerne ere helt fornøjelige
og ret stærke i det Danske. Programmet kunde uden Skade byde paa lidt mere
Hest endf. Eks. igaar, og Dans i en Manege hører til det, som aldrig tager sig ud,
selv om Danserinden gjør det.6
Otto Glauert kunne altså notere sig, at forretningen udviklede sig støt år for år.
Sidst på sæsonen 1885 kunne han endda bryste sig af at have en virkelig kapacitet
blandt personalet: Kunstberidernes Konge Baptiste Schreiber (1856-89).6
1887 fik Cirkus Danmarkför tillfället navneforandring til Cirkus Glauert. Det
havde da forlagt residensen til Sverige, og sommersæsonen indledtes i Stockholm,
hvor der først i april var premiere i Ridhuset.7 Herfra drog Otto Glauert på turné til
en del svenske byer og gæstede blandt andre Göteborg. Han drog også ind i Norge.
Her gav han forestillinger i f. eks. Kristiania, Stavanger, Bergen og Trondheim.8
Hidtil havde Otto Glauerts cirkus været en ret ordinær provinsforretning, der
absolut holdt sig på det jævne. Men i 1888 skete der pludseligt noget spændende:
Glauert havde to Døtre og en Søn. Døtrene havde taget Moderens fine Ansigt i
Arv. Den ældste gjorde et saadant Indtryk paa en engelsk Lord, at han gjorde
hende til sin Hustru.
Og han gjorde mere endnu. Glauert fik Penge til at starte en rejsende Cirkus
med 50 Heste og første Klasses Artister. I et Par Aar var han ovenpaa, holdt to
Forretningsførere, Elefant og alt til Faget henhørende.3
Historien hører til den slags, der desværre ikke kan kontrolleres, for den
indeholder jo hverken tid, sted eller personnavne. På den anden side tyder en del
på, at der kan have været noget om snakken. Men først må vi have rede på en del
uklare familieforhold.
Vi har tidligere hørt, at Otto Glauert giftede sig med den smukke mørkøjede
enke efter cirkusdirektör Halvorsen, og nu får vi at vide, at familien Glauert havde
to døtre og en søn. Men så enkelt er det ikke.
Den omtalte Halvorsen var nordmand og hed Gunerius til fornavn. Han
stammer ifølge flere usikre kilder fra Kristiania og må antagelig være født i
1830’erne. Men intet har kunnet dokumenteres. Han blev i 1850’erne kendt som
en dygtig cirkusrytter og rejste over det meste af Europa som artist. 1860
etablerede han sig som cirkusdirektör i Kristiania på Klingenberg, og siden rejste
han en del her i landet med sin virksomhed.9
Men forinden var han blevet gift med en datter, Virginie (Victoria), fra den
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gamle franske kunstberiderfamilie Tourniaire. Ægteparret fik to døtre: Emilie, der
som voksen blev gift med en engelsk lord ved navn Kennedy,10 og Mary (Merry,
Marie) Halvorsen, født 18/10 1875 i Paris.11
Der er to sæt forklaringer på, hvordan Otto Glauert kom ind i billedet. En går
på, at den tyske atlet Otto Glauert var engageret som artist hos Cirkus Halvorsen,
og at han en dag stak af med direktørens smukke kone og de to småpiger.12 Den
anden fortæller, at Gunerius Halvorsen døde, og at hans enke derefter giftede sig
med Otto Glauert.3
Så var der også tale om, at ægteparret Glauert havde en søn. Det passer ikke
helt. Det var en plejesøn, de havde anskaffet sig uden papirer af nogen art. Han
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blev hverken døbt eller navngivet lovformeligt, men de kaldte ham for Oscar
Hermann Glauert. Han fejrede hvert år sin fødselsdag den 26. november, og så
vidt han vidste, var han født i 1878. Men den slags formaliteter varder ingen, der
interesserede sig for i Glauertfamilien.
Det blev først aktuelt, da han i 1908 skulle giftes i Odense med Isabella Miehe
(1879-1960). Ved den lejlighed fik han udstedt nogle ufuldstændige papirer, som
han i øvrigt klarede sig strålende med resten af tilværelsen. Han døde 1956 og er
sammen med Isabella begravet i Arden.
Nu tilbage til historien om den engelske lord Kennedy med de mange penge.
Som sagt kan vi ikke vide, om historien er sandfærdig, men et faktum er, at da
Cirkus Otto Glauert startede sæsonen 1888, var der virkelig smæk for skillingen:
65 Personer, Herrer og Damer, første Klasses Artister, 40 Heste, deriblandt
flere Racehingste, 2 store Kameler og 1 indisk Elefant. Eget stort Musikkapel
(Strygemusik). Amerikansk Kæmpe-Cirkus.13
Som regel finder man udførlige reportager i de små provinsbyers aviser, hvor et
cirkusbesøg behandles som en sensation; pressen i Ringkøbing levede fuldt op til
forventningerne:
Cirkus Glauert gav i Aftes for et ganske godt Besøg sin første Forestilling her i
Byen, og forbausede det os ligefrem at se den Udvikling, dette Cirkus harfaaet,
siden det sidst optraadte her; vil og kan Direktør Glauert vedblive at udvikle sit
Selskab saaledes, saa tro vi at kunne forudsige ham, at han, hvad Berømmelse
angaar, vil komme til at ende som en anden Altmeister.
Af øvrige Præstationer til Hest leverede Hr. Schmådike og Miss Dassie en
meget smuk Pas de deux. Den lille Frk. Marie Glauertfremstillede meget elegant
en lang, maaske baade for hende og Hesten lovlig lang, mimisk Scene til Hest:
Matrosen før og efter Skibbrudet.
Naar WombweU’s Menageri, der fornylig var i Stand til at drage saa mange
Skuelystne til sig, og Direktøren derved indkassere store Penge, haabe vi, at
Direktør Glauert ,maa gjøre det endnu bedre. Det han byderpaa er dog, formene
vi, nok saa interessant som at se WombweU’s mange vilde Dyr.
Vi anbefale Publikum ret talrig at besøge Cirkus Glauerts Forestillinger, og
derved bidrage til at opmuntre Direktøren til med sit store Selskab igjen adAare
at komme hertil.13
I den uges tid, Cirkus Otto Glauert lå i Ringkøbing, bragte avisen så godt som
dagligt en reportage fra Cirkus.
I Gaarfremførte Direktøren svensk Hoppe Fanny og en korsikansk Ponnyhoppe Kokette, der var dresseret som Apportérhest og til andre vanskelige
Numre.
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Naar Hr. Direktør Glauert fremfører sine, for Øvrigt meget fint dresserede
Heste for Publikum, tillade vi os at bede ham erindre, at det er et for Heste
følsomt Publikum, Præsentationen finder Sted for, og ikke en privat Skoletime,
under hvilken en strængere Behandling maaske er nødvendig.13
Otto Glauert indledte besøget i Ringkøbing med noget hidtil uset: En kostbar
helsides annonce formet nøjagtigt som en typografisk opsat cirkusplakat.13 Han
havde også sans for mere ordinære virkemidler, der ikke kostede ham en øre:
Cirkus Glauert indledede i Gaar Aftes sin Forestilling med en stor Kavalkade
af Selskabets samtlige Damer og Herrer, der med Musiken paa en Vogn i
Spidsen, drog gjennem Byen, og som tog sig særdeles godt ud.13
Selv om Otto Glauert havde magt over tingene, følte han sig ikke for stor til at
besøge de markeder, der lå på ruten. Ulfborg marked blev afholdt den 29. august.
Det passede fint ind i hans program; men vejrgudeme ville det anderledes:
En stærk Storm, der næsten grænser op til Orkan, har raset her i Dag og har
anrettet en Del Skade paa forskjellig Maade. Cirkus Otto Glauert paa
Markedspladsen er med tilhørende Stalde og andre Udenomsbekvemmelig
hederfuldstændig omblæst og sammenstyrtet, og der er sikkert tilføjet Direktør
Glauert et betydeligt Tab, da blandt Andet de kostbare Sejl, der dækkede baade
Cirkus og Staldbygningerne, ere revne og flaaede en Del itu.
Hestene, Kamelerne og Elefanten har paa Grund af Staldenes Sammen
styrtning maattetføres bortfra Pladsen og er bleven anbragtforskjellige Steder i
Byen.13
Nå, alle omrejsende cirkus har på et eller andet tidspunkt været blæst omkuld,
så den slags uheld var Glauert fortrolig med. Det blev en kontant ekstraudgift op af
lommen, hvis han ville fortsætte på ruten, for det har aldrig kunnet betale sig at lade
et cirkustelt forsikre mod stormskade.
En uges tid senere lå forretningen i Varde, hvor den også fik god pressedækning.
Efter en rosende omtale af forestillingen kom redaktøren dog et stænk malurt i
bægeret:
Det eneste mørke Punkt i Forestillingen var Hr. Glauerts Fremføring af
Elefanten Bosko. Hvad enten nu Elefanten ikke er tilstrækkelig dresseret eller
den i Aftes ikke var ret i Humør, saa kan den barbariske Maade, Elefanten
behandledes paa, aldeles ikke undskyldes; det var oprørende at se, hvorledes
Dressøren stak Elefanten med Pigge overaltpaa Kroppen, ja han hagede endog
en Krogfast i Gabet paa den og trak den paa denne Måde afsted. Elefanten gav

Helsides annonce i Ringkøbing Amts Avis den 21. august 1 888. Blysatsen er formentlig derefter
blevet brugt til trykning af plakater. CHS.
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Bestemt kun 7 Dage i Ringkjøbing.

Cirkus Otto Glauert
(det stente Kaastteridersolskab, der endnu har varet i Rlngkjebing),
beetaaende af:

66 Personer, Herrer og Damer, første Klasses Artister,
40 Heste, deriblandt flere Baoehingste,
2 store Kameler og 1 indisk Elefant

Eget stort Musikkapel (Strygeinuslk)
giver i den dertil opført«

an«rikanske Kæmpe-Cirkus paa Markedspladsen

Torsdagen den 23de August, Kl. 8 Aften,
forste store

GalaAabnings Forestilling.
Af det meget righoldige Program fremhæves:
IM* Brødrene Edvardo,
overordentlige Reck Gymnaatikere i deret, endnu ikke her fer tete Produktioner i 3 faatataaende Trapez

eller Reck.

e Kunat- og J

Cirkus Renz,

Groteek Rytter

tamt den overordentlige tvenske Atlet

Mies. Lina Eichler,

Mr. Alexander Hees,

Hr. Karl Thoren,

udmørket Groteak- og Parforce-Byttereke.

Seena og Uden-Sedel-Bytter

gp Mr. William Stafford 4S

Frsken Marie Glauert,

(Specialitet), Englanda priabelønnedo Autipode.

Groteak-, Perforce-, Scene og nden Sndel-Ryttenke i

Mr. lames Powell,
Parforeerytier

Den beremte Akrobat- og Gymnaatiker-

alle mulige Brancher.

Hr. Kari Renz,

Familie Pink (6 Personer),

Duedronningen Mies. Eleonora
i hendea udmmrkede Prmatationer pan alap Line med

Voltigeuren

hendea dreaaerede Raceduer.

Mr. Margiue Daeeie,
Seene-Rytter

Mr. Charles 8chmidlcko,

)
|

Don beremte, elegante Groteek og ParfurcoRyttersko

Jongler og Ekvilibriat

I

Miss. O'Brien.

Mellempavserne udfyldca paa det bebageligete af
Klovnerne D’hrr.

Kr. Alberti,

8ignor Fernand!,

Frsken Hedvig og Miss. Dassie,

Tinedanaer af farale Rang,

Voltige og Per de deux Rytteraker,

i tine itoraifede Produktioner pea en 60 Fod lang Line.

Fru Antoinette Hess,

Hintze, Alberti, Nile Oicar Glauert, Charlee Scho^oU,

Plak, M. W lllaai ned alae 2 ema Sawer, AMT 5
eg Tennl 7 Aar R»i,
aamt den udmmrkede Klovn og dumme Peter

r^r Frsken Martha,

Hr; Max Schulo,

Skolerytterske fra Cirkua Renz.

Reck-Akrobat,

B8peaialitet*.

Kr. Mnrgues.

Desiden Fremføring og Ridning af udmærkede dresserede Skole- og Frihedshelt*. og den store i Frihed dresserede Elefant Booko
fremføres af Direktør Otto Glauert.
Mists Forestilling Fredag Aften Kl. 8.

Lerdag 2 store Forestillinger: Eftermiddag Kl. 5 stor Berneforestilllng, Hovedforestilling Kl. 8.

Søndag 2 Galaforestil linger Kl. 5 og Kl. 8.

Mandag og Tirsdag Forestillinger Kl. 8 og Onsdag sidste Forestilling.

Det hejtarede Publikum gjørea opmarkaom paa, at alle Kunatoernu aom er anført paa Plakatcu, tiodea i mit Selskab.

Hver Foreatilling aluttea (uudtagen Lørdag) med cu ny komiak Pantomime, aom udførea af hele Persoualet.

Mltetternei lite Plade 1

50 0-, 2den Plade 1 JP, 3dio Plade 50 Q.

Børn undrr 10 Aar betale paa late <>g 2den Plade det Halve.

Billetterne gjnlder knn til don Dag og Foreatilling, hvortil do orc kjebte. — Udførligo Programmer faaa ved Indgaugun, aom aabnoa Kl. 7.
B9* Der givee beetamt kun diaae 7 Foreatillinge r.

Alt niBrmore af Plakater.

Pria 10

NB. Smukke Hingate af ajmlden Kulør kjøbea.

Med Højagtelse

Otto Øilmirrt.

da ogsaa sin Smerte Luft i nogle voldsomme, øresønderrivende Brøl. Den hele
Forestilling med Bosko undlod ikke at gjøre et uhyggeligt Indtryk paa
Publikum.
Ellers var, som sagt, Forestillingen fuldtud fortrinlig, og vi kan kun anbefale
Beboerne i Esbjerg i fuldt Maal at benytte Lejligheden til at se virkelig gode
Cirkusforestillinger.14
Blandt ældre cirkusfolk hed det sig, at Otto Glauert varen hård negl. Engang har
jeg også set det på tryk i et fagligt tidsskrift:
Der er talt om, at den gamle Glauert var forfærdelig hård, og det er vel nok
rigtigt, for sådan var cirkusfolk i deres opdragelses- og træningsmetoder
dengang.15
Mere konkret: Glauert var brutal over for både dyr og mennesker, og samtidig
var han utrolig glad for de våde varer. Disse egenskaber var næsten de dårligst
tænkelige hos en cirkusdirektør. Gennem årene voldte de ikke alene ham selv, men
også omgivelser og bekendte, der gerne ville hjælpe ham, mange ærgrelser og
ubehageligheder.
I retfærdighedens navn skal det siges, at Glauerts træningsmetode, jeg
foretrækker at kalde det dressur, dengang var den eneste kendte blandt cirkusfolk.
Teorien var, at dyrets natur, psyke og vilje, skulle knækkes for at resultatet kunne
blive godt. Det skete efter dressørens primitive opfattelse bedst og hurtigst ved
hjælp af prygl og anden smertende vold. I princippet brugte de nøjagtig samme
metode over for deres egne børn, der ikke levede op til de krav, forældrene stillede.
Med den viden vi i dag har om dyre- og børnepsykologi, er det naturligvis let at
være både forarget og fordømmende. Her må vi blot huske på, at netop disse
videnskaber er af forholdsvis ny dato og slet ikke udforsket endnu. Endvidere at i
hvert fald vold overfor børn, fysisk og psykisk, stadig er et anerkendt op
dragelsesmiddel i visse kredse.
Derimod er smertende vold i dyredressur stort set blevet erstattet med det
såkaldte belønningsprincip, hvor dyret trinvis belønnes med godbidder op gennem
dressuren. Men dels praktiseres metoden formentlig ikke 100 % overalt, og dels er
princippet indført, fordi det ved kold beregning har vist sig at være den økonomisk
bedste fremgangsmåde.
Den danske dyrevæmslov forbyder, at såkaldt vilde dyr optræder i cirkus, og
dyreværnsfolk har også modstræbende anerkendt, at belønningsprincippet i
dressur er det mest benyttede. Man skulle derfor tro, at alt er såre godt.
Men, hævder dyreværnsfolk, så har vi stadig alle de såkaldt tamme dyr, specielt
smådyr som papegøjer, duer, grise, geder, hunde, og hvad der ellers kan være tale
om. Af pladshensyn tilbringer disse dyr næsten hele deres usle liv i enecelle i
snævre bure. Døgnets 24 timer er som regel kun afbrudt af generende trans-
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Den 30. apnl 1 951 vi Ile elefanten Jupiter fra Cirkus Robert Daniels slukke sin tørst iTeglkjærsåen ved
Skive. Elefanten tog sig ikke i agt fordet sumpede terrainog befandt sig lidt efter ude i den dybe å. Den
kunne ikke komme op ved egen hjælp, og forst efter to timers forlob fik Falcks kranvogn den op på det
torre. Her fik den omgående en hjertestyrkningaf si nejer - bestående af to flasker snaps og en hel liter
rom. Af dyrlægen fik den et par indsprøjtninger. Jupiter overlevede ! Falckstationsleder Mads
Pedersen. Skive.

portrumlen, korte hektiske træningsprogrammer og aftenens krævende fore
stilling.
Hertil er at sige, at fremstillingen er nogenlunde korrekt. Generelt set er det ikke
en ønskværdig tilværelse at være optrædende dyreartist i et cirkus.
Nu tilbage til Otto Glauerts epoke i året 1889. Den lange fremstilling forklarer,
men undskylder ikke, hans dressurmetode over for børn og dyr. De gav nok heller
ikke de bedste resultater på længere sigt. Gennem årene skete der i hvert fald
mærkelige ting i hans cirkus.
I begyndelsen af juni lå han i Slagelse:
Cirkus Glauerts Elefant, derfra sit sidste Logi paa Bredegade maatte flyttes
til et Teltpaa Markedspladsen, foretog Natten til igaar en lille Udflugt til største
Forskrækkelse for de ærede Medskabninger, den beærede med sit Besøg.
Kl. 4 om Morgenen brød den først Teltet itu, hvorefter den marcherede over
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Ridehuspladsen og ned ad Slotsgade, paa denne Tur aflæggende en Visit i
Ejendommen Nr. 83, hvor den vækkede Husets Beboere, der i Huj og Hast kom
paa Benene; enkelte styrtede i deres Forskrækkelse op paa Loftetforat være saa
langt fjærnede fra Uhyret som muligt.
De patrouillerende Politibetjente bleve opmærksomme paa den ubehagelige
Fredsforstyrrer, og de fik hurtig tilkaldt nogle Artister fra Cirkus, der i højst
luftige Kostumer gjorde Jagtpaa Elefanten, som saa omsider blev bragt til Ro og
i sikker Forvaring paany.16
Det er mærkeligt som elefanten har ført sig frem i dansk cirkushistorie. Det er
ikke fordi jeg specielt har kastet mig over elefanthistorier, men kreaturet har
åbenbart alene ved sin fremtoning og adfærd givet stof til en del krøniker.
1 1960 besøgte jeg den ca. 70-årige Alex S ander i København for at pumpe ham
for cirkusstof. I samtalens løb spurgte han: Ved du, at der er en bro i Maribo, der
hedder Elefantbroen ? - Nej, den har jeg aldrig hørt om, sagde jeg. Og så fortalte
han en historie, han i sin tid havde hørt hos Cirkus Miehe:
Den gamle Glauert var tysker, og han havde et meget stort cirkus med blandt
andet noget så aldeles uhørt som en elefant. Den hed Bosko, og engang stod den
tøjret i en trælade inde i Maribo til storfornøjelseforbyens borgere. Den stod ved
et vindue og kunne svinge snabelen udenfor.
En middagsstund fik den besøg af et par murersvende, der lagde sig i græsset
udenfor, og da de lidt efter åbnede deres madpakker, delte de broderligt deres
dram med elefanten. De rakte den flasken med en stor snaps i og morede sig over
den måde, elefanten klarede opgaven på. Den var nemlig ikke cirkuselefant for
ingenting. Den togflasken i snabelen, hævede den højt tilvejrs og hældte, uden at
spilde en dråbe, indholdet ned i halsen. Det så så morsomt ud, at murersvendene
gentog spøgen flere gange. Brændevin var jo billig dengang.
Lige med ét satte elefanten sin ene skulder til væggen og gik ud i detfri, mens
laden væltede som et korthus.
Så gik Bosko ned over en eng og op på jernbanelinien. Den fortsatte ud på en
bro over åen, der løb ned gennem engen. Da Bosko var kommet ud midtpå broen,
gik denne i stumper og stykker, og elefanten havnede nede i åen, der var temmelig
dyb på dette sted. Man fortalte, at Bosko stod så dybt, at den kun kunne trække
vejret gennem snabelen, der stak oven over vandet.
Der gik straks bud til cirkusdirektør Glauert, der sad oppe på en nærliggende
beværtning og vederkvægede sin altid store tørst. Han kom styrtende til med en
ordentlig brandert på. Glauert tog et overblik over situationen og fik på en eller
anden uforklarlig måde halet Bosko op på engen. Her gennemtævede han
elefanten med sin stok. Så lagde både han og Bosko sig ned i græsset og sov
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Cirkus Otto Glauerts elefantbro i Maribo var projekteret for færdsel af fodgængere og cyklister - og
ikkeforelefanter. Ingen ved. hvornårbroen blevanlagt. men den eksisterede til omkring 1 968,dåden
blev afløst af en rigtig vejbro over åen. Landinspektør Christian Dyekjær, Maribo, har ved denne
tegning fra 1930 leveret det afgørende bevis for broens eksistens. CHS.

brandert ud. Og sidst på eftermiddagen så folk dem komme gående fredeligt op
mod cirkus.
Siden den dag kom broen altså til at hedde Elefantbroen i folkemunde.17
Historien er jo god nok. Men var det løgn og latin - eller var der realiteter bag ?
Hvad skulle man tro ?
Et brev med forespørgsel om broen til Lolland-Falsters Stiftsmuseum i Maribo
forblev ubesvaret. En telefonopringning til Stiftsbiblioteket i Maribo resulterede
straks i en efterlysning i den lokale presse.
Ni avislæsere meldte sig til biblioteket med mundtlige og skriftlige oplysninger
og en landinspektør i byen sendte en arbejdstegning til ombygning af Elefantbroen,
dateret 1930. Avisen Ny Dag bragte til og med et fotografi af den idylliske bro.
Summa summarum: Elefantbroen var en gammel gangbro af træ, der gik over
åen parallelt med jernbanelinien ved Bjørnsmose, et engareal mellem Vestergade
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og banen, hvor omrejsende cirkus lagde sig i ældre tid. Broen hed simpelt hen
Elefantbroen. Den eksisterede til ca. 1968, da den brede asfalterede Brovej blev
anlagt og ført over åen.
Circus Otto Glauert besøgte Maribo fra den 23. til den 28. juni 1889 med 40
personer, 30 heste samt en dresseret elefant og gav:
Forestillinger i den højere Ridekunst, Hestedressur, Skoleridt, Ballet, Gym
nastik, Clowm-Entree m.m., i det dertil opførte store, vandtætte Teltpaa Engen
ved Søro.
Billetpriserne: 1ste Plads Kr. 1,50, 2den Plads Kr. 1,00, 3die Plads Kr. 0,50.
Børn under 10 Aar: 1ste Plads Kr. 0, 75, 2den Plads Kr. 0,50.
Nærmere af Plakater. Med Agtelse Otto Glauert, Direkteur.18
På Suhrsvej lå et hotel, der hed Søro. Det blev også drevet som restauration med
udskænkning af stærke drikke, og det var formentligt her, at Otto Glauert forsøgte
at dæmpe sin tørst. Søro havde bagfacade ned mod Bjørnsmose, hvor han havde
opført sit store, vandtætte telt, som der stod i annoncen.
Som kuriosum kan det fortælles, at Hotel Søro senere fik navneforandring til
Hotel Dana. Det har stadig til huse i Suhrsgade, der tidligere var brolagt. Nu er der
asfalteret oven på den gamle stenbelægning. Fjerner man asfalten ud for Hotel
Dana, vil man stadig kunne læse ordet Søro, lagt med lyse chaussésten i den
mørkere brolægning. Ja, jeg kan godt se, at det ikke har ret meget med
cirkushistorie at gøre, men det var jo dog alligevel her, at Otto Glauert sad og
hyggede sig i 1889, mens den hidtil anonyme gangbro blev navngivet Elefant
broen.
I de tre første forestillinger den 23. 24. og 25. juni så publikum ikke noget til
elefanten, uagtet den som eneste nummer var blevet nævnt med fede typer i
forannonceringen. Vi hører først noget om dyret i de sidste tre forestillinger fra den
26. til den 28. Kan det tænkes, at Bosko slog sig så meget ved nedstyrtningen, at
den var indisponeret nogle dage ? Er følgende avisnotits ægte undren eller en fin
spydighed ?
Circus Glauert giver i Morgen Aften sin sidste Forestilling her i Byen. Hr.
Direkteur Glauert har dog ikke saa faa dygtige Artister, ogflere godt dresserede
Heste, for ikke at tale om Elefanten, deri Gaar Eftermiddags optraadteforførste
Gang.
Hvorfor den kommer saa sent frem, forstaar vi ikke; thi den kan nok være
bekjendt at lade sig se, da den har gaaet godt i Skole og kan sine Sager godt.18
Alt passer som fod i hose. Det eneste, der mangler, er en samtidig version af
elefanthistorien i den lokale presse. Den blev avislæserne desværre snydt for, men
nu er den reddet for læsere af denne krønike.
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Plejesønnen Oscar Glauert.
der havde den reelleste
hensigt at vise publikum for
beredelserne til jockeyridt
et. Hans kinder blussede af
iver. Men hans hest var et
rent asen, egensindig og ufolsom for Oscars krabask.
Sydhimmerlands Museum.
Hobro.

Glauert tilbragte det meste af sommeren 1889 på Lolland-Falster. På
tilbagevejen til Sjælland gæstede han i begyndelsen af august måned Nykøbing
Falster:
Forestillingen var noget smaat besøgt, uagtet Programmet denne Aften var
meget righoldigt og Priserne betydelig nedsatte. Vi tror dog at gætte Grunden til,
hvorfor Publikum holder sig borte fra Cirkus.
Vi har en Gang tidligere gjort Hr. Glauert opmærksom paa, hvor lidet
passende det er under Forestillingen og altsaa i Publikums Paasyn at benytte
Pisken, som hangør, og vi tror endnu en Gang at maatteføle os opfordrede til at
minde herom.
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Cirkus Glauert kan, som vi ligeledes tidligere har bemærket, præstere noget
virkeligt godt og seværdigt, og vi spørger derfor atter: Hvorfor da ikke gøre det ?
Ved daarlige Forestillinger vil Hr. Glauert hverken her i Byen eller andre Steder
høste noget Udbytte af sine Besøg.19
Det vil naturligvis føre for vidt at registrere alt, hvad Glauert kom ud for i årenes
løb, men det skal lige noteres, at hans telt blæste omkuld på havnepladsen i Århus
sommeren 1890 med en deraf følgende økonomisk ørefigen.20
Den følgende vinter i januar og februar 1891 lavede Glauert indendørs cirkus i
Horsens med den faste stab af artister:
Cirkus Danmark begyndte i Aftes sine Forestillinger her i Byen i Hejmdals
Salfor et udmærket godt besat Hus, og det talrige Publikum gjenhilste Familien
Schmådicke og Dassie med livligt Bifald og mange Fremkaldelser.
Lille Oskar Glauert havde den reelleste Hensigt til at vise Publikum
Forberedelserne til Jockey ridtet, og hans Kinder blussede afIverfor hans Kunst;
men hans Hest var et rent Asen, egensindig og ufølsom for Oskars Krabask.
Desuden præsenterede Selskabet Frk. Mary Glauert i graciøse Stillinger til
Hest; men hendes Hest manglede ogsaa noget i sin Opdragelse, og manfik derfor
ikke alt det at se, som Programmet lovede.
Hr. Glauert fremførte 2 udmærket dresserede Heste, af hvilke især Torden
skjold gjorde et udmærket Changement paa Bagbenene.
Cirkus er hyggelig, lun og godt oplyst baade paa Gulv og Balkon. Paa Gulvet
kan Publikum, som ved Varietéforestillinger, tage Plads ved Borde og, om man
synes, faa en Gjenstandfra Hejmdals Restavration. Opvartere er i det Øjemed til
Stede, og naar de ikke glemmer deres Opgave af lutter Begejstring over
Forestillingen, saa vil Publikum med Lethed kunne faa sin Trang i saa
Henseende tilfredsstillet.21
Justitsminister Knud Thestrup, hvis far var dyrlæge i Præstø, står for den
følgende historie. Tidspunktet ligger lidt uklart, men efter hvad Knud Thestrup har
meddelt mig, må det have været i begyndelsen af 1890’erne, 1893 eller 1894:
Far var en ivrig og dygtig rytter. Da der engang i hans unge dage kom et cirkus
til Præstø og far var blevet tilkaldt til en syg hest, aftalte han med direktøren,
Glauert, at han i stedet for honorar skulle have nogle timer i skoleridning.
Detfik han og lovede Glauert at optræde med, hvad han havde lært, den sidste
aften cirkus var i byen. Glauert lod så, hvad far ikke havde regnet med, den
stedlige trommeslager bekendtgøre ved trommeslagning i byen, at dyrlæge
Thestrup om aftenen gav opvisning i skoleridning på araberhingsten Mustafa.
Far red så skoleridning. Hvor godt det var, vedjeg ikke, men det blev iden lille
snerpede provinsby en frygtelig skandale. Farmor var ved at tage sin død af
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skam derover, og familiens gamle venner rystede på hovedet ad far.
I den følgende sommerrevy blev der sunget et vers om skandalen:
I Cirkus Glauert kan man sig kvæge,
o gid han snart vil komme igen.
Der så vi skoleridt af en læge.
Hvor mon han dog kunne hoppe på den ?
Jeg mener på hesten, for den var nok stejlig.
Glauert til ham nu sætter sin lid.
O, er det ikke så dikke, dikke dejligt,
at alting biir færdigt, når blot man gir tid.
Far selv morede sig over begivenheden, og nogle år senere, da han var blevet
forlovet med mor, ogfarmor tilligemedfar og mor var inviteret op til mors kusine
og bedste veninde, Elisabeth, gift med købmand Sofus E. Hansen, bad far
Elisabeth om at spille og synge verset, hvad hun gjorde med det resultat, at
farmor rejste sig og gik hjem og aldrig mere satte sine ben hos Hansens.22
Foråret 1894 fik den 22-årige københavnske reckakrobat Anton Hersleb
(1872-1964) engagement hos Otto Glauert. Det gik sådan til:
En kollega og jeg havde om vinteren indstuderet et recknummer og havde fået
det sådan nogenlunde sat på benene. Men vi ville ikke tage ud med det på de
større steder, før vi vidste, at nummeret, som vi siger i artistsproget, klapper. Så
skrev vi til et par cirkus, og blandt andetfik vi svarfra Glauert om, at han gerne
ville have os. Han lå i Grenå, og vi kom derop. Det var et lille telt med en mast i
midten. Med én bænkerække ogforan den et par stole. Det skulle vel være en art
loge for honoratiores.12
Den 5. april 1894 kunne man i Grenaa Avis læse følgende annonce:
Cirkus Otto Glauert paa Dyrskuepladsen i Grenaa. Sidste store Tak- og
Afskeds-Beneficeforestilling for de to Sødskende Frk. Mary og Oskar Glauert,
som optræde i deres bedste Numre.
Forførste Gang. Romersk Brydekamp imellem Stationskarl C. Nielsen heraf
Byen og Direktør Otto Glauert om en Præmie af 50 Kr.
Reglerne for Brydekampen ere følgende:
1) De Optrædende give hinanden venskabelig Haanden og love, hvorledes
end Udfaldet bliver, ikke at efterlade noget Had.
2) Angrebet maa kun ske med flade Hænder og ikke under Bæltestedet, ej
heller med begge Hænder om Halsen. Benspænding og Angriben i Haaret er
ikke tilladt, derimod Undertag: dog maa Modstanderen ikke skubbes over
Barrieren.
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Reckakrobaten Anton Hersleb (1872-1964)
fotograferet som ca. 70-årig grundlægger og
redaktor af det internationale artistblad Echo,
der eksisterede fra 1939 til 1974 og udkom i
395 numre. Anton Hersleb har desuden som
pensionist i Echo fra nr. 234 til nr. 249. august
1961 til november 1962. skrevet om Cirkusbygningen fra 1886 til 1961 og om Cirkus
Varité fra 1886 til 1916. CHS.

3) Falder nogen af de Brydende paa Maven eller Ryggen og ikke bliver holdt
med begge Skuldre mod Jorden, saaledes at Publikum kan se det, har den
Faldne ikke tabt.
4) Kampen varer i 5 Minuter; bliver den uafgjort, kan den efter gjensidig
Overenskomst fortsættes en anden Aften.23
Reckakrobaten Anton Hersleb fortsætter beretningen:
Glauert havde et par frihedsheste og et par skoleheste, og jeg må sige, at de
ikke var i den bedstefoderstand. Men da vi kom ud på landet, så kom de sig ogfik
efterhånden den rigtige hestefacon.
Vi rejste fra by til by, og når forestillingerne ikke gik så godt, arrangerede
Glauert, der var atlet og bryder, en brydekamp med en mandfra byen. Der blev
altid udlovet en høj pris til den vindende, og selvfølgelig var det altid Glauert.
Men han havde en fejl. Han kunne godt lide det danske øl, og det kunne han
ikke rigtig tåle. Så mange gange endte det med, at han kom op at skændes på
kroen. Og det var ikke heldigt.
Han ville så gerne til Silkeborg og ansøgte skriftligt om det, men politimeste
ren ville ikke give ham tilladelse. Så bad Glauert en dag mig om at sætte mig op
på en hest og ride til Silkeborg for at tale med borgmesteren. Måske kunne jeg
overtale ham.
Jeg satte mig altså op på hingsten Tordenskjold. Det var en skolehest, og på
vejen til Silkeborg optrådte han i alle mulige gangarter hen ad landevejen. Så
kom vi til en stor mark, og ude på denne mark stod en hoppe. Pludselig drejede
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Tordenskjold til højre og satte over grøften. Han slog bagbenene i vejret, og jeg
lavede en smuk saltomortale hen over hovedet på ham og satte mig derefter
ganske pænt i græsset.
Men Tordenskjold gik videre. Han skulle jo hen og se til hoppen. Han blev
hurtigt forelsket i hende, og så holdt de bryllup. Derefter drejede han om igen og
kom ganske langsomt travende hen til mig. Jeg fik ham over grøften og ind på
landevejen, og sådan kom vi omsider til Silkeborg.
Borgmesteren var meget imødekommende og sagde: Ja, min kære unge mand.
Alle andre cirkus, men Otto Glauert. Nej, ikke så gerne.
Af hvilken grund, hr. borgmester ?
Ja, han har lavet spektakler. Han kan ikke tåle ret meget. Og vi vil ikke have,
at det gentager sig.
Jegforsøgte med alle mine gode talegaver, men der var ingen barmhjertighed.
Så jeg måtte ride tilbage til cirkus med uforrettet sag.
Blandt andet kom vi også et par gange til marked. Det første sted, det var
egentlig ikke et marked, det varfesten ved Fredericia, hvor man fejrede dagen for
Fredericia-slaget. Festen blev holdt uden forbyen. Og så blev der sagt: Nu skal vi
først rigtig til at arbejde.
Næste dag skulle vi møde kl. 10 i cirkus. Den første forestilling begyndte
allerede kl. 11, og så arbejdede vi uafbrudtfra kl. 11 formiddag til kl. 11 aften.
Vi kom ikke udenfor. Vi blev i cirkus og blev beværtet på det bedste affru Glauert
og datteren Mary. De kom med kajfe, smørrebrød og alt muligt.
Der var bygget en stor parade ved indgangen, og vi skulle ud på denne parade
før hver forestilling og vise os i kostumer. Glauert holdt tale til publikum og
fortalte, hvor dygtige vi allesammen var, og hvad det var for et stort interna
tionalt cirkus, der var kommet til Fredericia. Folk strømmede ind, og det gik
godt, til klokken var henad 12.
Så lige med en gang, så hørte vi en mand, der lavede et vældigt spektakel. Han
var meget højrøstet og samlede en massefolk om sig. Og han havde kun et ganske
lille telt. Hvem kunne det være andre end Professor Labri.
Ved siden af os lå et andet cirkus. Manden hed Møller. Det var ikke så stort
som Glauerts. Og Professor Labri havde stillet sig op lige mellem os to cirkus.
Men i stedet for at folk skulle komme hen til vores parade, så samlede de sig
allesammen om Labri.
Det endte med, at Glauert og Møller blev enige om, at de ville byde ham en sum
penge, hvis han ville pakke ind igen og stikke af. Og de bød ham så 5o kroner
hver. Det var mange penge dengang. De blev enige med ham om beløbet, og på
den måde blev de fri for en stor konkurrent. Men tænke sig, at én mand kunne
ødelægge forretningen for to cirkus !
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Senere kom vi til Sankt Knuds marked. Der gentog det sig med de mange
forestillinger. Og til Svendborg marked. Men efter den tid spillede vi privat.12
Cirkus Glauert havde en del år fast vinterkvarter i Grenå. Fra midten af 9O’erne
gik det hurtigt ned ad bakke for Otto Glauert. Selv om han på mange måder var en
børste, var han også vellidt rundt omkring. I al elendigheden havde han derfor også
en del velyndere. Heriblandt sparekassedirektør, overretssagfører Frederik Brokmann, en Holger Drachmann-type, der mange gange stak mad hen til familien
Glauert og foder til hestene, når det var gået helt skævt. Brokmann fik også et par
gange om foråret lappet stumperne af det gamle telt sammen, så Cirkus Glauert
kunne komme på landevejen. Men alle velmente anstrengelser var forgæves. De
kunne ikke hamle op med Glauerts umådelige tørst.24
Den 17-årige Oskar stak i 1895 af fra familiens cirkus, da han ikke mere ville
lade sig tyrannisere af faderen. Drengen var meget dygtig som jockeyrytter, og det
var let for ham at få engagement hos andre cirkus. Senere kom han til
Miehefamilien, hvor han som nævnt blev gift med Isabella i 1908.
I begyndelsen af september 1896 spillede Otto Glauert i Grenå på deling med
den nybagte cirkusdirektør E. G. Mundeling i en forretning, som de kaldte Cirkus
Elvira Madigan. Ved den lejlighed solgte Glauertpågrw^tZ afforretningsuheldfor
en billig penge et par af sine frihedsheste til Mundeling. De skiltes som rygende
uvenner.23
Vinteren 1896-97 forlod Virginie Glauert sin mand og rejste til et andet cirkus.
Mary søgte også bort, og 1897 var hun hos Cirkus Beketow.8 1898 fik hun
engagement hos det svenske Cirkus Møller, der dette år rejste her i landet.
Der var jævnligt ballade, hvor Glauert viste sig. Lejlighedsvis kom han også i
detentionen i Grenå. Hen på sommeren 1897 bragte den lokale avis følgende
historie:
Cirkusdirektør Otto Glauert, der har ligget her i Byen i ca. 11 Maaneder, har
flere Gange anholdt Politiet om Tilladelse til at give Forestilling her i Byen, men
er lige saa ofte bleven afvist. Han har imidlertid nu antaget Artister og faaet sit
Telt og sine andre Rekvisitter i Orden. Igaar lejede han en Plads udenfor Byen
hos en privat Mand og opslog her sit Telt og gjorde Forberedelser til at arrangere
en Forestilling med sine Artister trods Politiets Forbud.
Politimesteren indfandt sig personlig om Aftenen paa Pladsen og forbød at
give Forestilling. Hr. Glauert var dog ikke mere forknyt, end at han lod sin
Staldmester hente Hestene inde i Byen til Prøvens Begyndelse.
Hestene blev imidlertid stoppede paa Torvet afPolitiet og sendte tilbage. Man
forsøgte endnu en Gang atfaa Hestene ud til Pladsen, men de blev atter stoppet af
Politiet. Først 3. Gang lykkedes det atfaa Hestenefrem, idet vedkommende uden
videre red fra Politiet.
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Cirkusdirektør Otto dauert.
Fotograf C. Jørgensen, Her
ning. NM.

Hr. Glauert begyndte da for stuvende fuldt Hus at fremføre sine Heste. Det
varede selvfølgelig ikke længe, inden Politiet indfandt sig og anmodede Hr.
Glauert om strax at standse Forestillingen. Hertil var Hr. Glauert dog ikke
tilbøjelig, da han formente, at han ikke behøvede Politiets Tilladelse til udenfor
Byen paa en privat Mands Plads at dressere og prøve sine Heste, inden han rejste
ud fra sit Vinterkvarter for at give Forestillinger rundt om i Landet; han havde
ikke forlangt Entree, Publikum overværede Prøven ganske gratis.
Politiet opfordrede gjentagende Gange Hr. Glauert til at standse, men uden
Resultat; Publikum applauderede og raabte Bravo i et Væk og gav stadig
Mishags-Ytringer til Kjende over for Politiets Fremfærd.
Da Prøven var forbi, gik et Par af de tilstedeværende rundt efter egen
Tilskyndelse og indsamlede nogle Penge, som de skjænkede Hr. Glauert.
I Dag har Politiet været paa Jagt. Glauert skulde fanges, for enhver Pris. Det
første Angreb blev rettet mod Hr. Glauerts Lejlighed paa Lillegade. Men det
mislykkedes. Glauert smuttede ud og nu begyndte den vilde Jagt.
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Glauert er ikke Rytterfor ingen Ting. Han besteg en Pegasus og afstedfor han i
vild Karriere, idundrende Galop, omtrent som hin gamle Konge, der red efter sin
syge Dronning i Ribe.
I Overbevisningen om at hans Forfølgere kommerfarende med Stude, gjørHr.
Glauert Holdt i Hammelev, hvor han blev indbudt paa Pandekager hos
Karethmageren.
Dog, Hr. Glauert undervurderer sine Modstandere, hangiver sig for god Tid.
Da han sidder med den sidste Pandekage, kjører Politibetjentene Andersen og
Øhlenschlæger frem for Døren.
Glauert farer op med Kniv og Gaffel i Haand. Han fatter sig dog strax og
raaber: Vel, jeg følger Dem, mine Herrer ! Frederik Vilhelm Otto Glauert er
ingen Forbryder. Hvorfor saa være bange.
Hr. Glauert stiger op. Under Sædet, hvor han sidder, skjuler sig Haandjærnene. Han ruller ind til Byen, hvor han indlogeres paa Hotel Koppel.
Hvad Sagens Kjærne angaar, da kan vi ikke tro, at Politiet har Hjemmel til at
forbyde Glauert at prøve sine Heste paa en privat Mands Grund. Derimod kan
det vel nok have Ret til at holde Publikum tilbage, naar det klumper sig sammen
som i Aftes paa Hr. Friis’ Grund ved Sønder Mølle.25
Nu gik retsmaskineriet igang for fuldt tryk, og der blev holdt en del forhør på
rådhuset.8 Resultatet blev, at Glauert i mindelighed vedtog en bøde, som han langt
om længe fik betalt i små afdrag.
Episoden var et oplagt emne for den lokale fastelavnsrevy, der om foråret 1898
gik over de skrå brædder i Grenaa Haandværkerforening. Boghandler Ib C. V.
Fausbøll havde digtet, og blikkenslager Otto Mortensen, der var maskeret som
Otto Glauert, sang visen om den uheldige cirkusdirektør:
Europa ich po Proffesionen, verstehen Sie ?
har pløjet po Kryds und po Langs, Parol!
Doch bland alle Byr, hvor ich wohnen, versteh’ mi’h !
mir Grenaa war doch ersten Rangs, jawohl !
Hier lebte ich als Graf, ma foi,
kerte, tænk Dem, seT min Møj,
trink mich mangen ehrlich Rus,
gæsted flittigt Koppels Hus.
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Tænk, ved sindre Mühle ich spielte, verstehen Sie ?
für Publikum gratis allein, Parol!
Da nach mich Betjentene ilte, versteh’ mi’h !
als Ritter var ich dem für fein, jawohl !
Mens in Hammelef in Ruh
ein Pfannkuchen oder thu
sorglos ich sad mittels i
kam verdammter Politi.
Ach, Kinders, nun hilfe kein Mukken, verstehen Sie ?
ein Wagen für Deren der halt, Parol!
Ein guldtresset Kusk sadpo Bukken, versteh’ mi’h !
und Diener, der sehr mich gefallt, jawohl!
Snart in Koppels sin Hotel
war ich installiert well.
Koppel er ein herlich Mann
nun für knap min Sopian.

Der Burgmeister mich con versierte, verstehen Sie ?
forresten ich lebte ganz still; Parol !
ein Sang undertiden livirte, versteh’ mi’h !
ein Mann, som nok rofer mit Sild, jawohl!
I Stockholmsgatan levfer jag
så fornøjet och sä glad
i en Sus och i en Dus,
i en bestandig Folkerus.
Die herrliche Tage zum End gik, verstehen Sie ?
als gut ist, naar Enden ist gut; Parol !
men da ich mein Rechnung til Slut fik, versteh’ mi’h !
so stivned af Schrek all mein Bluth, jawohl 1
Derfor si’er ich nu minsæl !
Gott bevar’s für saa’n Hotel.
Man skal lefe af Profit,
men dier tar di Skjorten mit.26

Visen er det sidste minde, Otto dauert satte sig i Danmark. Han var da 43 år
gammel, en hidsig krabat med et gevaldigt synk. Det må antages, at han sluttede
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sin karriere som cirkusdirektör med udgangen af 1897, hvorefter han rejste til
Sverige. Det vides ikke, hvordan det gik hans kone, Virginie.
Det vil næsten være at føje spot til skade at fortælle om Glauert i Sverige. Men
historiens gang kan jo sommetider være en barsk affære.
1907 rejste Cirkus A. Reinsch i Sverige, og her havde direktøren engageret
Glauert som hestedressør og som fremviser af hestene. Men den dag han skulle
have sin første fremføring af hestebestanden for publikum, mødte Otto Glauert
op med alle tiders kæmpebrandert. En anden måtte træde ind i stedet, og Glauert
var færdig som cirkusmand.27
Det sidste, der vides om ham, var, at han levede i papirløst ægteskab med
ejerinden af en café i Loshult. Her anskaffede han sig en hest og en lille fladvogn,
hvorfra han brukade sälja sill. Otto Glauert døde 1910 på sygehuset i
Kristianstad.28
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Bergman
Cirkusdirektør Claes Eduard Bergman var ud af gammel sømilitær familie fra den
svenske flådehavn Karlskrona, hvor hans far, født 1806, var underskipper og hans
farfar højbådsmand.
Claus Bergman, som han blev kaldt, var født 18’41,’ og alt tegnede til, at han
skulle stå til søs som sine forfædre. Der skete tilmed det, at moderen pludselig
døde fra 10 børn, og flokken blev delt ud blandt behjertede mennesker i byen.
Claus kom i pleje hos en kaptajnsfamilie Dorge, og nu blev det en selvfølge, at han
skulle ud at sejle efter konfirmationen.
Men drengen protesterede. Resultatet blev, at han kom i skomagerlære i
Karlskrona, og her fik han sit svendebrev. I læretiden gik han som andre unge til
gymnastik om aftenen. Det interesserede ham, og han var særlig dygtig til spring
og akrobatik.
En dag kom en lille akrobattrup til byen. Hovedattraktionen var to store okser,
der balancerede på en kraftig planke lagt op som vægtstang på en tønde. Okserne
fungerede som lodder. Ved at en af dem forandrede tyngdepunkt, kunne de få
planken til at vippe. Det var et fantastisk nummer.
Claus sagde farvel til skomagerfaget og rejste med som akrobat og slangemenne
ske. Truppen rejste mest på markeder i Sverige, og her fik den forbindelse med
Cirkus Hoffmann, der rejste over hele Skandinavien.2
Anden pinsedag den 5. juni 1865 var Brødrene Hoffmanns Kunstberidersel
skab engageret af Forlystelsesetablissementet Pantheon i Odense, hvor der var
Folkefest for Store og Smaa i Anledning af Grundlovsdagen. Sidst på eftermid
dagen var der Kunstforestilling i Havens aabne Circus af Brødrene Hoffmann
med Selskab og Kautschukmanden Bergstrøm. Om aftenen var der Kunstberi
derforestilling i Circus i Hovedbygningen.
Cirkus Hoffmann sluttede gæstespillet i Odense den 18. juni og rejste videre.3
Selskabet blev afløst af en trup på syv atleter, der det meste af juli underholdt det
odenseanske publikum. Annoncen for søndag den 2. juli 1865 giver et lille pust fra
forlystelseshaven:
Entree til Haven 16 Skilling medfri Adgang til en afTheaterforestillingerne i
Hovedbygningen, eqvilibristiske Kunster og Consert i Haven, eller i Tilfælde af
ugunstigt Vejrlig i Circus. Kl. 6V2 - Paa Estraden i Haven: Den indiske
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•Forlystelsesetablissementet Pantheon blev indviet 1859 og var Odenses svar på det københavnske
Alhambra fra 1 857. Etablissementet fungerede som folkelig forlystelseshave med teater, cirkus og
gøgl i godt en snes år. Den del af det lange hus nederst på billedet - oprindelig en privatkaserne for
fynske dragoner, der blev brugt til restauration og billardsalon - er stadig bevaret som hjørneejen
dommen: Vindegade - Pantheonsgade. Udsnit af litografi på museet Møntergården, Odense.

KautschukmandafHr. Edvard Bergmann. Store Kraft- og Jongleurproductioner af Herkules John Nielson fra Stockholm.4
Det må antages, atKautschukmanden Bergstrøm ogDen indiske Kautschukmand, Hr. Edvard Bergmann er én og samme person. Set fra brødrene
Hoffmanns side ville det virke uheldigt med to navne i samme annonce, der ender
på -mann. Annoncens opsætning antyder også, at Kautschukmanden Bergstrøm
ikke hører rigtigt med i Brødrene Hoffmanns Kunstberiderselskab, men har en
løsere tilknytning.
Under alle omstændigheder har Claes Eduard Bergman optrådt flere gange i
Odense 1865, idet han også i oktober måned besøgte Pantheon. Her medvirkede
han i pantomimen Jocco - eller den brasilianske Orangutang, der udførtes af Hr.
Bergmann, Professor Blåne, Henri Blåne og Villiam fra Alhambra.5 Sidstnævnte
var identisk med den 4-årige William Olschansky.
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Cirkusbygningens facade i Pantheon. Odense. Udsnit af litografi på museet Møntergården. Odense.

I Odense blev Bergman forlovet med en ung pige, handskesyerske Lina Dynå,
og da truppen rejste videre, tog hun med. Lina fik forskellige jobs, bl. a. fungerede
hun som mål, når Claus kastede med knive.
Efter alt at dømme, dannede Claus Bergman og Lina Dynå omkring 1867 deres
egen lille akrobattrup. Samtidig fik de deres første plejebarn, en 4-årig pige,
Kirstine. En datter af Linas kusine fra Odense, som det var gået skævt for.
De første par år rejste de mest i Sverige. De havde ikke telt, men gav forestilling i
det fri, når vejret tillod det.2 Den 30. maj 1869 kom truppen til markedspladsen i
Odense:
Med høie Øvrigheds Tilladelse gives Søndag Eftermiddag Kl. 5 paa Heden en
stor Kunstforestilling, bestaaende af akrobatiske Kunster og Luftgymnastik.
Pladsernes Priser: Siddende Plads 1 Mark, staaende Plads efter Behag.
Ærbødigst C. Bergmann.6
Der var ingen afspærring omkring forestillingspladsen, og den måde at arbejde
på, kaldtes, at de rejste på kollekt. Det var den lille Kirstines job at gå rundt med
tallerkenen, hvor tilskuerne kunne lægge et bidrag efter behag.
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C. Bergmans
HIAII- och AP-TEATE»
i

öppnas åter

j

i dag Fredag den 30 Juli,
ocli gifves under några dagar derstädes kl. 5
ocli half 8 e. in. föreställningar i djnrtäinjning,
Iiunddressyr9 akrobatik in. 111.
Priserna äro 75 och 50 öre samt hälften för barn,

| Musik af en qvintett blåsinstrumenter utföres under
■■ föreställningarne.
3**

Jönköping 1875-

Tryckt bos C. J. Landgrens Enka.

Plakat trykt 1 875 hos C. J. Lundgrens enke i Jönköping, Sverige. Kungliga Biblioteket, Stockholm.
Wahlberg.

Forestillingen var bygget op om Claus Bergmans egne præstationer som
springakrobat, kautschukmand og knivkaster. Musikken leverede de også selv:
Claus Bergman spillede på guitar og klarinet, og Lina, der var af fransk afstamning,
havde hos nonnerne i den katolske skole i Odense lært at spille på harpe.2
Truppen drog tilbage til Sverige, hvor Claus Bergman lidt efter lidt udvidede
forretningen. Han lærte sig også at dressere dyr, og den 30. juli 1875 gav han
forestilling i Jönköping med C. Bergmans Hund- och Ap-Teater.
To år senere hed forretningen C. Bergmans Häst-, Hund- och Apteater. Det gik
altså fremad for familien.7
De økonomiske forhold i 1870’erne var ellers meget dårlige i hele Skandina
vien. Der var så godt som ingen penge blandt folk. Nøden var særlig stor i Sverige,
hvor mange tusinde udvandrede til Nordamerika i håb om at finde lykken der. Når
så tilmed størsteparten af tilskuerne ved Bergmans forestillinger var børn, forstår
man, at der skulle arbejdes hårdt for at klare de almindelige driftsomkostninger.
Nyanskaffelser var en virkelig begivenhed.
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Kilderne er i den periode sparsomme, men en plakat fortæller, at CirkusVarieté Bergman och Mårtensson i 1878 besøgte Vånersborg.7
Endelig vendte Claus Bergman blikket mod Danmark. Fra 24. juni til 3. juli
1883 besøgte han f. eks. Roskilde,8 og året efter var han i Holbæk og Odense.
Anmeldelsen fra Holbæk fortæller, at vi nu har at gøre med et rigtigt hestecirkus:
En ganske gemytlig Aften forskaffede Cirkus Bergman i Onsdags det
besøgende Publikum. En lille Klown gjorde sine Ting fortræffeligt, de smaa
Heste viste ved deres Præstationer, at en omhyggelig og venlig Dressur var
bleven dem til Del, Luftgymnastikken tog sig i al sin Farefuldhed nydelig ud, og
Skoleridtet gav et fornyet Bevis paa en særdeles vellykket Hestedressur.
Naar man paa Holbæk Torv stadig er Øjenvidne til, hvorledes en Gris kan
finde sig i alle de Genvordigheder, der paa en Torvedag bliver den til Del,
saasom løftet i et Ben, stukket i en Kasse, befordret fra Kassen i en Sæk, atter
hivet frem i et enkelt Ben til behagelig Eftersyn osv., og alt dette mangen Gang
uden anden Opposition fra Grisens Side af, end en svag Grynten, skulde man
ikke tro, at en saadan Fyr var egnet til at skønnepaa en blidere Omgang og langt
mindre til Dressur.
Forestillingen i Cirkus Bergman i Onsdags Aftes gav Bevis paa, at ogsaa en
Gris kan lade sig dressere. En halvvoksen Gris, som blev fremført denne Aften,
fulgte nemlig Klown Henry, hvor som helst i Cirkus denne ønskede det, endog
paa Barrieren. Lagde Hr. Henry sig fladt ned paa Gulvet, var Grisen straks
tilstede og lagde sig til Ro paa sin Herres Bryst; løb Hr. Henry hurtigt rundt i
Cirkus, og Grisen ikke kunde følge ham, tog denne sig Adskillelsen saa nær, at
en beklagende Grynten lod sig høre, medens den søgte at indhente sin Herre.
Fremførelsen afen Del dresserede Hunde vakte ogsaa Publikums Deltagelse,
ligesom Kraft- og Ballanceproduksjonerne vare særdeles vel udførte.9
Et par måneder efter kom forretningen til Odense. Annoncen lyder:
I det nye amerikanske Telt paa Markedspladsen. Markedsdagen den 8de og
9de Oktober gives der flere Forestillinger om Dagen i Kunstridning, Heste- og
Hundedressur, Parterre- og Luftgymnastik, Pantomime m.m. Optræden afflere
berømte Artister afforskjellige Nationer. Til et talrigt Besøg indbydes. Ærbødigst C. Bergman, Direktør.,0
Ægteskabet mellem Claus og Lina Bergman bragte ikke børn til verden. I stedet
skaffede de sig en del plejebørn, der stort set kun fungerede som gratis eller i hvert
fald meget billig arbejdskraft.
Kirstine fra Odense, født 1863, havde en særstilling, idet hun som sagt var i
familie med fru Bergman. Kirstine blev i Cirkus Bergman til det lagde op. Hun
giftede sig med artisten Niels Juul Schwartz fra Slagelse, der også rejste med hele
tiden.
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Plejedatteren Alvilda Schauer, født 19. oktober 1882 i
Rudkøbing.
fotograferet
med en pony et par år efter
hun kom til Cirkus Bergman.
Hun blev senere gift med en
dansk - svensk rejsende:
August Schulz (1 882-1 963).
Familien havde eget omrejsendetivoli med hjemsted
i Kristianstad. NM.

Da Cirkus Bergman i april 1887 gav forestillinger i Korsør fik familien foræret
to småpiger af et ægtepar, der stod for at skulle udvandre til Nordamerika. Pigerne
hed Anna og Alvilda Schauer, født hhv. 1879 og 1882. Historien løb naturligvis
byen rundt, og Bergman benyttede straks lejligheden til at få lidt ekstra i kassen.
Han fik hurtigt stablet den ældste af pigerne op på en hest og lærte hende at blive
hængende manegen rundt, mens han dirigerede farten:2
Obs. 1ste Optræden til Hest afden lille 7aarigeAnna Schouer herfra Byen.11
De to småpiger blev nu optaget i familien Bergman og gik omgående i skrap
ridetræning. De led ikke egentlig overlast, men måtte naturligvis finde sig i de rap,
knubs og stød, der dengang var et selvfølgeligt led i cirkusdisciplinen og den
almindelige opdragelse. Miljøskiftet fra det trygge hjem med mor og far til et
omrejsende cirkus blandt lutter fremmede, gav de to småpiger et chock, der
mærkede dem for livet. Der var også to drenge som plejebørn hos familien
Bergman: Jens Madsen fra Århus, der kun huskes ved navnet, og Richard
Heinrich Olsen, født 1871. Richard var halvbror til Elvira Jensen fra det svenske
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Cirkus Madigan og blev kaldt Oscar Bergman.2 Da han slog sig løs fra Cirkus
Bergman, kaldte han sig for Oscar Madigan. Navneforvirringen er total.
I september måned 1888 besøgte Cirkus Bergman stationsbyen Arup på Fyn. I
anmeldelsen siges der bl. a.:
Selskabet, der om Vinteren har fast Ophold i Slagelse, fortjener tilfulde sit
gode Omdømme; særlig bør fremhæves de vel dresserede Hunde, der virkelig
lavede fortrinlige Hundekunster; endvidere vandt Trapezkunstneren, Hr.
Schwartz, Skoleryttersken, Frk. Bergman, og frem for alle Skolerytteren, Hr.
Petersen, fortjent Bifald.
Broderparten af det livlige Bifald tilfaldt dog den lille 5-aarige Alvilda
Bergman, der red beundringsværdigt sikkert paa sin sorte Ganger, der næsten
kan betragtes som en Miniaturudgave af Hesteslægten.12
December 1888 havde Claus Bergman slået sit telt op på markedspladsen i
Hillerød. Det var en kold omgang for alle parter, selv om teltet uden tvivl har været
lunet lidt op med kulbækkener. Lige efter årsskiftet drog Cirkus Bergman til
Fredensborg, hvor bekvemmelighederne straks var en del bedre. Claus Bergman
lokkede med denne beskrivelse:
Obs. At bygge en Cirkus er ingen billig Bekostning, og da ingen tjenlig Plads
findes, har jeg foretrukket Store Kros Sal, som meget godt kan indrettes til en
Cirkus ved at opbygge en Barriere ogfylde den med Jord, saa at Forestillingerne
kunne blive lige godt udførte, og tillige maa der tages Hensyn til, at Publikum
sidder behageligere og lunt og godt, da Lokalet bliver opvarmet.13
Midt i april 1889 nåede Cirkus Bergman til København. Her håndhævede
myndighederne nidkært nogle særlige bestemmelser:
Af Hensyn til et Par priviligerede Teaterdirektører er det Kjøbenhavnerne
forbudt at more sig ved Beriderforestillinger i de to Tredjedele af Aa ret, der
kaldes Sæsonen. Det turde imidlertid være tvivlsomt, om Teaterdirektørerne har
anden Glæde af dette Forbud end at drille Publikum. Forbudet mod Cirkus er
nemlig kun en halv Forholdsregel. Det burde, hvis det skulde batte, suppleres
med en Lov om, at alle Kjøbenhavnerne skulde gaa saa og saa mange Gange i
Teatret.
For Teaterdirektørerne maa det ialfald være ydmygende at se, at ikke saa
snart slaar en lille fattig Cirkus sig ned saa nær Kjøbenhavn, som Politiet af
Hensyn til Teatrene finder det forsvarligt, før Kjøbenhavnerne i tætte Skarer
kiler derud, trodsende den lange Afstand, ligegyldige for Regn og Slud, opløste
Veje og Etablissementets primitive Indretning.
Ude ved Stjærnekroen, midt paa Amager Land, er Cirkus Bergmanns
Nomadetelt rejst. Med 16gode Heste, med en halv Snes Mænd og Kvinder, med

37

flere Børn og en Hund er Hr. Bergmann kommen dragende, og i de sludfulde
Foraarsaftener tænder han et Par spruttende Gasfakler ude i det Ælte, h vor hans
Telt ligger, til Tegn paa, at nu begynder Forestillingen.
Inde fra Teltet lyder Musiken, en spinkel, skrattende Musik, der vækker
Minder om landlige Baller og Grundlovsfester. Der erfem Musikanter, hvoraf
Klownerne kalder den ene for Kapelmester, fem travle Kunstnere, der ufortrø
dent og uafladeligt gnider løs paa Violinerne, kun engang imellem afbrydende
Spillet for at tage sig en opmuntrende Slurk af Bajeren.
Mens Publikum samler sig og vises til Rettepaa de vippende Bræddebænke af
Selskabets to Primadonnaer - hales Lysekronen tilvejrs og surres fast med
forsvarlige Tove. Og ved Indgangen til Stalden staar Direktøren, i Kjole og hvid
Vest, med vikset Overskæg og med lang Pisk i Haanden, og tæller hvormange
Kronesbilletter, der sidder paa første Plads. Inde mellem Staapladserne findes
Buffeten, en tohjulet Trækvogn med Appelsiner og Teaterkonfekt, men fremfor
alt med Bajere. Hveranden Tilskuer sidder med sin Bajer i Haanden.
En Klokke ringer og Forestillingen begynder.14
Resten af sæsonen 1889 og en del af 1890 allierede Claus Bergman sig med
kunstberider Jacques Steckel. De kaldte forretningen Cirkus Bergman & Steckel.
Rejsen foregik pr. jernbane, og da de lagde ud, bestod personalet af 36 personer; i
stalden var der 22 heste.
Under besøget i Svendborg fra den 12. til den 21. juli 1889 deltog Cirkus
Bergman & Steckel ufrivilligt i et drama omkring en linedanserinde, Elvira Jensen,
fra det svenske Cirkus Madigan.15 Hun var kommet til byen i begyndelsen afjuli og
boede på hotel sammen med sin ven, en svensk løjtnant, Sixten Sparre, da Cirkus
Bergman & Steckel ankom.
Elvira var stukket af fra sin mor, der var gift med direktøren for Cirkus Madigan,
og hun vidste naturligvis at hendes halvbror, Oscar Bergman, var kommet til byen.
For at undgå at møde ham, stak hun og Sixten Sparre over Svendborgsund til
Tåsinge, hvor man nogle dage senere fandt det unge par i en skov. Begge døde af
skudsår i hovedet. Cirkus Bergman & Steckel forlod Svendborg den 22. juli, og de
første reportager om dramaet på Tåsinge stod i de lokale aviser dagen efter, den
23. juli. Men da var cirkus som sagt rejst videre.16
Tåsinge-dramaet fik den kontante virkning hos Cirkus Bergman, at den 10-årige
plejedatter, Anna Schauer, fik navneforandring til Elvira Bergman på plakaten.
Den 4. november 1890 gav Cirkus Bergman på markedspladsen i Vejle en Stor
Gala- og Benefice-Forestilling for Sødskendene Elvira og Alvilda Bergman.
Elvira udførte hestepantomimen Blomsterpigen til Hest og søsterens program var:
Efter endt Voltigeridt fremføres Ponnyhingsten Adam i Frihed af den lille
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jöidua kun 18ä nresuiJiiLger.
Plakat for Cirkus Bergman,
tirsdag den 4. november
1 890 i Vejle. Trykt på Hertz's
Bogtrykkeri, Vejle. 18,5 cm x
42,5 cm. Gave til CHS fra
Al vi Ida Schulz, Kristianstad.

Cirkus Bergman
paa Markedspladsen i Veile«

KLT1^! Tirsdag den 4. November Kl 7$’

Stor (»nlaog Benefice-Forestillin»
for Sodskendene Elvira og Alvilda Bergmau.

Tildels nyt og* udsøgt Program,
hvoraf fremhæves:

For første Gang:

Stor academisk Trambolin over flere Heste,
udføres af Herrepersonalet.

Blomsterpigen til Hest,
af Elvira Bergman.

Jeu de barre,
rides af Fru Schwartz, Frøken Hilda og Hr. Dassie.

Efter endt Voltigeridt fremføres Ponnyhingsten „Adam
i Frihed af deu lille Øaarige Alvilda.
1ste Qng:

hf, Paf, Puf af Clownerna.
Med en venlig Hilsen indbydes til talrigt Besøg at

Elvira og Alvilda,

helgen, Onsdag, Kl. 7$ Aften næste Forestilling.
CL

Benefice-Sang af Alvilda.
Mil.:

Dougang jeg drog »fule.

lkiiga-'u ieg red ;<ted,
Dengang jeg red afsked,
jiin Dukke vilde med,
Ja, min Dukke vilde med
Det kan Du ei, min Ven;
Jeg gaaer i Cirkus hen,
Og hvis jeg falder af, kommer jeg mk op igjen.
Men var der ingen Cirkus, saa blev jeg her hos Dig,
Men hele Byens Publikum, det vente nu paa mig,
Og derfor vil jeg op
Paa Hesten i Galop!
Hop hop, hop hop, kom Alle i Galop.

Alvilda.

6aarige Alvilda. Forestillingen sluttede med, at den lille fintpyntede Alvilda red
manegen rundt og sang:

Dengang jeg red afsted,
Dengang jeg red afsted,
Min Dukke vilde med,
Ja, min Dukke vilde med,
Det kan du ei, min Ven;
Jeg gaaer i Cirkus hen,
Og hvis jeg falder af, kommer jeg nok op igjen.
Men var der ingen Cirkus, saa blev jeg her hos dig,
Men hele Byens Publikum, det venter nu paa mig,
Og derfor vil jeg op
Paa Hesten i Galop 1
Hop hop, hop hop, kom Alle i Galop.17
Ak ja, sagde Alvilda Schulz som 79-årig:
Jeg sang om en dukke, og - vil De tænke Dem - som lille pige har jeg aldrig
nogensinde ejet en dukke. Og jeg ville så gerne have haft en. Men mine
plejeforældre sagde: Ikke tale om ! Sådan noget pjat. En cirkuspige skal ikke
lege med dukker. Hun skal arbejde, så hun kan blive en dygtig artist. Så jeg fik
aldrig nogen dukke.
Og da jeg voksede op, fik vi plejebørn heller ingen løn som andre unge.
Resultatet var da også, at vi stak affra cirkus lige så snart, vifik lidt ben i næsen.
Jeg selv stak af, engang vi lå i Herlev ved København. Da skyldte Bergman mig
mange hundrede kroner, og dem fk jeg selvfølgelig aldrig.
Nej, det var ingen dans på roserat være plejebarn i cirkus i gamle dage. Vifk
også klø, når vi ikke var dygtige nok. Men de skulle nok lade være at slå os helt
ihjel, for så havde de jo ingen til at gøre arbejdet for dem - de bæster 118
En del af indtægten ved en såkaldt beneficeforestilling tilfalder normalt
beneficianterne. I dette tilfælde de to småpiger. I den tid de var hos Cirkus
Bergman, opnåede de aldrig at få blot én øre fra den slags forestillinger udbetalt.
Det skete engang imellem, at plejebørnene fik overrakt en pose frugt, en plade
chokolade eller andet spiseligt af publikum, men det måtte de også pænt aflevere til
hr. og fru Bergman, der delikaterede sig med sagerne. Tit uden at dele med
børnene.2
Mens plejebørnene var små, blev en ung mand fra Nyborg, senere kendt som
markedsgøgleren Professor Labri, ansat som medhjælper hos Cirkus Bergman.
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Han fortalte, at han havde været ude at sejle, og der kom han så alvorligt til skade
med hovedet, at han måtte gå iland. Han huskes af Alvilda Schulz som rigtig
modbydelig: Når plejeforældrene var ude om aftenen efter forestillingen, og det
var de ret ofte, blev børnene overladt til Labri og en anden medhjælper, og de to
unge mænd fortalte så uhyggelige historier for de små, at de havde svært ved at
falde i søvn.19
Claus Bergman har på en kommunal mandtalsliste oplyst, at han flyttede til
Slagelse 1878, og fra anmeldelsen i Årup på Fyn ved vi, at cirkus i 1888 havde fast
vinterkvarter i Slagelse.
De første år boede han hos gæstgiver C. Schwartz, Slotsgade 31-33, hvor
sønnen, Niels Juul, var artist og gift med Bergmans plejedatter Kirstine.
Den 22. august 1892 købte Beriderdirektør C. E. Bergman for Tiden afLund i
Sverige naboejendommen, Slotsgade 29, matr. nr. 106 a, for købesummen 22.500
kr. med 3092 kr. i udbetaling.20
Bergman anlagde straks en primitiv friluftsmanege i haven. Her holdt han
hestenes træning vedlige og indøvede nye numre.21
Cirkus Bergmans glansperiode faldt i 1890’erne. Det vovede da at invadere de
større byer, ja selv Kristiania, hvor det fra den 20. september til 30. oktober 1894
spillede i den faste cirkusbygning i Tivolihaven. Morgenbladet skrev den 19.
september:
Cirkus Bergmann ankom hertil igaar fra Skien, medens dens forskjellige
nyengagerede Kræfter ankom fra Cirque du Nord i Kjøbenhavn og andre af
Europas Cirkussteder. Selskabet, der hidtil har hørt til de mindre, har under
Direktør Bergmanns Ledelse svunget sig op til at være et afde største omreisende
Cirkusselskaber i Skandinavien.
Anmeldelsen af forestillingen var elendig. Alligevel blev cirkus hængende i 41
dage og gav 52 forestillinger.
Under opholdet i Kristiania snuppede en journalist Cirkus Bergmans ordens
reglement. Det var på svensk og indeholdt 16 vidtløftige og barske paragraffer:
Der fordredes en anstændig opførsel af alle. Der var forbud mod slagsmål, både i
cirkus og udenfor, og forbud mod fylleri. Der var straf for at komme for sent til
prøver. Til påklædning fik artisterne 10 minutter, til afklædning 5 minutter. Det
var pålagt de mandlige artister at opholde sig i cirkus om formiddagen fra kl. 10 til
kl. 13, mens damerne først behøvede at være der fra kl. 11 til kl. 13. Der var forbud
mod at vise oartighet mod direktøren, regissøren og andre funktionærer. Paragraf
6 handlede om cirkustjenerne:
Samtliga herrar i uniform äro skyldiga att under föreställningarne vid
förekommande handsräkningar med största möjliga raskhet vara behjälpliga.
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Till följd häraf har h var och en att följa föreställningen med uppmärksamhet
och afhålla sig ifrån alt sysselsättning med skratt och skoj.22
Claus Bergman havde i disse år ord for at være en hård direktør. Han benyttede
sig af utraditionelle metoder, og det skaffede ham en del omtale i dagspressen:
Cirkus Bergmann medfører et bøhmisk Musikkorps, der foruden at levere
Musiken om Aftenen skal hjælpe til med Nedrivning og Opstilling afTeltet, naar
Selskabetflytterfra en By til en anden. Da Selskabet i Fredags Aftes (den 2 3. juli
1897) skulde forberede sig til at forlade Assens, gjorde samtlige Musikere
Strejke; de vilde ikke andet end spille, sagde de. Men Direktøren havde været
saa forsynlig at indsætte en Paragraf i Kontrakten, der gav ham Ret til at sikre
sig Musikernes Personer i saadant Tilfælde, og denne Ret benyttede han. Hele
Korpset maatte vandre i Arresten, hvor det sad om Natten.
Imens maatte dergjøres Udveje for en anden Musik, og Selskabet henvendte
sig da til Musikdirektør H. Pedersen i Svendborg, der i Følge Folkebladet paa
tog sig at skaffe Musikerefra Vester Skjerninge. Men saa kom der igjen Budfra
Assens, at nu var de Strejkende komne paa andre Tanker efter at have sundet sig
i Arresten. De vil ikke alene gjerne spille, men ogsaa betale Lønnen til de
Arbejdsfolk, som Direktøren har maattet leje i deres Sted.23
Episoden blev citeret i flere aviser:
Ovenstaaende Beretning erfuldstændig begrebsforvirrende. Vi har, som vore
Læsere maaske vil vide, ikke Slaveri her i Landet, og intet Menneske kan
anholdes eller arresteres, fordi han nægter at opfylde en kontraktlig Forpligtel
se. Direktøren kan ikke ved nogensomhelst Paragrafi Kontrakten skaffe sig Ret
til at sikre sig Musikernes Personer; enhver saadan Forsynlighed er aldeles
ørkesløs.
Vi anser det da ogsaa for givet, at Herredsfoged Andersen i Assens vil
dementere denne Krønike. Herredsfogden kan dog ikke godt lade en Beretning,
deri den Gräd er saarendefor hans Kvalifikationer som juridisk Embedsmand,
staa uimodsagt.24
Jo, det kurtne han godt. Der kom hverken dementi eller anden forklaring fra
herredsfogden,- der dengang fungerede som både politimester og dommer. Denne
dobbeltfunktion blev først ophævet ved retsreformens indførelse den 1. oktober
1919.

Plakat for Cirkus Bergman i den norske by Fredrikshald. nu Halden, lørdag den 20. februar 1 897.
Trykt på Chr. Christiansens Bogtrykkeri, Fredrikshald. 21,2 cm x 31,8 cm. Gave til CHS fra Wirginia
Schwartz, Slagelse.
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Kun nogle Dage.

Søndag dan 21de,
eneste Søndag
her, 2 store Fest
forestillinger Kl.
6 og Kl. 8.
«tørste

En af de første
Dage stor
Familie-Børne-

Cirkus Bergman

Forestilling.

ældste i Norden reisende Cirkus, verdensberømt for ædel og finere Heste
dressur, giver i det store 1200 Personer rummende Telt pia Mølen

og

SHIÆg Fabraar Hl. S

Idag Itørftsg

stor original Galla-Forestilling
bestaaende af 16 Galla-Nummere.
Optræden af hele det store Personale kun i Galla-Nummere.
Denne Galla-Forestilling er navnlig arrangeret efter Noblessens og Aristokra
tiets Smag, hvorfor navnlig denne Klasse af det høitærede Publikum indbydes.

Obs.!

Alt i Aften i original Galla Stil.
Galla Nummer.

Galla Uniformer.

Galla Kostumer.

Fra de mest fremragende af Artisterne til den mindste af Betjeningen i Galla.
For første Gang.

For første Gang.

Frk. Elvira André •som 5kolerytterinde ••
Non plus ultra.
For Sportsvenner.
►
Fer første Gang:

= Dumme-Peter

som Magnetiser =3=

å la Cumberland. Obs. Denne Entré er saa morsom, at Publikum resikerer at le
sig ihjel.
For første Gaig-

„Centio“

i

For første Gang.

For første Ceng.

I Postillon Manøver

arabisk Hingst, dresseret fl rides
som Blomster hest, frem- |
føres af Hr. Steckel.
'

med 4 Skoleheste
af 4 Damer.

Eva og Rosa
Ölands Ponny, fremføres
af Hr. Jaequcs.

For første Gang

Audur
dansk Fredriksborgshingst, dres
seret og fremføres af Direktøren.
Enestaaende original Dressur.

For første Gang.

Tutti F’rutti eller Urskovens Kugle
stort Balletdivertissement danses af Frøkerne Hilda, Elvira, Alvildå og Knopf.
Mange andre Nyheder.
Indgangen aabnes Kl. 7,30.

Concert af eget Oréheetéi1 fra Kl. 7,30.

1ste Plads Kr. 1,50, 2den Plads Kr. 1,00, 3ctié t’iads Kr; 0,50. Børn under 10 Aar
betale paa 1ste og 2den Plads halv Prib. Billetter faaes hele Dagen hos Hi\ Ébghåhdléb Heltberg samt i Cirkus fra
Kl. 7 Aften til Forestillingens Slutning. — Program a 10 Øre faaeB ved ltidgkfigéH: Indehavere af 1ste og 2den
Plads har ret til gratis at bese de udmærkede, elegante Stalde.
Billetpriserne ere:

Den svenske Athlet og
Pris-Brydekjæmpe opfor
drer til en Brydekamp om
en Præmie af 25 Kr.
Stærke Mænd fra Fredrikshald
og
Omegn
kunne melde sig hos For
retningsføreren.

Imorgen Søndag to Forestillinger.

Cirkus er godt opvarmet.

En af de nærmeste Dage
afholdes stort Amatørkonkurranceridt om en
Præmie af 25 Kr., som
betales til den, der staaende rider Hesten Mane
gen 3 Gange rundt i
Galop. — Anmeldelse hos
Forretningsføreren.

Selv om Claus Bergman måske nok huskede et par år forkert med hensyn til,
hvornår han anskaffede den første hest, besluttede han sig i 1898 til at holde 25-års
jubilæum. Tourneen blev et triumftog gennem Danmark og Sverige. Artistbesæt
ningen var så kvalificeret, at der blev vist to forskellige forestillinger om søndagen,
en om eftermiddagen, en anden om aftenen.7
Først på sæsonen rejste Bergman i Danmark. Fra en af de karakteristiske
anmeldelser citeres en fra Odense:
Det er som bekjendt Hr. Bergmans 25aarige Jubilæums-Tournee igjennem
Danmark. 25 Aar ere gaaede siden Direktør Bergman i Forening med sin
Hustru, der er født heri Odense, i 1873 aabnede en Cirkus med 2 Heste, nogle
Hunde og Aber, efterat have været i Lære hos de bekjendte Cirkusmennesker
Gautier og Hoffmann. Og man kan da selv skjønne, hvor store Fremskridt Hr.
Bergman har gjort i disse 25 Aar. Fra en lille beskeden Kunstberider har han
svunget sig op til at blive Direktør for en af Skandinaviens bedste rejsende
Cirkus. Thi Forestillingen iaftes var virkelig saa fortræffelig, som vi nogensinde
tidligere have havt Lejlighed til at se i Provinserne. Alt i alt en Forestilling, der
fuldtud er Cirkus Bergman værdig og i enhver Henseende fortjener Publikums
bedste Bevaagenhed.25
Hen på sensommeren gled Bergman til Sverige, hvor han trak sæsonen ud til det
yderste. Han vendte først tilbage til Danmark langt hen på året og meddelte i
begyndelsen af december Roskildeborgerne, at Cirkus er godt opvarmet og oplyst
ved Acetylén-Gas; nyeste Opfindelsepaa Belysningens Omraade. Skal man tro
annoncen, bestod Cirkus Bergman da af over 70 personer og 30 heste.26 .
I begyndelsen af marts 1899 lagde Cirkus Bergman ud i København. Uddrag fra
en i øvrigt meget positiv anmeldelse:
Nu og da hænder det, at en større Provins-Cirkus, der med Held har flakket
rundt i de forskellige Landsdele, gør et Forsøg paa at erobre Kjøbenhavn.
Storstadens Pragt og Glans lokker og drager, og efter længe at have kredset
rundt om Kjøbenhavn som Myggen om Lyset eller den blændede Trækfugl om
Fyrtaarnets Ildprismer, tager Direktøren pludselig en rask Beslutning og styrter
sig paa Hovedet ind i Byen. Ofte brænder han sig slemt.
Direktør Bergman, der har Ord for at være en dygtig Provinsdirektør,
begyndte i Gaar en Række Forestillinger paa Vodrofslund under særlige
uheldige Omstændigheder, som han ikke var Herre over.
Teltet, der er opført afBrædder og overdækket med Lærred, opvarmedes afto
mægtige Kulbækkener, hvis flammende Ild stegte de nærmestsiddende Til
skueres Vinterfrakker, medens de samme Personers Fødder krympede sig
sammen i Kuldegysninger. Der sporedes i hele Cirkus en klam Lugt af halvtørt
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De to søstre, Elvira og Alvilda, plejebørn hos
Cirkus Bergman, fotograferet som 17-årige
artister kort før de stak af fra plejeforældrenes
cirkus. Elvira, hvis rigtige navn var Anna
Schlenker, f. 1 879. blev siden gift med artisten
Charles André, f. 1 867, en plejesøn hos famili
en Steckel. Alvilda blev som tidligere nævnt
gift Schulz. 1: Fotograf Arvid Florin, Sundsvall.
2: Fotograf Constance Wikström, Norrköping.
Karl Tidbloms Förstorningsatelje, Norrköp
ing. Gave til CHS fra Alvilda Schulz, Kristian
stad.

Tømmer og uraffineret Acetyléngas, og fra Hestenes Næsebor stod Aanden i to
lange, graa Strimer: Regnens evindelige Dryppen mod Lærredstaget gjorde
endelig Folk ganske nervøse.
I disse Omgivelser præsenterede Direktør Bergman sine gennemgaaende
flinke Artister. Selve Direktøren, Hr. Bergman, viste sig som Dressør. Haneren
køn, vejrbidt Mand, der regerer sine Heste med stilfærdig Myndighed. Det
bedste Numer paa Aftenens Program var det, der bestod i Fremføringen af en
Frederiksborghest i Forbindelse med tre Dalmatinerhunde. Det virkede særde
les pudsigt.
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Bliver Klimaet lidt blidere, falder ikke Regnen ustandselig, tørrer Tømret i
Cirkus lidt hurtig, kan man sikkert ogsaa have det ganske behagelig derude.
Direktør Bergman vil da maaske slippe bort fra Kjøbenhavn uden at have
brændt sine eller sin Duedronnings Vinger.27
En dansk artist, Charlie Andrew (1877-1948), var som ganske ung i USA, hvor
han blev engageret hos den berømte Buffalo Bills Wild West Show. Da han
omkring århundredskiftet vendte tilbage til Europa, traf han i Hamburg en god
bekendt, Texas Tex, der selv var startet i branchen med et lille Wild West Show.
Andrew beretter:
Texas Tex havde engagement til Cirkus Bergman i Sverige og skulle begynde i
Malmd. Han manglede en kollega, og vi blev nu enige om, atjeg skulle tage med
ham til Sverige. Vi rejste og kom til Malmd, og her lå Cirkus Bergman.
Teltet var bygget op i Malmd Tivoli, som dengang ejedes af den kendte Ole
Olsen. Kollegaerne, som arbejdede hos Cirkus Bergman gjorde os straks
opmærksom på, at vi skulle passe på at få vores penge forud, for betalingen var
usikker, og de havde penge tilgode.
Vi havde hestene i stald, fik logi, og nu skulle vi prøve. Efter prøven kom
direktør Bergman, bød os velkommen, skrev program og ville så gå igen. Jeg
spurgte, om jeg kunne få lov til at tale med ham. Han spurgte, hvadjeg ønskede,
ogjeg sagde rent ud til ham, at vi havde hørt, at artisterne havdegage tilgode, og
at vi ikke ville arbejde, uden at vi fik pengene forud hver aften.
Til at begynde med spilede han sig op og spurgte, om jeg vidste, hvem jeg talte
med ?
Jeg svarede, at det vidste jeg, men vores penge ville vi have på forskud hver
dag, eller hvorledes han nu ville ordne det.
Ja, hvis vi ikke ville arbejde på anden måde, så måtte vi hellere se atfå hestene
ud af stalden med det samme.
Godt, så gør vi det! sagde jeg.
Nu blev han fræk, men det skulle han aldrig have gjort, for i det samme kom
Tex til. Bergman kaldte på et par afsine karle og sagde, at hvis vi prøvede på at
tage hestene ud af stalden, så skulle de forhindre det.
Men det var ikke sådan at forhindre. Vi gik ind i stalden og sadlede hestene,
men da vi ville trække dem ud, var der straks et par mand, som villeforbyde os at
tagehestene. Og de varfrække. Men før de varklarover, hvordevar, lådeihvert
sit hjørne i stalden, og vi spurgte, om der varflere, som havde noget at skulle have
sagt, så skulle de bare træde til. Men ingen meldte sig.
Vi ville nu gå med hestene, men i det samme kom der budfra Bergman, om vi
ikke ville komme over til kassen. Han ville tale med os.
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Ægteparret Lina og Claus
Bergman. Fotograf H. Jen
sen, Skjelskør. Tilhører Vir
ginia Schwartz, Slagelse.

Jeg gik ud til ham. Han sagde, at han havde tænkt over sagen, og sådan set
kunne det jo være ham lige meget, om vi fik pengene i forskud. Vi blev så enige
om, at jeg hver aften skulle hente pengene, når forestillingen var begyndt.
Hestene kom i stalden, og der var ingen, som sagde mere til os.
Om aftenen til forestillingen gjorde vi stor lykke, da nummeret var nyt for
Malmd. Alt gik nu godt i en uge, men en søndag aften før forestillingen kom
Bergman og spurgte, om vi ikke kunne vente med pengene i en uge, da han havde
så mange udbetalinger. Men i dag otte dage skal I bestemt få pengene, før I
arbejder.
Jeg spurgte Texom, hvad han mente, men enden på det blev, at vi blev enige om
at give henstand otte dage. Søndagen, som vi skulle have penge, var derfuldt hus
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til forestillingen, men da jeg kom til kassen, blev der svaret, at vi ingen penge
kunne få. Måske i morgen.
Jeg svarede: Får vi ikke penge, så arbejder vi ikke.
Jegfik nu fat på Tex ogfortalte ham den besked, jeg havdefået, og vi blev enige
om, at vi ikke ville arbejde. Vi havde prøvet det så tit med at blive lovet penge,
men ingen fået. Jeg gik nu ned i Stalden, sagde til regissøren, at vi ikke
arbejdede, før vi fik penge, og hvis de ville os noget, så var vi i restauranten.
Efter pausen kom en afartisterne ogfortalte, at publikum gjorde spektakel. De
villese Wild West nummeret, og lidt efter kom derbud, atBergman villetalemed
os straks.
Vi gik til cirkus, og Bergman var der med det samme: Her har I det halve, og
resten får I bestemt i morgen formiddag.
For ikke at lave skandale, tog vi pengene. Vi var klædt på til at arbejde, så det
varen øjebliks sag, så var vi i manegen, hvor publikum klappede. Og vi i arbejde
med nummeret. Næste formiddag gik vi begge i cirkus, og vi var enige om, at vi
ville have vores penge. Men da Bergman så vi kom, forsvandt han.
Men jeg var efter ham ind i restauranten, ogjegfik lige et glimt afham, da han
forsvandt ind ad en luge på et skur, der stod der. Jeg gik op ad stigen for at se,
hvor han blev af, men jeg kunne ikke se ham nogen steder. Men på den ene side af
loftet lå der en masse hø. Jeg kiggede mig omkring og så, at der ikke var nogen
anden udgang end lugen.
Jeg gik nu ned og fik fat på en af karlene, som jeg sendte ind efter Tex. Han
kom, ogjegforklarede ham, atBergman var oppe på loftet og bad ham passe på,
til jeg kom tilbage.
Jeg gik nu ind i stalden og fik fat på en høtyv. Så gik jeg op på loftet og råbte
ned til Tex, at nu ville jeg prøve på at stikke ind i høet for at se, om Bergman
havde gemt sig der.
Jeg råbte, nærmestfor at Bergman skulle høre, atjeg ville stikke med høtyven i
høet, men vi hørte ikke en lyd. Nu begyndtejeg at stikke forken ind i høet, og det
varede ikke længe, før direktøren kom frem. Han ville alligevel ikke løbe
risikoen for at få en fork i livet.
Han var rasende, men der var ingen pardon: Ned ad stigen, og her modtog Tex
ham, og nu slap han ikke. Og i cirkus blev der gjort regnskab, og efter en del
spektakelfik vi vores penge. Ognu skulle vi begynde at arbejde igen, mod at vifik
penge hver aften, efter at vi havde arbejdet.
Men alleredeførste aften, da jeg kom til kassen, var der lukket, og direktøren
var der ikke. Næste morgen bestilte jeg en jernbanevogn til Hamburg, hentede
hestene, og vi var færdige med Cirkus Bergman.28

48

Cirkus Bergmans
stald
mester,
akrobaten Niels
Juul Schwartz (1863-1909)
fra Slagelse, der 9. januar
1900 reddede sig og famili
en ved cirkusbranden i
Goteborg ved at hoppe ned
fra et vindue på 1. sal. Foto
graf H. F. G. Hansen, Sorø.
Tilhører datteren, Wirginia
Schwartz, Slagelse.

Bergmans økonomiske forhold var ikke gode. I cirkuskredse var det også
velkendt, at han jævnligt fik besøg af Kongens foged.29
Claus Bergman fik det afgørende slag den 9. januar 1900. På det tidspunkt
havde han lejet sig ind i Göteborgs faste cirkusbygning på Lorensberg. Reportagen
lyder i uddrag:
I går morse vid 6-tiden utbröt eld i cirkusen å Lorensberg och när
brandkåren ca. 10 minuter före 6 anlände till platsen slogo lågorna ut genom
byggnadens tak. Man fann snart, oaktadt 4 stora slangar slungade väldiga
vattenmassor in i det flammande eldhafvet, att det ej var möjligt rädda
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byggnaden, som till största delen var uppförd af trä. På mindre än en timme var
det hela en rykande ruinhög.
I samband med själva cirkusbyggnaden stod ettstall, där cirkus Bergmans 20
hästarförvarades. I stalletfunnos äfven en delfjäderfä och två åsnor samt apor.
Källarmästare Möller lyckades få ut djuren, af hvilka hästarne fördes till
ridhuset. Till all lycka var stallet skildt från cirkusen genom brandmurar och
järndörrar, och endast på grund häraf blef stallet räddadt.
Förutom några stallbetjänter, hvilka bodde i stallet, bodde i ett rum uppe i
själfva cirkusbyggnaden cirkus Bergmans stallmästarejämte hustru och ett litet
3-års barn. Väkta af rök och ett knastrande ljud måste de, då elden redan
härjade i trappuppgången, rädda sig genom att slå ut fönstren och från ett litet
tak nedanför hoppa ned på marken.
Cirkus Bergman, som nästa måndag skulle sluta sina föreställningar för att
resa till Örebro, fick en hel del attiraljer uppbrända ellerförstörda. I måndags
kväll hade det stora cirkustältet, som nytt värdt omkring 3000 kr., utspännts
öfver arenan till torkning. Det blef nu lågornas rof.
Likaså förlorade några medlemmer afsällskapet en del saker. För musikka
pellet förstördes en del instrument, men den största förlusten för dem utgjordes
väl af hela notförrådet, som brann upp. Intet af allt detta var försäkradt.
Sällskapet, inalles omkring 30 personer, hvilka nu stå utan sysselsättning,
hade ej något försäkradt och gör därför en kännbarförlust, i all synnerhet som
dess sejour hittills i Göteborg ej varit, ekonomiskt sedt, vidare lycklig.30
Virginia Schwartz, født 1896, identisk med det lille 3-års barn, der sammen med
sine forældre - Niels Juul Schwartz og Kirstine Bergman - kun med nød og næppe
reddede livet ved branden i Göteborg, har fortalt, at Claus Bergman tog et lån i sin
ejendom i Slagelse for at komme ovenpå igen. Han fik også stablet et nyt cirkustelt
på benene, men det gik stadig meget sløjt med forretningen. Hans kone havde på
det tidspunkt været kronisk syg i en del år af vattersot og sad i en kørestol. Det har
naturligvis ikke gjort situationen bedre.
Det er i denne periode vanskeligt at tegne et billede af Cirkus Bergman.
Tilsyneladende havde det ikke engang råd til at annoncere og måtte derfor holde
sig borte fra de større byer. Med deraf følgende mindre indtægt. Den økonomiske
skruegang var for klar nedadgående.
I juni 1902 gav Cirkus Bergman/røfl Gjennemreise i Aaruppaa Markedsplad
sen nogle faa store Beriderforestillinger - - med enestaaende Hestedressur og et
1ste Kl. Artistpersonale.31 Besøget blev hverken omtalt eller anmeldt i avisen.
Men det var for så vidt at foretrække frem for at publikum skulle læse følgende
reportage fra Kerteminde i september 1903:
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Paa Gjøglerpladsen udfoldedes et broget Folkelivsbillede. Kl. 6 varder stor
Brydekamp i Cirkus Bergman, hvor Hr. Georg Jensen efter et godt Kvarters
Kamp sejrede; Cirkus var godt, dog ikke fuldt besat. De øvrige Gjøglere gjorde
ogsaa gode Forretninger. Kl. 9 afbrændtes et smukt Fyrværkeri.32
Cirkus Bergman blev altså nu slået i hartkorn med markedsgøglet. Kort efter
måtte Claus Bergman give op, hvorefter han trak sig tilbage til privatlivets fred i
Slagelse. Her drev han en del år en lille vognmandsforretning med et par heste.
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Mundeling
Den centrale skikkelse i familien var Erhardt Gustaf Mundeling. Hans forældre,
skærsliber Christian Mundeling (1832-85) og Doris, født Hertzberg (18251906), var på vandring i Sverige i det sydlige Blekinge med trillebøren og en lille
trækvogn til de to småbørn, da Erhardt den 8. november 1860 meldte sin ankomst i
den gamle købstad Ronneby.1
Ved hjælp af pasprotokoller og forskellige registre dukkede endnu et par
generationer af slægterne frem. Det viste sig, at de også havde været omflakkende
skærslibere og kedelflikkere.2 De to hold oldeforældre var født omkring 1760 og
bedsteforældrene ca. 1790. De fleste vandrede i hertugdømmet Holsten, men i
1838 drog bedsteforældrene, skærsliber Johannes Mundeling (1792-1845) og
Vilhelmine Friedrichsen (ca. 1810-77) med deres tre børn nordpå til det egentlige
Danmark. De slog sig ned i Limfjordsbyen Nibe. Her boede Mundelingeme i
mange år.3 Om vinteren arbejdede de på en kradsuldsfabrik. Den øvrige del af året
drog de på vandring med skærsliberbøren og en lille vogn med et par store hunde
som trækkraft.4
Omkring 1877 flyttede den 17-årige Erhardt Mundeling med forældre og
søskende fra Nibe til en lokalitet i den sydlige udkant af Dronninglund Storskov i
Vendsyssel. Næsten uden for lands lov og ret.5 Stedet hedder Sømosen. Dér
byggede familien Mundeling, på et sted hvor mosen kommer tæt ind under skoven,
et lille bindingsværkshus. 10 alen langt og 8 alen bredt.6
Fra hjulsporet, der gik forbi, så man kun det øverste afdet meget stejle og høje
rørtag. Der var ingen murede gavle eller skorstenspibe. Der var en firkantet
træramme i toppen af taget til røgen.
Man kom ind til døren gennem en trang åbning i en massiv og meget høj hæk
af hyben og tjørn, guldregn og syrén. Over døren stak en opsats af en buk ud
under tagskægget. Et eneste lille vindue vendte ud mod den grønne mur af løv.
Der var heller intet loft ellergulv. Ildstedet var afkampesten og midt i stuen, lige
under røghullet højt oppe i mørket. I bagsiden var der sove- og siddepladser og
ved ruden en smule bord. Der var noget forhistorisk ved Mundelings hytte.
Sådan må da detførste og oprindelige væsen afet hus se ud, når vi er krøbet ud af
hulestadiet. Så velsignet befrietfor ethvert gran afunødvendigt arbejdskrævende
og bekosteligt påhit.7
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Så primitivt begyndte historien om familien Mundeling. Enten erdetskærsliberChristian Mundeling
(1 832-85) eller hans bror Simon Mundeling (1 840-93), der her er på besøg i Løgstør for at slibe byen
af, som man siger blandt skærslibere. Prærievognen - fyldt med børn og sengetøj - er forspændt med
tre store hunde ved hjælp af skagler. NM.

Herfra drog familien tidligt om foråret ud i landet for at skrabe lidt skillinger
sammen, så de kunne tillade sig at ligge stille i de allerværste vintermåneder:
Mens den gamle (Christian) Mundeling endnu levede og var klanens ældste,
kom de hjem fra rejsen ved sen efterårstid med en trækkevogn forspændt et par
hunde. På vognen sad det mindste barn blandt bylter og kogegrejer. Bagefter
kom de med skærsliberbøren og barnevognene. Der var en lang hale af
mørkøjede pustende og snakkende unger i alle aldre. De bar deres byrder med
ubetynget sind. Deres dragt var pjalter, men de pjalter var et bål afkulører: rødt
og grønt i den grå novemberdag. Kvindernes smykker var sølv og rav.7
Men Mundelingerne og andre rejsende familier kunne mere end slibe knive og
sakse. I generationer havde de rejsende systematisk besøgt de store markeder, når
det ellers passede nogenlunde ind på ruten. Her så de, hvordan gøglere og
cirkusfolk tilsyneladende skovlede penge ind. Her lærte de rejsende flere af de
ældgamle akrobatkunster, som trods primitive virkemidler alligevel var i stand til
at fortrylle et publikum.
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1887 gav to unge piger af Mundelingfamilien opvisning i sigøjnerdans i Hals.
De var efter sigende meget smukke og smidige, og de illuderede fuldt ud som
sigøjnerinder.8 Den slags opvisninger har uden tvivl givet andre rejsende lyst til at
supplere indtægten ved musik, handel og sliberi med mere avancerede kunster. Og
dermed var den spæde begyndelse til et akrobatselskab og et rigtigt cirkus i
virkeligheden gjort. Erhardt Mundeling fortæller selv herom:
Af min far lærte jeg sliberhåndværket, lidt musik og akrobatik, som vi /
søskende måtte udføre, og vi måtte tidligt hjælpe til.
Vi boede nogle år i Dronninglund sogn, hvor vi ejede en lille hytte, og det var
her,jeg som 19-årig trafJustineAltenburg. Ogda voreforældre ikke havde noget
mod vor forbindelse, men tværtimod ønskede os tillykke, så blev bryllupet
(1880) snart bestemt.
Vort udstyr voldte os intet besvær. Verden var stor og kunsten lang. Jeg havde
en sliberkærre og min kone en kaffekande, og så drog vi ud for os selv.
Når vejret var godt, gik al ting så nemt, men når det regnede, og blæst og kulde
svøbte sig om os, så sank modet. Vi havde endnu ingen beboelsesvogn, og vi
måtte selv trække kærren med vore sager.
I kroerne var der altid varme og selskab, og vi tyede særlig til dem i den kolde
tid og kunne da tjene ret godt ved at giveforestillinger. Vi slog plakater op histog
her, fik fat på en spillemand og begyndte så på vort program, når vi syntes, der
var publikum nok.
Foruden at gå på ståltrådsline måtte min kone også danse æggedansen til
spillemandens musik. Den blev udført sådan: På et tæppe blev der lagt ni æg; et
ved hvert hjørne og fem midt på. Jeg bandt så et klæde over min kones øjne, og
hun skulle så dansende bevæge sig mellem æggene uden at røre dem. Dette
nummer tog altid stort bifald. Men jeg havde naturligvis ikke bundet klædet så
stramt, at hun ikke kunne skimte æggene på tæppet.9
Et andet nummer hed Herkules, og det var min kone, der var den stærke. Som
en bro over to stole lå hun dermed en kampesten på brystet, kun understøttet ved
hælene og nakken, og nu måttejeg medforhammerslå på stenen. Jeg kunne ikke
lide det nummer og var bange, men hun sagde altid: Slå bare til, Ernhardt IJeg
kan ikke mærke det.
Men sæt, om jeg havde ramt ved siden af ! Derfor måtte stenen være
tilstrækkelig stor ogflad. Bagefter måttejeg, eller på opfordring en afpublikum,
springe op på stenen og stå der oven på hende. Det gøs altid i mig, men nummeret
var nu sådan, og det gjaldt frem for alt at forbavse publikum.
Min kone kunne også alene i fletningerne og ved sine stærke nakkemuskler
løfte to store sten ved en løkke til hver. Det tog bragende bifald. Forestillingen
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Tegningen illustrerer på en udmærket måde den primitive start på Cirkus Mundeling, hvor fru Justine
sidst i 1 800-årene gik på line rundtom på jyske markeder. Den er tegnet 1898 i Ribe af V. Neiiendam
og gengives fra Ludvig Mylius-Erichsen: Den jyske Hede. 1903.

endte med styltedans og en pantomime: Pjerrot og den fordrukne bonde.
Forestillingen blev tit givet i en krostald (en såkaldt rejselade), hvor tilskuerne
sadpå uhøvlede brædder, der var lagt over nogle bukke eller tønder. Vi klædte os
om bag et tæppe i et hjørne.
Ildkongen - stod dermed store bogstaverpå vort program. Det lød da afnoget.
Reklame må der altid til for at samle publikum.
Han hed von Barner, og hans nummer var at spise ild, lave røg og trække
bændler ud afsin mund. Det så frygteligt ud, og med to så gode attraktioner som.
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Herkules - min kone altså ! - og Ildkongen, var jeg altid sikker på godt hus.
Nu måtte vi have en beboelsesvogn, for det var næsten umuligt at rejse
omkring med to små piger uden vogn. Det lykkedes også at få en købt. Den var
rigtignok brugt. Vi købte den af Alexander Blumenfeld, og den kostede 45
kroner. Da vi fik den repareret og malet, blev den helt god, og nu havde vi et
rigtigt hjem og et godt værn mod vejr og vind. Vi fik også en hest. En gammel
broget en, som vi købte af en bonde ved Horsens og betalte med 50 kroner. Det
var ikke meget, men den skulle jo også kun trække vognen. Og vi var glade for
den. Græsning og foder tog bønderne i de tider sjældent noget for, så det kom vi
nemt over.
En af vore første artister hed Kunckel, og han var hos os iflere sæson 'er. Han
var afartistslægt, elegant bygget ogjævnaldrende med mig. Hans numre bestod i
at stå på en kugle og trille den op ad et bræt. Så var han også tandatlet og kunne
bære den største mand i tænderne, mens han hang i trapez "en. Han var dygtig og
flink, men til de store markedsforestillinger svigtede han tit. Han var meget
tørstig.
Sådan var forholdene dengang, vi ganske langsomt luntede fra landsby til
landsby i vore to vogne: Beboelsesvognen og bagagevognen og en gris ! Ja, vi
holdt en gris. Den trivedes udmærket på rejsen og var slagtefærdig, når vi gik i
vinterhi.
Vi var blevet et lille selskab. Min svoger, Carl Altenburg, rejste tit med og
hjalp til ved forestillingen. Han kunne blæse horn og var dygtig til trapez.
Desuden havde vi i flere år en artistlærling, der hed Støcken.
Det første telt, vi havde, varfirkantet og kunne ikke benyttes til ridning. Men
da vi fik heste, anskaffede vi et rundt telt med manege. Manegen var rigtignok
ikke ret stor, kun 8 alen i diameter. Omkring den var der to rækker bænke;
brædder, der var slået på pæle. Når teltet var fyldt, kunne det rumme ca. 70
tilskuere. Til de bedste pladser lånte vi stole. Det værste var, at manegen egentlig
var for lille, og vi måtte altid tøjle hestene stramt op indad, så de ikke i farten
skulle styrte over pisten.
Nå, vort cirkustelt udvidede sig hurtigt, og allerede et par år efter kunne vi,
trods større manege, have ca. 200 tilskuere. Tiderne var gunstige for os. I
slutningen af halvfemserne var teltet blevet så stort, at det rummede 500
tilskuere.
Det blev for besværligt for min kone og de mange små børn at rejse omkring,
når kulden meldte sig. Selv om vi havde godt sengetøj i køjerne er fodkulden i
vognen altid mærkbar i den kolde tid.
Det gik ikke hos os, som hos de fleste folk, at børn betyderforøgede udgifter.
Tværtimodflød indtægterne rigeligerefor hvert barn, vifik. Ganske vist måtte vi
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1903 købte familien Mundeling et nedlagt posthus ved Brovst i Vendsyssel. Huset blev kaldt for
Vinterhvile, og her havde familien vinterkvarter, til det blev solgt 1 929. Mellem beboelseshuset og
stalden står en cirkusvogn. Bag bygningerne skimtes taget af et rundt ridehus. Postkort i CHS.

købe en større vogn, og vi måtte også have tre heste, der snart blev til seks. Men
jeg syntes, vi havde det godt, og når vi slog vort cirkustelt op, føltejeg mig som en
stor mand.
En af de første heste, vi havde, var Vesir. Den købte vi af cirkusdirektør
Bergman, i hvis cirkus den havde været vant til at gå.
De første frihedsdyr, jeg havde, fik jegfra Cirkus Glauert. Det var to hingste,
der blev solgt på grund afforretningsuheld, og dem fik jeg for en billig penge.
Da Fjerritslevbanen blev åbnet og posthuset ved Svendstrup krat blev udbudt
til salg, købte jeg det, og vi udvidede stalden, så den kunne rumme en halv snes
heste.
Vi fik lavet et ridehus med en manege afalmindelige dimensioner, 13 meter i
diameter, og der var to rækker bænke uden om, som blev brugt, når vi gav
forestillinger i ridehuset for egnens beboere.
Det var kunstskytten Schwartz, der lærte Anna en pantomime til hest. Det gav
afveksling i præstationerne, og jeg har derfor sjældent benyttet fremmede
kræfter til ridning. Mine døtre kunne det hele.
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Pantomimen hed: De tre årstider eller Die Gärtnerin zu Pferde. Når Anna
først var kommet op at stå på panneau-sadlen, det kneb med at holde balancen,
så gjorde hun sine sager godt. Hun gravede, rev og såede. Hun knælede og bad en
bøn. Og hun høstede. Altsammen mimisk. Tilslut strøede hun blomster ud til
publikum og satte med et bump, det kunne godt have været lettere, nedfra hesten.
Dette nummer stod på voreførste rideprogrammer, og det blev udført i mange år.
Først afAnna og senere afhendes søster Viola, og det var altid sikker på bifald.
Equestriske pantomimer er ikke mere i brug. Den kunstart bliver ikke værdsat
tilstrækkeligt.
Kunstskytten Schwartz var hos os i flere år. Hans nerver svigtede aldrig. Han
skød efter glasballoner, ure, æbler. Men jeg må tilstå, at vi brugte kneb, når han
som Wilhelm Teil skød æblet af min lille drengs hoved.
Vi havde nu råd til udenlandske artister og kunstnere. Musikere fik vi en tid
fra Böhmen. Ja, jeg husker endnu ganske tydeligt gamle Zweckla, der dirigerede
sine 6 kammerater. De kunne spille mange stykker udenad og hurtigt forandre
tempo. Og de var langt bedre i stand til at følge mine vink og rette sig efter
hestene, end de musikere, jeg hidtil havde haft. Danske musikere duer
overhovedet ikke i et cirkus. De spiller for meget efter noder og for lidt efter
stemning og tempo !
Böhmerne skulle også være behjælpelige med opbygning og nedrivning af
teltet. De varflinkefolk og lette at omgås trods sproget. Der er meget at gøre med
opstilling af et stort telt med to master, som jeg havde anskaffet i krigsårene
1914-1918. Der er altid reparationer, og der skal klatres og springes. Mine folk
må være hurtige i vendingen.
Jeg har nu fået 10 mand fra Schwaben, og kapelmesteren har været på
konservatoriet i Kölln.10
Den interesserede læser, der skaffer sig Årbogen for Skjern med cirkusdirektør
Erhardt Mundelings fuldstændige beretning, vil lægge mærke til, at der kun er få
årstal i den. Jeg skal derfor prøve at tidsfæste enkelte afsnit og starter med at
spørge: Hvornår begyndte Cirkus Mundeling ?
Det vil Erhardt Mundeling selv svare på gennem de personlige oplysninger, han
gav til kirkebøgerne, efterhånden som børnene kom til verden. Da en datter blev
født 1888 i Vardé, kaldte han sig for Skjærsliber. I Rudkøbing opgav han 1892 sin
stilling som Kniv- Øg Instrumentsliber. Det lød af lidt mere, men var i realiteten
nøjagtigt det samme. 1 §95 kaldte han sig i Sønder Omme for Athlet og Akrobat.
Herfra var springet ikke langt til titlen Cirkusdirektør, som han opgav til Bryrup
sogns kirkebog hen på sommeren 1897, da en datter blev døbt.11
Plakaten er fra 1 904. 40,5 cm x 56,0 cm. CHS.
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Tidspunktet for Mundelings start kan altså med ret stor sikkerhed placeres et
sted mellem de to årstal. Og det passer som fod i hose til en oplysning fra Grenå
Egnsarkiv, der fortæller, at Cirkus Elvira Madigan under direktion af E. G.
Mundeling gav forestillinger i Grenå i begyndelsen af september 1896.
En af dagene indrykkede den lokale cirkusdirektør Otto Glauert en annonce i
avisen, da han mente sig krænket på sin ære af E. G. Mundeling, og her står blandt
andet:
Mit Personale spillede med, Halvdelen af Cirkus-Genstandene var mine, kun
personlig nægtede jeg assistance, men det var paa Grund af aldeles ubeføjede
Fornærmelser fra Hr. Mundelings Side. Videre skal jeg ikke komme ind paa
Striden mellem Hr. Gustav Mundeling og mig, thi Stridens Kærne interesserer
ikke det ærede Publikum i Grenaa og Omegn.11
1903 havde familien Mundeling fået skrabet så mange penge sammen, at der
blev råd til at købe det nedlagte posthus ved Brovst i Vendsyssel.
Jeg skriver udtrykkeligt familien Mundeling, for det var den ældste datter,
Helene Mundeling (f. 1881), der stod som ejer i tingbogen. Skal man gætte på en
rimelig forklaring, er købet sket på et tidspunkt, hvor Erhardt Mundeling havde
investeret i nyanskaffelser, og hvor han var bange for, at forretningen måske kunne
gå fallit og rive Vinterhvile, som de kaldte huset, med i faldet. Så galt gik det
heldigvis ikke. Et par år efter overtog Erhardt Mundeling ejendommen. Han ejede
den indtil 1929.12
Jeg hefter mig også ved Cirkus Mundelings køb af cirkusheste. Den slags
rekvisitter er ikke noget, konkurrerende cirkus normalt handler med indbyrdes.
Forklaringen er, at de nævnte cirkusdirektører gik ned med flaget i netop den
periode, hvor Mundeling var for opadgående. Otto Glauerts sidste tourné i
Danmark var i 1897, og Claus Bergman lagde op 1903.13
Den enes død, den andens brød: Kunstskytten Niels Juul Schwartz (18631909) havde været ansat hos Cirkus Bergman i mange år. Men fra 1904 og nogle
år frem stod hans navn med store bogstaver på Cirkus Mundelings plakat.14 En
anmeldelse af cirkusbesøget i Frederikshavn 1904 siger følgende:
Cirkus Mundelings Forestillinger her i Byen har været saa godt besøgte, at
Direktøren bliver her en Dag længere og giver sidste Forestilling i Aften.
Det store nye Telt er hyggeligt udstyret, og Selskabet raader over en Stab af
flinke Artister. Mod Sædvane danner kvindelige Artister Flertal i Cirkus
Mundeling, men dette er ingen Skade til, da de arbejder kvikt og nydeligt. En
Kunstskytte vækker stærkt Bifald ved sin Skydefærdighed, menforøvrigt varder
rigeligt med Klapsalver til samtlige Optrædende. Direktøren fremførte flere
smukke, velholdte og godt dresserede Heste.15
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Der er ingen tvivl om, at det afgørende vendepunkt for Cirkus Mundeling, fra at
være et meget beskedent landsby- og markedscirkus til at blive et respektabelt
kunstberiderselskab, der kunne tillade sig at besøge de jydske provinsbyer, skete
omkring 1904.
Bortset fra ganske få fremmede artister og de bøhmiske musikere, der også
fungerede som teltarbejdere, var hr. og fru Mundeling selv leveringsdygtig af
personale. Det betød fantastisk meget i økonomisk henseende, da hver sparet
krone kunne investeres i nyt materiel. Efterhånden som de 9 døtre giftede sig, gled
de fleste af svigersønnerne også helt naturligt ind i ensemblet. En Thisted-avis
skrev i 1905:
Cirkus Mundeling havde til sin Præmiere i Thisted i Gaar Aftesfuldt Hus. Det
er en Fornøjelse at se, som dette Selskab har arbejdet sig i Vejret, siden det sidste
Gang gæstede Byen. Blandt Hestebestanden findes flere velholdte og veldresse
rede Dyr, hvorafskal nævnes en galizisk Hingst Tordenskjold ogFrederiksborghingsten Baldur.
AfArtistpersonalet er derforuden Direktøren særlig en Stab afDøtre, dermaa
trække Læsset; de optræder som Beridersker, i Trapez, paa Staaltraadsline,
som Slangemennesker o.s.v. Stor Lykke gjorde en norsk Bondedans, der blev
nydelig danset af 6 Søstre Mundeling.
Naar man desuden nævner Hr. Christiansen, der udfører Matroslege paa
Mast og Anker samt optræder som Klovn, Japaneren Konkole paa slap Line og
Klownen Little Erhard, har vi taget de fleste med. Endelig skal tilføjes, at
Selskabet medfører et ungarsk Musikkapel.
Under hele Forestillingen i Aftes strømmede Regnen ned, hvilket dog ikke
generede Tilskuerne synderligt, da Teltet er nyt og tæt. Værre var det med Støveller rettere Savsmuld - fra Manegen. Publikummerne kom til at se ud som
Savskærere i Arbejdsdragt, men Direktøren forsikreros, at dette ikke vil passere
oftere.16
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Ældre cirkusfolk morede sig for en del år siden med at fortælle, at man også
kunne få slebet sine køkkenknive, når man gik i cirkus hos de rejsende. Jeg har altid
betragtet den slags som ondskabsfuldt cirkussladder, der kun blev fortalt for at
nedvurdere de rejsendes familiecirkus.
Jeg har imidlertid måttet revidere min opfattelse efter at have set denne
annonce:
Cirkus Mundeling giver Forestilling med sit store Selskab til Dyrskuet i
Brædstrup.
Samtidig modtages til Slibning alle skærende Instrumenter, som behandles
med min bekendte Dygtighed.
Til talrigt Besøg indbydes.
Ærbødigst Mundeling, Direktør og Skærsliber.17
Under første verdenskrig rejste Cirkus Mundeling en del i Norge. Det var f. eks.
deroppe i 1916, og cirkus besøgte bl. a. Kristiania, Drammen, Stavanger og
Bergen.18
Mens cirkusdirektør Erhardt Gustaf Mundeling var rejst udenlands, lagde den
ældste søn, Erhard Gustav Mundeling (1892-1973) ud her i Danmark i 1916 med
et telt. Plakaterne og de trykte programmer lignede til forveksling hovedforret
ningens reklamemateriale, så publikum havde ingen chance for at skelne de to
cirkus fra hinanden. På begges plakater og programmer stod trykt: E. G.
Mundeling, Direktør og Ejer.19
Juniordirektøren holdt sit telt over dåben i Frederikshavn den 12. april 1916.
Han kaldte forretningen for Den store Cirkus Mundeling.
Tagetpaa det ret store Cirkustelt var dekoreret som Stjernehimmelen, ogpaa
en afPlaneterne sad et Orkester der udsendte en Musik, som vi heldigvis sjeldent
hører saa forfærdelig herpaa Jorden.20
De følgende år blev der skarp konkurrence mellem de to forretninger. Man har
også på fornemmelsen, at faderen ønskede at markere en tydelig afstand mellem sit
og sønnens cirkus for at undgå forveksling. Han sørgede f. eks. omhyggeligt for, at
der på alt hans reklamemateriale siden hen kom til at stå: E. G. Mundeling, senior.
I virkeligheden fik forretningen navneforandring til Cirkus Mundeling senior.21
Bortset fra 1916 og 1917 har det ikke været muligt at følge sønnens bestræbelser
på at lave cirkus. Forklaringen er måske denne:
Som Financier og Kompagnon havde Mundelingjun. en daværende Uldjyde:
Jens Krøjgaard, der senere blev en hovedrig Trikotagefabrikant i Herning. Men
det var ikke ved Cirkus, han tjente sine Penge, thi Cirkus gik neden om og hjem
hver Gang, han kunde skaffe Penge til at starte for.22
Jagten på personlig presseomtale lå cirkusdirektør Erhardt Mundeling fjernt,
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Den solidt siddende Erhardt Mundeling og den ydmygt stående fru Justine svarer ikke helt til den
ægteskabelige og cirkusmæssige rollefordeling. I virkeligheden var Erhardt en svag mand. Det var
Justine, der bag kulisserne stod for styret. NM.
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men midt på sæsonen 1918 skete den sensation, der kvalificerede Cirkus
Mundeling til at få besøg af B. T.’s særlige korrespondent:
Jeg fandt Cirkus Mundeling i Nibe - denne typiske danske Fjordkøbing, hvis
Byraad i Foraaret nedsatte et Udvalg til Forebyggelse af at Høns og andet
Smaakræ lavede Uorden paa det lille, toppede, græsbevoksede Torv foran
Raadhuset. I Udkanten af denne idylliske Smaakøbstad paa en Eng havde
gamle Mundeling rejst sit Telt.
Den gamle Zigøjner-Ætling er nu en velstaaende Mand; men han har ogsaa
haft forholdsvis let ved at skaffe sig et godt Personale. De fremmedklingende
Navne paa programmet dækker saa godt som alle over et Medlem af Familien
Mundeling. Dynastiets Overhoved har 12 Børn, og de er Artister allesammen.
Iaar har Familien faaet en sensationel Tilvækst. En virkelig Greve, oven i
Købet en Bærer af et af de ældste og fornemste adelige Navne herhjemme, har
brudt med alle gamle Slægtstraditioner og bevist, at det ikke blot er i Carl
Muusmanns Romaner, at Grevesønner løber hjemmefra med et omrejsende
Cirkus.
Under de første Programnumre træfferjeg Grev Peter Holstein, en høj, slank,
intelligent udseende ung Mandpaa omtrent 24 Aar. Jeg spørger ham, hvorledes
det er gaaet til, at han er bleven Cirkusrytter.
Jeg blev forelsket i min nuværende Kæreste, smiler den unge Greve. Jeg laa i
Sandholmlejren som Infanterist, da Cirkus Mundeling gav Forestillinger i
Birkerød for godt et Aarstid siden. Jeg var i Cirkus en Aften og traf der
Direktørens Datter, Frk. Antonia Mundeling, der er en fortrinlig Dressøse. Jeg
har altid interesseret mig meget for Heste, og i en Pause kom hun og jeg til at
diskutere Hippologi ude i Staldene. Og saa varede det ikke saa længe, før vi var
forlovede.
Hvad siger Deres Slægt til det ?
Ja, jeg har jo nok hele min Familie paa Nakken, men det faar ikke hjælpe.
Frk. Mundeling, der er kommet hen til os, ser mere lyst paa den Ting:
Det gaar nok altsammen i Lave, naar Familien opdager, at dens Modstand
ikke nytter noget. Og de er da begyndt at korrespondere igen.
Det er blot en Fordom, der maa overvindes, bemærkede Greven.
Hvor har De lært at ride, spørger jeg.
Jeg har været ved Landvæsenet lige siden jeg tog Realeksamen fra Komtesse
Moltkes Skole og har, som sagt, altid interesseret mig levendefor Heste. Nu har
jeg i Vinter trænet lidt oppe i Skovsgaard i Hanherred, hvor Cirkus har
Vinterkvarter.
Vi taler lidt videre om Grev Holsteins Slægtsforhold. Hans Fader er
Regnskabschef i Frihavnen og tilhører en Sidelinie af Slægten Holstein-
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Festligt gæstebud ved det grevelige bryllup i Løkken den 8. juli 1 91 8. Antonia (f. 1 899) og Peter
Christian von Holstein (f. 1894) holdt som brave ægtefolk sammen gennem hele livet. De sidste år
boede de i Store-Heddinge. NM.

Holsteinborg. Faderen er en Brodersøn afden tidligere Konseilspræsident, Grev
Ludvig Holstein-Holsteinborg, og den nuværende Besidder af Grevskabet er
Grandonkel til Cirkusrytteren.23
En ugestid senere kimede bryllupsklokken i Løkken:
Dagens Sensation i Gaar var det grevelige Bryllup med Direktør Mundelings
Datter. Byen var flagsmykket, da Brudeparret ved 11-Tiden sammen med det
store Cirkuspersonale begav sig til Kirken.
Den højtidelige Handling var meget smuk og stemningsfuld og overværedes af
en Mængde Tilskuere, særlig Badegæster.
Om Aftenen var der i Cirkus Æresaften for de nygifte. Grev Holstein og hans
Frue præsenterede sig i Bryllupsgalla i et nydeligt Skoleridt for et begejstret
Publikum. Der blev ødslet med Blomster som aldrig før i en Cirkus i Løkken.
Den unge Greve gjorde et nobelt og stilfærdigt Indtryk, og Bruden var kvindelig
bevæget over den smukke Hyldest.
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Det nygifte ægtepar anskaffede sig som et kuriosum en stak brevpapir med Holsteins våben som
centralt motiv. Papiret blev næppe benyttet i praksis. Mål: 16,3 cm x 12,2 cm. DFS.

Direktør Murideling viste sig Situationen voksen. Han indbød resolut alle
Badegæsterne til en munter Kalas med Svingom paa Hotel Klitbakken til Kl. 3
Nat. Han fik fuldt Hus her som i Cirkus.24
Men grevens navn stod kun på plakaten den ene sæson:
Og nu kommer Slutningen paa Romanen om Greven og Cirkusryttersken.
Den ender meget borgerligt. Grev Peter Holstein har ikke haft detfornødne Mod
til at føre sit Eventyr ud i dets Konsekvenser. Han har sagt Cirkuslivet Farvelfor
bestandig og er vendt tilbage til Moder Jord.
I disse Dage er han sammen med sin unge Hustru, der altsaa ogsaa forlader
Manegen, draget ned til Lolland, hvor han harfaaet en Stilling som Forvalter
paa en storHerregaard. Det grevelige Cirkuseventyr er endt. Familien Holstein
aander lettet op.25
1920 vovede Cirkus Mundeling sig til Københavns omegn:
Efter at have givet Forestillinger en Uges Tid i Charlottenlund, er Cirkus
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Mundeling nu i Hellerup; og alle Vegne, hvor den dygtige, lille Trup kommer
frem, morer det Tilskuerne at se dens Artister udfolde den Alsidighed, som de
rigtige Cirkusfolk havde i gamle Dage, og som aabenbart stadig forlanges i
Provinsen. Hvis Storstadsartisterne, der i altforhøj Grad er blevet Specialister,
vil forny sig, skulde de vende tilbage til denne Mangesidighed, lære sig
forskellige Kunstarter, som de kunde før i Tiden, og optræde med afvekslende
Numre. Det vilde lokke et nyt Publikum til Cirkus.26
1921 invaderede Erhardt Mundeling for første gang Århus, og han fik en
strålende modtagelse af både presse og publikum.27 Set over en årrække
gennemløber ethvert cirkus en udvikling, der kan tegnes som en kurve med bakker
og dale. Cirkus Mundeling var helt på toppen i netop den periode. 1923 skrev en
avis i Randers:
Cirkus Mundeling havde til i Aftes averteret med storflot Vandpantomime: Et
Døgn ved Genfersøen. 180.000 Liter Vand oversvømmer Manegen i 5 Minutter.
Vi overværede ikke selv Forestillingen, men en Gæst giver os følgende
Fremstilling af Aftenens Forløb:
1) Direktøren maatte give en Undskyldning til Publikum, fordi Vandpantomime-Apparaterne nægtede at fungere, hvorved Aftenens Sensation gik i
Vasken.
2) Vandet strømmede flere Steder ind under Stolerækkerne, saa man maatte
foretage den gymnastiske Øvelse: Halv Benløftning og Knæbøjning i lidtforlang
Tid.
3) The 3 Christianos var bleven til 1.
4) De 12 Heste var ligeledes bleven til 1.
5) Rifkabylerne var forsvundne.
6) Springhesten Lilly var ogsaa forsvunden. Den manglede forresten ogsaa
ved Premieren.
Publikum fandt med Rette, at Direktionen lidtfor kraftigt havde benyttet sig af
Forbeholdet m. H. t. Forandringer i Programmet.28
Der var nu lagt op til skandale. Jeg gætter derfor på, at teltet har været fyldt til
næste forestilling. Her blev punkt 1 og 2 rettet, da pantomimen blev gentaget:
Alt klappede, som det skulde, saaledes at Publikum overværede et ret
storslaaet og afvekslende Manege-Skuespil. Ved Hjælp af en mægtig Pressenning omdannedes Manegen til en formelig Sø, ved hvis Bredder, der udfoldede
sig et muntert Folkeliv, medens Søen gennemkrydsedes afRobaade, og en Flok
Ænder plaskede sig i det klare »temperamentsfulde« Vand. Da sluttelig alle de
Optrædende gik i Ballen, var Publikum tilfreds og klappede kraftigt.29

67

De trykte cirkusprogrammer og plakater er et kildemateriale, der må tillægges en vis dokumenta
tionsværdi. 1923 og 1925 havde Cirkus Mundeling denne pragtfulde stregtegning på forsiden af
programmet. Så man kan vel gå ud fra. at i hvert fald teltet og udenværkerne må have set sådan ud.
Nogenlunde ! Jeg tvivler dog lidt på størrelsesforholdet mellem teltet kontra biler og publikum, men
den slags unøjagtigheder hører naturligt med til erhvervet. CHS.

Cirkus Mundeling var i disse år kendt for at annoncere, så det virkelig lød af
noget:
Cirkus Mundeling: 100 Personer, 30 Heste. Skandinaviens største og mest
komfortabelt indrettede Telt-Cirkus ankommer med Ekstratog paa 15 Jern
banevogne til Odense og giverpaa Sortebrødre Torv Torsdag den 20. September
1923, Kl. 8: Stor Galla-Parade-Premiere med 20 Storstadsnumre. Det bedste og
fineste Cirkusprogram, som endnu til Dato er set i Odense.30
Helhedsindtrykket af forretningen svarede dog ikke til publikums forventning.
Teltet var hullet og laset. Det øvrige materiel forsømt og nedslidt.31 Erhardt
Mundeling fik ikke gjort noget ved det, og 1926 måtte han som 66-årig lægge op
efter 30 år som cirkusdirektør.
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En cirkusfamilie med 12 børn skyder ganske naturligt nogle sidegrene, når
børnene bliver voksne. Hos Mundelingfamilien var vækstbetingelserne særlig
gode i sidste halvdel af 1920’erne og ind i 1930’erne.
Det første sideskud var Cirkus Reinsch, der blev ledet af Erhardt Mundelings to
svigersønner, direktøren Arthur Reinsch (1869-1948), der var gift med Elvire
Mundeling (1886-1977), og forretningsfører Hans Peder Christiansen (18761959), der var gift med Rudolfine Mundeling (1888-1962).32 1914 befandt Arthur
Reinsch og fru Elvire sig som artister i Sydafrika, og da Reinsch var tysk
statsborger, blev de internerede til krigen sluttede 1918.33 Da de kom tilbage til
Danmark, blev de engagerede hos Erhardt Mundeling, og da han lagde op,
begyndte de som sagt for sig selv med Cirkus Reinsch.I august 1926 slog de teltet
op på Peter Bangsvej i København. En forundret anmelder skrev:
For et Hovedstadspublikum ser det underligt ud, at Artisterne optræderi deres
almindelige Klæder, som om de var gaaet lige fra Gaden ind i Manegen. Vi
foretrækker lidt mere brogede kostumer, der kan sætte Kulørpaa Forestillingen,
men det er naturligvis en Smagssag. Tilskuerne synes at være meget tilfredse, og
det skyldes maaske især den Stemning, der bliver i et Telt, hvor der lettere
kommer den rigtige Duft af Stald og Savsmuld end i et større Cirkusrum.34
Sæsonen 1927 gik også godt, og Cirkus Reinsch lagde ud igen 1928. Sidst i april
kom det til Randers, hvor det fik en fin anmeldelse holdt i en causerende stil, der
sigtede på noget meget centralt for cirkusfamilien: Mundelingpigerne. De havde
ord for at være dygtige artister, specielt hvad angik ridning. En del af familien
boede i Bjerringbro, så derfor kaldtés de af det særligt interesserede publikum for
de Bjerringbro kosakker.35
Det omtalte afsnit citeres her:
Alene som et af de ubedragelige Sommervarsler, noget i Smag med de første
Rejer, de første Bøgegrene, de første danske Tomater, er der en ganske særlig
Atmosfære over Aarets første Cirkus. Maaske har det ogsaa lidt at gøre med
gamle Minder og Klokkeklang og alt det der, naar vi en lun Foraarsaften fylkes
tæt om hektisk arbejdende Akrobater og skønne Linedanserinder, der stædigt
holder fast ved det Ideal af Kvindeskønhed, som vore Fædre tilkastede Roser i
Halvfemserne. Den drengeslanke Type har endnu ikke erobret Cirkus1 Ringe,
Trapez 'er og Staaltraadsliner, og der er stadig mere van Dyck, end der er
Josephine Baker over den kvindelige Artist, som bærer et Par mandlige Kolleger
paa sine Skuldre.36
Tilbage til det mere alvorlige: Sidst i tyverne var landet ude i en økonomisk krise
med stor arbejdsløshed osv., så vilkårene for at drive cirkus var ikke særlig gode.
Folk havde ingen penge. En avis skrev i 1928:
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Cirkus Reinsch lagde ud med et splinternyt 2-mastet telt, syet hos Chas. Mortensen i Randers. Her er
det prøveopstillet af sejlmagerfirmaet inden afleveringen. Foto: Preben Hansen, Panders. Kay
Pønnest Mortensen, Panders.

Cirkus Reinsch stod da allerede først i Maj foran sit Sammenbrud, da det
mirakuløse skete, at en Cirkusagent fra Berlin kom rejsende til Viborg og
engagerede hele Selskabet til en 2 Aars Tourné i Argentina. Det var en Flok
glade Artister, der en Morgen i Maj satte sig i Hamborgtoget med Buenos Aires
som Maal.37

Næste skud på Mundelingstammen var Cirkus Caravani, der kun eksisterede i
sæsonen 1927. En af sønnerne: Barnum Bailey Mundeling (1901-62) og en
svigersøn, dompteur C. Bjarns, hvis borgerlige navn var Kristian Olsen (f. 1894),
gift med Betty Mundeling (1895-1956), var med i ledelsen.38
Cirkus Caravani drønede gennem landet med et stort reklameapparat. I Odense
gik det allerede den 20. april i krig med et derværende Cirkus Alexander
Leonhardt ved hjælp af plakater og uddeling af cirkusaviser, selv om det først
skulle komme den 5. maj.
Cirkus Alexander Leonhardt svarede igen med bl.a. at annoncere:
Det bemærkes, at den store Cirkus Caravani, rigtigt er Navnet Mundeling, der
nu reklamerer, kun er halvt saa stor som Cirkus Alexander Leonhardt. Kun
Bluff-Reklame fra Cirkus Caravanis Side.39
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Har man blot i en enkelt sæson haft indblik i de farende folks verden og tilmed giftet sig med en
rejsende, lærer man at gribe chancen, når den viser sig. Det er forklaring på. at Christian von Holstein i
en periode havde det liberale erhverv at vise film i skoler og forsamlingshuse på Sjæl land. Automobil
modellen. Ford T touring. formentlig årgang 1 924. fortæller, at tidspunktet må have været fra engang
midt i tyverne. NM.

Den 2. maj kunne publikum læse følgende bulletin i avisen:
Cirkus Caravani kommer til Odense og giver Premiereforestilling paa
Sortebrødretorv d. 5. Kl. 8. Det største Cirkus og Menageri, Odense har set! 120
Personer og 51 Dyr, Heste, Rovdyr m.m. 4 store Teltanlæg. Hver Aften Kl. 7
gratis Optræden udenfor Cirkusteltet m. Koncert.
Menageriet kan beses hver Dag fra Kl. 10 Fm. til Kl. 1. Eftm.
NB. Hestekød købes til Rovdyrene til Dagens Pris.
Se Plakaterne i By og paa Landet.40
Som avisens tak for en del fede annoncer kom den 3. maj en pæn foromtale,
hvorfra citeres:
Caravani skal være et meget stort Foretagende, der er skabt ved Sammen
smeltning af nogle tidligere eksisterende mindre Cirkus. Teltet rummer 3500
Tilskuere, og der medfølger et stort og righoldigt Menageri, hvortil der er
særskilt Adgang for Publikum om Formiddagen.
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Mundelingdøtrene
blev
dygtige ryttere. Her ses til
venstre Viola (f. 1 897), siden
gift med 1) Adolf Guttenberg
og 2) Eugén Berg (Lbwe).Til
højre søster Betty (f. 1895),
siden gift med Kristian
Olsen (Bjarns). Foto: C. K.
Olesen, Bramminge. NM.

Det har knebet noget med at skaffe den store Cirkus Plads paa den forholdsvis
indskrænkede Plads paa Sortebrødretorv, men det er ved Velvilje fra Politiets
Side lykkedes alligevel.41
Dagen efter premieren, den 6. maj, kom anmeldelsen, der vel nærmest må
betegnes som et antiklimaks på det store reklamebrøl.
Det harjo tidligere vist sig, at en altforpaagaaende Forhaandsreklame til den
sidste Ende kan komme til at virke stik imod sin Hensigt. Man sætter
uvilkaarligt Forventningerne adskillige Graderi Vejret - og Faldet er saa meget
dybere bagefter, naar man oplever Virkeligheden.

72

Antonia Mundeling (f. 1 899),
siden gift med Peter von Hol
stein. NM:

Det er ikke vor Hensigt at stemple Cirkus Caravani som en daarlig Cirkus,
tværtimod, men det skal med det samme siges, at noget ovenud usædvanligt er
det ikke, man bliver præsenteretfor paa Sortebrødretorv i disse Dage - a propos
Torvet!
Det viste sig da heldigvis at kunne rumme ikke alene Cirkus Caravani, men
ogsaa betydeligt mere. Hverken i Størrelse eller i Præstationer adskiller
Caravani sigfra mere almindelige, gode Cirkus, af Gennemsnitsstørrelsen, som
vi bliver præsenteret for.
Programmet var pænt. Der var ikke særlig mange Heste, men de, der var,
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gjorde deres Sager smukt. Et lille Abecirkus vakte stormende Bifald, hvilket var
fortjent, thi Dyrene var virkelig ualmindelige, og det gælder ogsaa om nogle
dresserede Geder, Hunde osv., hvis Kunster var forbløffende.
Et Par Ægdansere var dygtigere end Gennemsnittet og var Aftenens bedste
Numer, selv om ogsaa de olympiske Lege, Eugene Bergere-Truppens gymna
stiske Præstationer, hører til de Numre, man husker.42
Undertiden kan selv kendere blandt publikum komme i tvivl om, hvorvidt et
uheld virkelig er et uheld eller det er iscenesat. Så hårfin er grænsen. Om følgende
episode var tilrettelagt, eller om der i virkeligheden var tale om et hændeligt uheld,
bliver aldrig opklaret:
For Tiden afholder Cirkus Caravani Forestillinger rundt om i Midtjylland,
og her optræder Dyretæmmeren Bjarns med en Gruppe dresserede Isbjørne,
hvoraf den ene er temmelig ondsindet, ogsaa overfor sin Herre.
Under Forestillingen i Kjellerup i Forgaars Aftes skete det, at det elektriske
Lys pludselig gik ud midt under Forestillingen, netop som Bjarns optraadte med
Bjørnene indenfor et Tremmebur.
I Mørket - som varede henved en halv Snes Minutter - hørte man Bjørnene
brøle ophidset, aabenbart som Følge af, at de pludselig saa sig som Situationens
Herrer, omend kun indenfor Buret.
Stemningen iblandt Tilskuerne var overordentlig uhyggelig, indtil Lyset kom
igen. Da viste det sig ogsaa ganske rigtigt, at den ondsindede Bjørn havde været
efter Dyretæmmeren, som var klatret op paa Tremmeværket og sad der, medens
den vrede Bamse stod nedenfor med vidt opspilet Gab. Men den blev altsaa
narret!43
Om det tredje skud på stammen, der lagde ud på markedspladsen i Skjern den 1.
april 1928 med det besynderlige navn: Firmaet Cirkus Mundeling, er der ikke
meget at fortælle.44 Det vides ikke engang, hvem der var leder.
Firmaet gav forestillinger i Kolding fra den 19. april, og fra den 4. maj var det i
Nyborg, hvor det spillede i tre dage.45 Her blev situationen så håbløs, at det den 6.
maj måtte indstille driften.46

1931 lagde Cirkus Olympia ud med svigersønnem Peder Christiansen fra
Bjerringbro som direktør.47 Han var lige vendt hjem fra Sydamerika efter en 3-årig
toumé med Cirkus Reinsch.48 Cirkus Olympia rejste over hele landet. Midt i maj
kom det til Randers:
Det store Telt, som i Aftes var næsten fyldt til Cirkus Olympia’s Premiere,
gjorde sin Bygmester, Sejlmager Chas. Mortensen, Ære. Og Orkestret i flot
Khakiantræk gjorde sitfor at sætte Lunte til Stemningen. Det kneb nu lidti saa
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Henseende i Begyndelsen, og det varede lidt, inden man følte sig oplagt til at
erkende, at det var godt, det man saa. Som nu Søstrene Christianos’ Balance
paa den rullende Globus.
Det var egentligførst, da den sorte Mr. Johnson fra Liberia begyndte paa sine
Fakirkunster, at Stemningen kom op. Mr. Johnson slugte Ild, drak Petroleum og
blæste hele Skyer af Flammer op under Telttaget. Den sorte Gentleman
balancerede ogsaa paa en Trappestige med skarptslebne Sabler som Trin, for
slet ikke at tale om en Hille Jazz paa en Bunke Glasskaar, altsaa med bare
Fødder. Det var ikke helt almindeligt.
Bjørnepantomimen, hvor Radotzkys 5 canadiske Bjørne opfører sig menne
skeligt, er et ypperligt Publikumsnummer. Alt i alt et godt Program.49
Sidst i juni kom Cirkus Olympia til Odense. Iflg. annoncerne i særtog med i alt
60 personer og 40 forskellige dyr.50 I begyndelsen af juli var det i Sydsjælland,
hvor det var årsag til en del avisskriveri, der garanteret ikke var egnet til at sælge
foretagendet:
Under Cirkus Olympias Forestilling i Næstved Tirsdag Aften for et Par afde
kanadiske Bjørne løs paa Dyretæmmersken Miss Franciska. Cirkustjenerne
kom hende til Hjælp, og Dyreneforsøgte atflygte over Manegeranden, men blev
holdt tilbage afFolk med svære Knipler. Publikum troedeførst, at Optrinet hørte
med til Programmet, men da man opdagede, atdet varAlvor, blev der vild Panik.
Ved Hjælp af en kold Douche fra Brandslangen lykkedes det endelig at
overmande Bjørnene?1
Med udgangen af sæsonen 1931 gik cirkus i dvale til 1937, hvor det genopstod
som Cirkus Olympia Show med samme ledelse.52 Det fik nydelige anmeldelser,
men eksisterede kun den ene sæson.53

Vi skal nu tilbage til 1932 for at samle endnu et af familiens cirkus op. Det var et
mærkeligt foretagende, der hed Cirkus Guttenberg Beketow jun. med undertitlen:
Folke-Cirkus, Menageri. Det var igen en af svigersønnerne, Adolf Guttenberg (f.
1898), gift med Viola Mundeling, der var direktør. Den 22-årige tryllekunstner,
Dr. Geovanni Otto, var forretningsfører.54 Ham skal vi høre mere om på et senere
tidspunkt.
Beketow jun. var et navn grebet lige ud af luften. Manden eksisterede
overhovedet ikke. Den gamle Erhardt Mundeling kom engang imellem og tilså
foretagendet, der viste sig at være en skærende parodi på de kvaliteter, der blev
lovet publikum i det trykte program: 4000 Siddepladser, alle Nutidens moderne
Indretninger, pragtfuld Lysanlæg og 2 store Orkestre.55
Urpremieren var fastsat til at skulle ske i Nakskov den 22. april, men måtte
udskydes en dag.56
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I Maribo gik det ligesaa, fordi man ikke varfærdig med at rejse Teltet. Men i
Nykøbing F. gik det dog rent galt.
Om en Forestilling dérforleden Aften skriver Nykøbing Social Demokrat: Der
er ingen Grund til at skjule det. Det varen mislykket Historie med Aabningsforestillingen i Cirkus Guttenberg-Beketow jun. i Aftes, og hvad værre er, Direktio
nen kom klodset fra sit Uheld.
Vi tager det i kronologisk Orden.
Kl. 8,15 skulde Forestillingen have begyndt efter Annoncerne. Paa dette
Tidspunkt var der ganske pænt besøgt, men Cirkus lignede Jerusalems
Forstyrrelse. Man var ikke nær færdig med Opstilling af Telt og Inventar, og
blev det forøvrigt heller ikke i Aftes. Vi ser ganske bort fra, at en Trediedel af
Siddepladserne ikke var stillet op, men utilgiveligt er det, at de opstillede
Siddepladser var løse og vaklende. Bænkerækkernes Siddebrædder klaprede og
vippede, det skraa Gulv gyngede og skubbedes, Logernes Pladeindramning gav
efterfor Trækvinden. Belysningen var i høj Grad mangelfuld og utilstrækkelig,
og selve Teltet var saa daarligt og uforsvarligt opstillet, at det føltes som et
Faremoment at opholde sig i det. I og over Manegen, paa Siddepladserne, ved
Installationen og ved Teltet arbejdede Personalet ivrigt for at faa det saa
nogenlunde klar til at begynde Forestillingen.
Publikum fandt sig i Ventetiden med Engles Taalmodighed i 25 Minutter, saa
brast Taalmodigheden. Der blev klappet, raabt, trampet og pebet. DeløseSiddeog Gulvbrædder var som skabt til den Koncert.
Saa endelig viste Musiken sig og begyndte at spille, men gjorde saa nogle
lange Pavser, der atterfremtvang Publikums Koncert. Endelig Kl. 8,55 begyndte
den egentlige Forestilling, og det kunde ikke forundre, at Forestillingen under
disse Forhold blev og maatte blive en Fiasko. En Undskyldning havde været
paakrævet og vilde have virket formildende - ogsaa paa det, der fulgte.57
Cirkus Guttenberg Beketow jun. gik ned med et gevaldigt brag.

Der kom flere knopskydninger i cirkusfamilien. Et barnebarn af det gamle direk
tørpar, luftakrobaten Kåtchen, blev gift med illusionisten Chevalier Myrsing. Da
ægteparret lagde op som aktive artister, startede de som folkepensionister i 1975
et lille cirkus med hjemsted i Randers. Artistpersonalet bestod af en håndfuld
dresserede hunde og en enkelt afrikansk ged. Direktørparret supplerede med lidt
trylleri. Det rektangulære telt på 6 m x 9 m kaldte de for Mini Circus. Det var
godkendt til 100 tilskuere, hvoraf de 75 blev tilbudt siddepladser på medbragte
sammenklappelige havestole. Forretningen lagde op 1980.
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Men dermed er det ikke slut med familiens cirkus. Vi skal nu en smut til Norge,
hvor den næstældste datter, Anna Mundeling (1883-1961), giftede sig 1908 med
en norsk artist med kunstnemavnet Leonardi. Hans borgerlige navn var Hartvik
Ingolf Mørk Berg (1888-1956). Ca.1915 lagde de ud med Cirkus Empress.58 Vi
skal ikke beskæftige os med norsk cirkushistorie, men kun omtale de par gange,
Cirkus Empress kom i berøring med Danmark.
1922 rejste Den store norske Cirkus Empress her i landet. Den 16. august kom
det til København og slog teltet op på cirkuspladsen ved Aboulevarden, den tomt,
hvor Bech Olsens træcirkus havde ligget.59 Forestillingen var så beskeden, at den
ikke blev anmeldt i de større københavnske aviser. Den 11. september kom det til
Odense, hvor det lå en uges tid. Her var anmeldelsen ret forbeholden, men der står
dog, at Fru Direktør Leonardi fremviste smukt sine dresserede Heste.60
Derefter var der stille om Cirkus Empress i flere år. Men midt i juni 1928 skete
der noget:
Cirkus Empress, der i Gaar i store Annoncer bebudede Premiere i Frederiks
havn i Aften, kan ikke arrangere dette, idet den store Cirkus ikke har faaet
Myndighedernes Tilladelse hertil.
Cirkus Empress, der i lang Tid har tournéret i Norge, afsejlede Torsdag Aften
med Damperen Foldin fra Moss og var ventet hertil ved 9-Tiden. Mange
Mennesker varpaa Havnen for at se Ankomsten, men først ved lti-Tiden i Nat
arriverede Skibet efter en haard Overrejse.
Det var en Uhyre Skuffelse for Artisterne, at der blev nægtet dem Landgang.
Allerede i Gaar Eftermiddags havde Politiet her fra Myndighederne i Køben
havn udbedt sig telegrafisk Underretning om, hvorvidt Cirkus Empress, der ikke
synes at have Spilletilladelse for Danmark, maatte give Forestillinger, men
endnu er der intet Svar indløbet.
Omborg paa Damperen befinder der sig 60 Udlændinge. Skibet er overfyldt
med Cirkus-Materiel, Dyrebure osv., og i Lasten staar 30-40 Heste. Det betyder
selvfølgelig en Katastrofefor Selskabet, hvis der nægtes det Adgang til Danmark
og det maa vende tilbage til Norge.61
Dramaet vakte naturligvis stor opsigt. Det endte på følgende Måde:
Det norske Cirkus Empress blev nægtet Tilladelse til at gaa i Land i
Frederikshavn. Direktør Leonardi havde glemt at søge om Arbejdstilladelse hos
de danske Myndigheder, og Ministeriet afslog den telegrafiske Anmodning
herom. Cirkus Empress drog derefter til Kristianssand, hvor nye Skuffelser
ventede, idet Politietforbød al Optræden under Henvisning til, atKristianssandDistriktet siden Oktober ifior er erklæretfor smittet afKartoffelkræft. Imidlertid
hævder Direktør Leonardi, at han har skaffet sig en Tilladelse fra Landbrugs-
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I teksten til skærsliberbilledet først i kapitlet omtales to brødre: Christian og Simon
Mundeling. Efterkommere af Christian blev artister og cirkusfolk. Simons efterkommere
blev gøglere og handelsfolk. Her ses et par sider fra et »Markedsbevis«, som alle, der
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erhvervsmæssigt rejste på marked skulle have på sig som legitimation. Teksten er et ta
lende eksempel på politiets hævdvundne ret til at udøve et utilbørligt formynderskab
over for bestemte befolkningsgrupper i samfundet. Markedsbeviset blev afskaffet i
1976. CHS.
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ministeriet til at give Forestillinger, og han har averteret Premieren i Haab om,
at Justitsministeriet og dermed Politiet vil bøje sig for Landbrugsministeriet.62
Den dårlige sæson ruinerede direktørparret. De blev skilt 1930. Anna
Mundeling giftede sig derefter med cirkusmanden Ludvig Røsby (f. 1898). De
kørte i fællesskab videre med Cirkus Empress til og med sæsonen 1959, da Anna
Mundeling blev syg.63
Endnu en af Mundelingdøtrene, Viola (1897-1981), der indtil 195 3 var gift med
Adolf Guttenberg, har haft cirkus i Norge. Sammen med en bror til Anna
Mundelings mand, Leonardi, startede hun i 1951 Cirkus Løwe. Hendes mand hed
Eugén Berg (1890-1963), kaldet Løwe. De blev gift 1957. Familieforholdet
kompliceres af, at det var to søstre, der giftede sig med to brødre.
Her skal som sagt ikke skrives norsk cirkushistorie, men da et dansk ugeblad i
juli 1964 besøgte Hammerfest og dér lavede en billedreportage om Cirkus Løwe,
fristes jeg alligevel til at citere:
En nydelig dame, 67 år, dansk, og direktør for verdens eneste cirkus, som
tournerer pr. skib: så er man præsenteret for fru Viola Mundelig Løwe.
Cirkus Løwe slår teltpløkkene i klippegrunden på klodens nordligste bredde
grader. Vi besøger cirkus i verdens nordligste by, Hammerfest, i den norske
Finmark. Den sejlende cirkus når til øer og barske egne, hvor ingen andre i den
hårde underholdningsbranche vover sig, men hvor der til gengæld sidder
mennesker, som har en glubende appetit på at blive underholdt. Kameler, okser,
lamaer og heste har stald i cirkusskibets lastrum, og de 35 mennesker, som
tournerer med cirkus, har lukafer ombord. Cirkusdirektørfru Viola Løwe er den
eneste, som har campingvogn med. Fra vinterlejren ved Bergen, langs Norges
vestkyst mod nord og til Kirkenes ved den norskrussiske grænse, tournerer
cirkus, og gæster 86 steder i løbet af denne sæson.64
Efter Eugén Bergs død 1963 drev Viola Mundeling Løwe forretningen videre i
fællesskab med sin søster Erna, gift med Karl Simon, og deres datter, skolerytter
sken Viola Simon. Da det skulle starte 1974 skete en række misforståelser:
Artisterfra Tyskland, Sverige og Danmark skulle ifølge deres kontrakter have
premiere i Trofoss den 1. maj 1974. Men på alle Cirkus Løwes plakater var
premieren sat til den 5. maj, og det agtede direktionen at holde sig til. Man ville
dog ikke betale ventepenge til hele staben, hvorefter dyrene, der tilhørte Cirkus
Scala i Sverige, rejste tilbage, og direktionen meddelte, at der simpelthen ingen
sæson blev.65
Cirkus Løwe blev likvideret og direktionen rejste til Danmark med materiellet.
Her blev forretningen døbt om til Cirkus Mundeling med Viola Simon (f. 1937)
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Reklametryk for artist, gøgler og gårdmusikant Rejnhard Emanuel Mundeling (f. 1911), København.
Tegningen er signeret: Alf H. -43. tegner ved Ålborgbladet "Ny Tid". Alf Hansen, jfr. "Bakken", nr. 2.
1 946. Efter zinkkliche, 11,4 cm x 8,7 cm, CHS.

som direktør. Efter usædvanlig mange vanskeligheder, bl.a. forsvandt 2 af de i alt
14 stykker rundsejl på rejsen hertil fra Norge, så der i ekspresfart måtte syes 2
erstatningsstykker i Silkeborg, blev der endelig landspremiere i Ringkøbing den 6.
juli. Her gjorde en stiv kuling en del skader på teltet, og derefter brød en lastbil
sammen. Det værste var dog, at en af de kostbare heste døde. I Lemvig blev nogle
af artisterne syge. Derefter besluttede direktionen at give op.66
1975 lagde forretningen ud i Norge under navnet Cirkus Viola med Viola
Lena Simon som direktør. 1981 hed forretningen Cirkus Mundeling.67

Men vi er endnu ikke færdige med Norge. Elvire og Arthur Reinsch’s yngste
søn, der også hed Arthur Reinsch (1911-67), blev gift med ejeren af det norske
Cirkus Bemy, Elvira Bartel, født Hoffmann (1900-69), hvorved han fra 1946 og
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de følgende 21 år var med i ledelsen af det store cirkus. Hans interesse og speciale
var at fremføre forretningens hestebestand i frihedsdressur.68
Dermed kan der sættes et foreløbigt punktum for cirkusfamilien Mundeling.

Men der er en lille tilføjelse, som er ret væsentlig. Jeg kvier mig egentlig ved at
afsløre, hvad det drejer sig om, men på den anden side vil jeg ikke risikere, at en
eller anden engang skal kigge mig i kortene og finde ud af, at jeg har fortiet noget
bemærkelsesværdigt. Så alene af den grund, men også fordi arbejdet skal være så
historisk korrekt som vel muligt, uden i øvrigt at gå for meget i detaljer, ser jeg mig
nødsaget til at afsløre det:
Stamfaderen til Mundelingfamilien hed: Harm Hinrich Vinantz, skærsliber og
kedelflikker. Da han den 17. marts 1792 i landsbyen Sculp, Wesselburen
kirkesogn i landskabet Ditmarsken, sammen med sin kone Agnete Engel
Herzbergen (Hertzberg), fik en søn, blev den nyfødte indskrevet i kirkebogen med
to fornavne: Johannes Mundeling.
På et senere tidspunkt har Johannes, som han blev kaldt, skaffet sig en
dåbsattest, hvor faderens efternavn: Vinantz, ved en forglemmelse var gledet ud,
samtidig med at det bageste af fornavnene: Mundeling, blev skrevet som efternavn
på attesten.
I stedet for at få fejlen rettet omgående, skiftede Johannes ganske roligt identitet.
Med det resultat, at efterkommerne kom til at hedde Mundeling i stedet for
Vinantz.69
Cirkus Vinantz !
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Schumann
Fredag den 21. juli 1893 var der en ganske særlig feststemning i Københavns
cirkusbygning: Den 69-årige Altmeister Gotthold Schumann fejrede sit 25-års
jubilæum som cirkusdirektør.
I forbindelse med jubilæet bragte Berlingske Tidende en ret udførlig omtale af
Gotthold Schumann. Sammenholdes denne artikel med en lignende fra 1885, hvor
han også har givet en del personlige oplysninger, og nogle genealogiske data fra
hans fødeby Weimar, får man en hel del førstehåndsoplysninger om stamfaderen
til den dansk-svenske gren af slægten.
Hans fulde navn var: Gotthold Wilhelm Daniel Schumann, og han blev født den
25. november 1824 i Weimar, Thüringen, hvor hans far var sadelmagermester.
Faderen, Wilhelm Heinrich Schumann, var gift to gange. I første ægteskab blev
født 8 børn, og i det andet, hvor Gotthold var nummer tre, kom der 6 børn. Børnene
blev født i tidsrummet fra 1807 til 1831, og man kan vist roligt gå ud fra, at der ikke
var mange penge at rutte med.1 Faderen døde, da Gotthold var 15 år gammel, og
omtrent samtidig realiserede han sin drøm om at blive cirkusartist:
Han begyndte sin Løbebane hos brødrene Tourniairefra 1838-40. Derfra gik
han til (Eduard) Wollschläger, hos hvem han var i 2 Aar, og modtog derpaa
(1842) Engagement hos (Ernst) Renz, hos hvem han virkede i hele 25 Aar, paa 2
Maanedernær. I Aaret 1867 begyndte han som Direktør, først i Kompagni med
Schweizeren (Carl) Antony og senere associeret med (Heinrich) Herzog, indtil
han 1869 ene overtog Direktionen.2
Han uddannedes særlig som Jonglør til Hest, men maatte, som naturligt var i
en mindre Circus, tillige deltage i alt andet forefaldende Arbejde. Første Gang
han gjæstede den danske Hovedstad, var i 1860 under Renz’ Directorat3
Anden gang Gotthold Schumann besøgte København var som cirkusdirektør i
kompagni med Heinrich Herzog (f. 1827). Det tyske kunstberiderselskab var
engageret til at give forestilling i Tivoli fra den 18. maj 1871. Programmet, der blev
afviklet i det lukkede træcirkus og på kunstnerplænen, bød på 25 Heste,
hvoriblandt 10 udmærket dresserede Skoleheste. Gotthold Schumann fremførte
personligt en Trakner-Hingst dresseret i frihed, og han red skoleridt på hesten
Atlas.
Gotthold Schumanns 8 børn havde under familiens 25 år lange ophold hos
Europas mest avancerede cirkus på hestedressurens område: Cirkus Renz, aldrig
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Den københavnske panoramabygning blev bygget 1881 af et hollandsk selskab, der ejede lignende
bygninger i andre europæiske storbyer. På bygningens indvendige væg var anbragt et indirekte
belyst rundmaleri med horisont i det fjerne. Publikum befandt sig på et ophøjet stade midt i
bygningen, og man oplevede panoramaet ganske som man stod oppe i et udsigtstårn midt i et
interessant landskab. Fotografiet kan dateres efter plakaten på plankeværket, der har flg. tekst:
Pompejis Ødelæggelse under Vesuvs Udbrud Aar 79. Københavns Bymuseum.

kendt til andet end et koncentreret cirkusmiljø. De var flasket op blandt Europas
bedste ryttere og dressører. Derfor blev de 2 sønner, Mr. Albert og Mr. Ernest på
13 og 11 år ikke sparet. De viste parforceridt, henholdsvis voltige på usadlet hest
Der er interessante detaljer på denne tegning af Cirkus Schumanns forestilling i Panorama
bygningen: Tilskuerpladserne er opbygget amfiteatralsk. Orkestret over ridegangen består af 11
musikere. Lyskilden er gasblus i ophængte lysekroner og centralt placerede standerlamper. Alle blus
er tilsyneladende uden kupler. Foran ridegangen ståren halv snes uniformerede cirkustjenere-også
kaldet rekvisitører. Manegen er efter datidens tegnemåde befolket af flere helt uvedkommende
personer, heriblandt tre klovner i underlige positurer. Det gjalt tilsyneladende om at få dynget så
mange som muligt på tegningen på bekostning af resultatets troværdighed. Illustreret Tidende nr.
1164, 15. januar 1882, side 200.
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ogsauts peril leux. Den ældste søn, Max, på 18 år var også rytter. Han gled ind i
forestillingen på lige fod med de voksne.4
Da sæsonen var slut i Tivoli, rykkede kunstberiderselskabet den 1. oktober ind i
et træcirkus, som Cirkus Renz havde bygget 1860 ved sit første besøg i
København. Her havde Gotthold Schumann også optrådt dengang. Bygningen lå
oppe på Københavns vold på en lokalitet, der i 1860 hed Gyldenløves Bastion ved
Filosofgangen, omtrent der, hvor Københavns rådhus ligger.5 Efter en pause sidst
på året 1871, fortsatte det Herzog-Schumann-Kenebelske Beriderselskab, som
det nu hed, forestillingerne efter jul til langt hen i maj 1872, uden at præstationerne
vakte synderligt opsigt.6 Sommermånederne 1879 og 1880 optrådte familien
Gotthold Schumann alene i Tivoli.5
Anden juledag 1881 havde Cirkus Schumann premiere i Københavns splinter
nye panoramabygning i Jernbanegade.5 Bygningen opfyldte med lidt god vilje
næsten brandvæsenets skærpede krav til cirkusbygninger, da den i hvert fald var
bygget af mursten:
Selve Bygningen er jo ogsaa i Form aldeles som en Cirkus, kun lidt for høj,
men derpaa vilde der kunne raades Bod ved Anbringelse af et lavere loft. Det
større Antal Udgange, som Anvendelsen til Cirkus ville kræve, kunne let
anbringes, ogpaa den tilhørende Grund er der Plads nok til Staldbygninger.7
Årsagen til myndighedernes krav om brandsikring i offentlige forlystelses
lokaler var, at Europa kort forinden var blevet dybt chokeret ved udførlige
avisreportager om Ringtheatret i Wien, der den 8. december 1881 brændte ned til
grunden under en forestilling. Da der udbrød brand, gik gasbelysningen ud, og
publikum befandt sig i bælgmørke. Panikken brød for alvor ud, da det gik op for
folk, at der ikke var udgange nok, og at de få der var, alle åbnede indad. 885
festklædte mennesker endte som levende fakler. De københavnske myndigheder
reagerede prompte og nedlagde forbud mod Schumanns planlagte forestilling i
Panoramabygningen. Men ved at handle hurtigt, blev de krævede nødudgange
etableret inden premieren.7
Sæsonen sluttede den 18. april 1882.5
Gotthold Schumann kunne naturligvis ikke lægge sin virksomhed an alene på
københavnernes gunst. Han tilbragte langt den meste tid på rejser mellem byer i
Tyskland, Sverige, Norge og Danmark, hvor publikumsunderlaget var tilstrække
ligt stort til at kunne bære de kostbare investeringer i interimistiske cirkusbygning
er af træ, som han lod opføre, hvor han kom frem.
Ved årsskiftet 1882-83 besøgte Cirkus Schumann den norske hovedstad
Kristiania. Næste station på ruten var cirkusbygningen i Forlystelsesetablisse
mentet Pantheon i Odense, hvor premieren var fastsat til den 17. februar 1883:
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Dampskib Baldur ankom til Nyborg i Gaar Eftermiddags Kl. 2fraKristiania
med det Schumann "ske Beriderselskab, som i Aftes afrejste pr. Bane til Odense,
hvor det skal give Forestillinger. Selskabet bestaar af80 Personer og 53 Heste, 2
Oxer og 2 Grise, der ere dresserede.8
Blandt de storartede præstationer blev frihedsdressuren og ridekunsten serveret
som husets fornemste specialiteter:
Afde Kunstnere, der producerede sig paa Hestene, skulde vi nævne Hr. Albert
Schumann som Jockey paa usadlet Hest; han udfolder her en Kraft, Smidighed
og Dristighed, der indbringer ham stormende Bifald, naarhan udfører det yderst
vanskelige Springfra Jorden op paa den i fuld Fart gallopperende Hest; thi om
det end ikke lykkesfor ham hver Gang, skorter det dog ikke paa Bifaldfor hans
Forsøg, og dette Bifald stiger til Jubel, naar han endelig i et Spring staaer oprejst
paa Hestens Ryg.
Ikke mindre Interessefrembyder Skoleridtet og Fremførelsen afde dresserede
Heste; en sjælden Samling er de otte sorte arabiske Hingste, der alle ere
dresserede i Frihed ogfremførtes afHr. Albert Schumann; fire af dem udføre en
ejendommelig Kjøretur, hvor en afdem trækkeren Vogn, en sidder i denne, og to
staae bag paa som Lakajer.
Hvad Skoleridtet angaaer, da søge Direktør G. Schumann og Ernst Schu
mann og Frkn. Martha og Adele deres Lige i graciøst og sikkert Ridt, og høste
derfor rigt Bifald.9
Odenseanerne, der i sandhed ikke var forvænt med klassisk ridekunst, stormede
billetsalget, købte sig adgang til en billig plads og fordelte sig derefter jævnt ud over
gradinet. Den konservative avis reagerede med løftet pegefinger:
Vi skylder Publikum at paatale den Overfyldning, der fandt Sted af de
nummererede Pladser. Ganske vist trængte Folk saa stærktpaa ved Indgangen,
at Kontrollen blev yderst vanskelig; men det erogsaa sikkert, at vi saae mere end
eet Tilfælde, hvor Ihændehavere af de dyreste Billetter bleve nødsagede til at
nøjes med en staaende Plads. Vi vilde, uden denne Gang at komme nærmere ind
paa Aarsagerne, dog med al den Alvor og Bestemthed, Pressen i dette Tilfælde
kan udfolde, henstille til Direktør Schumann, fremtidigt at træffe Foranstalt
ninger til, at denne Ulempe ikke gjentager sig.,0
I begyndelsen af marts startede Schumånneme med pantomimer somAmor i
køkkenet og tableauer af historiske situationer. Midt i måneden indrykkede
Gotthold Schumann en kæmpemæssig annonce for en stor Tak- og Afskedsfore
stilling på ialt 15 supemumre. Annoncen sluttede:
Da jeg staar i Begreb med at afslutte min Saison her, undladerjeg ikke herved
for Odenses højtærede Publikum, Autoriteter og Pressen at udtale min og mit

87

Selskabs dybeste Tak forden udsøgte Opmærksomhed og Velvillie samt tillige
for det talrige Besøg, og skal dette vort Ophold i Odense altid være et af vore
kjæreste Minder.
Naar jeg mulig atter engang kommer at gjæste Odense, haaber jeg at blive
modtaget med samme Velvillie, som denne Gang, og slutter jeg med endnu
engang at fremføre min og mit Selskabs dybeste Tak for al udvist Opmærksom
hed og Velvillie.
Alle og Enhver, som have nogen personlig Fordring paa mig, bedes at
henvende sig til mig senest Torsdag Eftermiddag, da jegafrejser Fredag Morgen
med Dampskibet Hveen til Malmo.11
Avisen fik dog lejlighed til at levere et æselspark:
Selskabet efterlader her et godt Minde og vil sikkert blive hilst med Glæde,
naar det kommer igjen, men rigtignok helst, naar det ikke skader Theaterforestillingerne.12
Virksomheden voksede. Da Schumann i sommeren 1885, altså udenfor
teatersæsonen, igen kom til Odense, var personalet udvidet til 100 Personer og 70
Heste, deriblandt 40 Skole- og Frihedsheste af ædleste Race. Eget Orkester,
bestaaende af 20 Mand under Anførsel af Kapelmester Jacques Schumann.13
Programmet var fremragende: Brødrene Gautier viste udmærket gymnastik og
Hr. Baptiste Schreiber et dristigt jockeyridt. Hovednumrene var som sædvanligt
familiens egne præstationer:
Frøken Martha Schumann viste sig som den gratiøse, sikre Skolerytterske,
Hr. Ernst Schumann udførte med 3 smukke veldresserede Hingste den dobbelte
Kjøreskole, og endelig fremførte Direktøren paa en gang 8 sorte Hingste, der
baade sammen og hver for sig udførte deres Kunster med en forbavsende
Sikkerhed. Navnlig var det en Fornøjelse at se, hvor hurtigt hvert enkelt Dyr
efterat have udført et eller andet Kunststykke, medens de andre løb rundt i
Manegen, kundefinde sin Plads i Rækken, og Publikum havde let ved at see det,
fordi hver Hest har sit Numer paa Ryggen i Skikkelse af et Messingtal.14
Efter et par ugers forløb kom pantomimerne op af skuffen. Som afslutning på
opholdet foranstaltedes hestevæddeløb, konkurrence mellem skoleheste og opvis
ning af klassiske discipliner i romersk stil på militærets eksercerplads:
Gladiatorerne toge sig fortræffeligt ud staaende hver paa to usadlede Heste,
og Skolehestene gjorde deres Sager med sædvanlig Elegance under de fire
Restaurationsbygningen nr. 1 nederst th. er stadig bevaret som hjørneejendom: Vindegade Pantheonsgade i Odense. Den nuværende Pantheonsgade skærer sig ind over teatrets garderobe
og tilskuerpladser, tværs gennem cirkus med retning mod Vestergade. Detalje af litografi på museet
Møntergården. Odense.
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Tagkonstruktionen i Pantheons cirkus blev båret af otte kraftige søjler. Detalje af litografi på museet

Møntergården. Odense.
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Søskende Schumanns kyndige Ledelse. Dame-Flad-Løbet blev paa en Gang
smukt og dristigt; navnlig toge de to Søstre Schumann sig udmærket ud paa
deres gallopperende Heste.15
Efter 5 ugers ophold i Odense rejste Cirkus Schumann med ekstratog til
Flensburg. Her spillede det i 2 måneder. I begyndelsen af september 1885 ankom
det til Århus med dampskibet Hertha:
Der var samlet en talrig Menneskemasse nede ved Havnen for at overvære
Landsætningen af Personalet og Hestene. De kostbareste af disse, 16 fine
Racedyr, ankom dog først idag Kl. 12 med Banen. I Formiddags herskede der
stor Travlhed nede i den elegant opbyggede Træcirkus paa Havnepladsen forat
gjøre Alt istand til Aabningsforestillingen iaften.16
Cirkus Schumanns program i Århus var i store træk det samme som i Odense.
Opholdet varede godt en måned og sluttede den 9. oktober med, at direktør
Gotthold Schumann tog afsked med publikum fra manegen:
Medens Musiken ret karakteristisk intonerede Melodien: So leb’denn wohl/
Du altes Haus/ich ziehefroh/von Dirhinaus, takkede han hjerteligtog udtalte
Haabet om at komme igjen engang og finde ligesaa god Modtagelse.17
Randers var næste by på ruten, og her var der også i forvejen bygget et stort
træcirkus alene til disse forestillinger. Det blev sidste danske by i denne omgang.
Gotthold Schumann havde godt nok ansøgt om også at måtte komme til Ålborg.
Men de lokale myndigheder var af en anden mening:
Efter hvad vi erfare, skal vor Politimester ikke have fundet tilstrækkelig
Anledning til at give den ansøgte Tilladelse, formodentlig i Betragtning af, at vi i
Foraaret to Maaneder i Rad forsynes rigelig med Produktioner paa Hestedres
surens Omraade, ligesom vel ogsaa de daarlige Tider bære noget afSkylden for,
at Politimesteren har ment at burde forhindre, at Folks Kroner glide ind ad
Billethullet paa en Cirkus i Stedet for at opbevares til den nær forestaaende
Vinter.18
Gotthold Schumann forlod os nu for en årrække og kom først tilbage, da han
1892 fik tilbudt at leje Københavns grundmurede cirkusbygning i Jernbanegade
med ca. 3000 tilskuerpladser. Af børnene var artisterne Adele, Max, Ernst, Adolf
og kapelmesteren Jacques stadig hos ham.19
Efter sæsonens afslutning i hovedstaden drog Gotthold Schumann til Århus,
hvor han den 20. september havde premiere i et stort nyopført træcirkus på
havnepladsen. Her lå han i syv uger.
Cirkus Schumann har altid haft et stort hesteinteresseret publikum. Ikke mindst
dengang hesten blev benyttet som trækdyr for al lokaltransport og derfor var
almindelig i gadebilledet. Datidens tilskuere havde et nært forhold til dyrene:
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I Aftes var der paa Programmet sat et Numer, Fremføring af den arabiske
Springhest Fidibus afDirektøren. Det fintbyggede, sorte Dyr gjorde i Begyndel
sen sine Ting fortræffeligt, og snart kom det Øieblik, da den skulde vise sine
specielle Evner som Springer.
Forhindringerne bleve satte frem, Direktøren knalder med Pisken og Hesten
sætter i rasende Løb mod den første Forhindring, da den pludselig foran denne
bliver angst og i et Spring sætter over Manegen ind i Parkettet. Medens
Publikum forskrækketfarer til Side, bliver Fidibus snartfanget og trukket ned i
Manegen. Forhindringerneflyttes over til den modsatte Barriere, og atter slippes
Hesten løs for at springe.
Da gjentager den samme Scene sig. Istedet for at sætte over Forhindringen
springer den over Barrieren ind i Parkettet, hvor den klavrersaa høitop, som den
kan komme.
Endelig springer Hesten over, elegant og sikkert. Nu sættes alle Forhindring
erne sammen, for at Dyret skal springe over dem allepaa een Gang. Igjen gaaer
det løs, men Hesten kommer ikke over. Den faaer sit ene Forben ind imellem
Tremmerne paa Forhindringen ogfalder til Jorden, hvor den ligger og vælter sig,
indtil den endelig blev fri. Det saae et Øieblik ret farligt og uhyggeligt ud. Man
var bange for, at det smukke Dyr havde brækket Benet, og da Direktøren paany
beredte sig paa at lade Hesten gjentage Springet, begyndte Publikum at hysse
saa smaat. Dog, inden denne Protest har kunnet antage nogen kraftigere Form,
har Fidibus allerede flot sat over Forhindringerne, hvorefter en sand Bifalds
storm brød løs. Under bragende Klapsalver maa Gamle Schumann frem flere
Gange for at takke.20
Næste by på ruten var Ålborg. Her var den 10. november:
Stor Aabningsforestilling i den nyaabnede og elegant indrettede Cirkusbygning. Præstationer i den højere Ridekunst, Hestedressur, Gymnastik,
Balletter, Pantomimer etc. af det af ca. 106 Personer og 104 Heste bestaaende
Selskab, som er sammensat af Evropas bedste Artister saavel Damer som
Herrer, Corps de Ballet bestaaende af24 Damer, eget Orkester bestaaende af22
Musikere under Anførsel af Hr. Musikdirektør Jaques Schumann. I Cirkus
forefindes 1. Kl. Restauration og Konditori.21
Den følgende sommer var Københavns faste cirkusbygninger helt præget af
familien Schumann:
I Aret 1893 fejrede Tivoli sin 50-års fødselsdag. I den anledning ønskede
direktionen at engagere en cirkus, og Gotthold Schumann tilbød Tivoli sin søn
Ernst som leder af den nye cirkus.
A renateatret var blevet ombygget til en cirkus og her holdt Ernst Schumann sit
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Cirkusdirektör
Gotthold
Schumann
(1824-1908)
som ældre.
Cirkus Schumanns arkiv.

indtog den 11. maj. Også på kunstnerplænen var der bygget en manege, hvor
Ernst skulle levere et beriderprogram. Men tre cirkusforestillinger varfor meget
for København.
Den 3. maj holdt Gotthold Schumann sit indtog i Cirkusbygningen med et
program, der slog hans søns i Tivoli helt ud. Selv de største attraktioner, som
faderen sendte ham fra Jernbanegade, kunne ikke trække folk til huse. Skulle
man i cirkus, skulle det være i Jernbanegade, dér var den rigtige stemning.19
Ernst Schumann afsluttede sæsonen i Tivoli den 10. september og Altmeisteren
i Cirkusbygningen den 14. september 1893, og dermed endte for Gotthold
Schumann og hans tilbageblevne sønner en epoke. De afbrød forbindelsen med
Danmark og koncentrerede sig om at drive cirkus under andre himmelstrøg.
1896 overlod den da 72-årige Gotthold Schumann virksomheden til den ældste
søn:
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Direktør Max Schumann (1853-1933) i et tableau forestillende Sankt Georg og dragen. Foto 1905.
Emil Boehm. Danzig. Cirkus Schumanns arkiv.

At Max var den rigtige Mand til at lede Cirkus viste sig hurtigt, idet Cirkus
Schumann i Løbet affaa Aar blev en af de store, kendte internationale Cirkus,
der kun gav Forestillinger i de større Byer. I Tiden indtil den første Verdenskrig
rejste Cirkus Schumann især i Holland, Italien og Schweiz og gjorde store
Forretninger der. Da Krigen brød ud i 1914, opholdt Cirkus Schumann sig netop
i Schweiz, og Max Schumann tænkte paa at høre op. Men efter Samtaler med
Sønnerne (Willy, Ernst og Oscar) blev man alligevel enige om at fortsætte.
Max Schumann følte sig dog baade for gammel (61 år) og for træt til at
fortsætte som Direktør, og Cirkus Brødrene Schumann opstod. Den ældste af
sønnerne, Willy, blev den ledende og viste sig at være en Showman af Rang.22

Inden vi går videre skal vi først have samlet et par løse ender af familiehistorien
op om seniorbrødrene Albert og Ernst, der skilte sig ud fra de øvrige og startede
deres egne cirkus.
Selv om Altmeisteren inden for de enkelte cirkusfamilier udøver den disciplin,
han anser som nødvendigt for at holde sammen på børnene, er det næsten en
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naturlov, at de driftigste af flokken alligevel på et tidspunkt bryder ud og tager
engagement hos fremmede eller danner eget selskab.
Foråret 1885 forlod//r. Albert Schumann, der har Renomé som en afEuropas
bedste Dressører, sin Faders Selskab paa Grund af en Gage-Uenighed.23 Han
rejste til Skåne for at starte sit eget cirkus og med hovedkvarter i Malmö rejste han
rundt i landsdelen og købte heste.
Den 24. april købte han hingsten Nemyr af Per Jonsson i Marienlund og samme
dag Tailor af Joan Olson i Skräflinge. To dage efter var han i Dalby, hvor han hos
Per Olsson købte fuxvallakken Terminus og samme dag den 26. april den smukke
treårs ravnsorte hingst Anderton hos H. Persson i Refinge. Den 27. købte han
Mary af Lars Persson i Sandby og Odara hos Per Jonsson i Marienlund, hvor han
tidligere havde købt hingsten Nemyr. Opkøbene sluttede den 28. april i Hellestad,
hvor han hos Mathias Carstenson fandt hesten Van Dimann. Alt i alt syv
stykker.24
Så gik Albert Schuman (1858-1939) ellers igang med dressuren. Han havde
travlt, for meningen var, at cirkus skulle op at stå hurtigst muligt.
Og det skete. Albert Schumann er ubestrideligt indehaver af verdensrekorden i
effektivitet og hurtighed med etablering af et cirkus helt fra grunden med egne
dresserede skole- og frihedsheste. Helt nøjagtigt varede forberedelserne fra den
24. april, da han startede med at købe heste op, til pinselørdag den 23. maj 1885,
hvor Cirkus A. Schumann havde urpremiere i ridehuset i Malmö. Han var dog en
ærlig mand, for i annoncen lovede han ikke mere, end han kunne holde:
Första stora föreställningen i den högre ridkonsten, hästdressyr, gymnastik
etc. och hvarvid alle de under de senaste 3 veckorna i Malmö och trakten
deromkring inköpta och dresserade hästarna komma attframföras. Sällskapet
består af framstående artister, hvilka aldrig förut uppträdt härstädes. God
musik utföres af egen orkester under anförande af herr kapellmästare A lois
Beranek. Biljettpriserna äro: Parkett 2,00 kr. Första plats 1,50 kr. Andra plats
1,00 kr. Tredje plats 0,50 kr. Närmare genom affischer. Högaktningsfullt A.
Schumannfi
Pressen havde naturligvis fulgt Albert Schumanns bestræbelser med interesse,
og anmeldelsen lige efter helligdagene var elskværdig:
Cirkus Schumanns föreställningar hetsades af den temligen talrika publiken
med lifligt bifall. Om man tager i betraktande den korta tid, som i och för
öfningar stått till sällskapets disposition, särskildt hvad de fyrbenta artisterna
beträffar, måste man också finna dessa bifallsyttringer ganska rättvisa.
Sällskapets hästar, hvilka, som bekant, til största delen inköpts på den skånska
landsbygden, hafva icke visat sig ovärdiga sin ärofulla lott att varda konstens
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Jockeyrytteren Albert Schumann (1858-1 939) iført trikot sammen med sin kone
Clara, født Happé (1856-1929). der også er i artistkostume. Foto: Gösta Florman,
Regeringsgatan 28 A, Stockholm. Cirkus Schumanns arkiv.

96

Albert Schumanns annonce
i Helsingör Avis den 23. juli
1885 med Danmarkspremi
ere samme aften. C^S.

Kun faa Dage.

CirkusA.Schumann
paa Grømieliave.
Kl. 8, Torsdag
23. Juli Kl. 8:
Første store

Aabuiugs - Forestilling
Optræden af de bedste Kunstnere
og Kunstnerinder.
Præsentation af de bedst dresse
rede Skole- og Frihedsheste.
Nærmere af Plakater.
Højagtelsesfuldt
A. Schumann, Direktør.
utkorade. Det kunde man se af de prof som företeddes af dem, som voro nog
utbildade att kunna presenteras för publiken.
Direktör A. Schumann visade sig som utmärkt hästdressör och ryttare i den
högre skolen, hvilket på ett eklatant sätt ådagalades t.ex. genom hans
dressyruppvisning af hingsten Nemvr samt genom hans ridt i den högre skolen
på, bland andra fuxvallacken Terminus.24
Foruden Albert selv var der lidt, men godt: Et jonglør- og ekvilibristnummer, en
klovn, et hundenummer med en bulldog og en dame i trapez.
Efterhånden som tiden gik, fik direktøren kørt forestillingen ind. Efter ca. fire
ugers optræden i ridehuset fik han følgende positive afskedshilsen med på rejsen:
Cirkus Ä. Schumann gifver i afton sin afskedsföreställning för denna gång
och begifver sig derefter till Hälsingborg. Sejouren här har icke varit synnerligen
gynsam i ekonomiskt afseende på grund af konkurrensen med sommaren, som
har så många andra nöjen att bjuda, men direktör Schumann har det oaktadt
nedlagt stor kostnad på att bringa omvexling i programmet genom att ständigt
engagera nya artister, afhvilka åtskilliga varit mycket framstående i sitt slag.
Det nybildade sällskapet är derför att anse såsom ett af de bättre i Norden och
skall säkert blifva väl emottaget hvar det kommer.26
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Næste by på ruten var som nævnt Hålsingborg, og der lå Cirkus A. Schumann
en måneds tid, til det gled over Sundet. Der var Danmarkspremiere i Helsingør
den 23. juli 1885.1 annoncerne reklamerede han med Præsentation af de bedst
dresserede Skole- og Frihedsheste.27 Københavnerpressen sendte en anmelder til
Helsingør. Han rapporterede hjem, at begivenheden fandt sted i en lille net
hippodrom, dvs. en åben arena med rundsejl uden oversejl:
Albert Schuman er nu en stilfuld Direktør, med korrekt Overskæg, elegant
Bleghed, blaseret Uforstyrrethed og Diamant-Skjorteknap. Hans Kendemærke
er Ro; kun tilhest kan han vise Hæftighed. I den unge Cirkus Schumann kan det
høje Ridt endnu en Gang imellem faa Karakteren af en Kamp: Hest og Rytter
brydes. Kendere nyder det, naar Direktøren med Amatørens hidsige Lyst tumler
den stædige Anderton. Efter saadanne Ulydighedens Øjeblikke høres fra
Staldaabningen private Smaa-Bravo. Det er de gamle Staldmestre som ikke kan
undertrykke deres Bevægelse. Publikum har maaske for første Gang set
Hestedressur i Cirkus.
Alt i alt en Cirkus med et eget Præg. Den Schumannske Fornemhed tilsat med
Friskheden ved et første Forsøg. Ingen tager det saadan rigtig seriøst, ikke
Artisterne og ikke Publikum. Alle er Venner, og ingen af Tilskuerne forarges,
naar et Par Hesteforlægger Kampen til mellem Bænkene; man ved, at sligt hører
sig til ved en Generalprøve. Og en Generalprøve er det - med al en Generalprøves
Charme.28
Cirkus A. Schumann sluttede besøget i Helsingør den 10. august med en meget
populær brydekamp mellem selskabets atlet Mr. Pierre Rigal og den lokale
slagtermester August Breiting:
Kampen fandt Sted under livlig Deltagelse fra Tilskuernes Side, idet
Publikum temmelig lydeligt gav sin Sympathi for Dansken til Kjende og meget
nøje vaagede over, at Mr. Rigal ikke overtraadte nogen af de for Brydningen
opstillede Regler. Efter 5 Minutters livlig Kamp, under hvilken vistnok de fleste
Tilskuere kom til det Resultat, at Hr. Breiting ikke saa meget var sin Modstand
er underlegen i Styrke som i Øvelse og Evne til at drage Fordel af enhver sig
frembydende heldig Chance, endte denne med, at Hr. Breiting blev kastet til
Jorden. Den udsatte Præmie, en Medaille, som jo egentlig tilkom Mr. Rigal, bad
denne Hr. Breiting modtage som en Anerkjendelse af hans tapre Modstand og
noble Maade at optræde paa under Kampen.29
Det nystartede selskab foretog derefter et voveligt spring til København. Albert
Schumann havde udset sig forlystelsesetablissementet Store Ravnsborg på
Nørrebro. Herlejede han en ryddelig Plads i Haven, 70 Fod i Diameter, ogRettil
at opføre Forestillinger hver Dag einzig und allein Kl. 7- 10. Der stod godt nok et
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Men som Helhed var Begyndelsen en Sejr. Hr. Schumann vil samle fuldt Hus
Aften efter Aften, og Store Ravnsborg vil omsætte usædvanlig mange Bajere.31
En af Alberts artister var den verdensberømte Klown Tom Belling fra Cirkus
Renz, som mange år efter også fik sit navn gjort udødeligt på Dyrehavsbakken
gennem visesangeren Peter Skousgaard (1882-1954). Han optrådte her under
navnet Tom Belling med rumstérstang og brandert i sangerindetempleme
Sommerlyst og Bakkens Hvile.
Efter nøjagtig en måneds arenaforestillinger i Store Ravnsborgs have forsvandt
det lille cirkus fra Danmarks strande. Det kom først tilbage 2 år senere efter at have
været en tur inde i zarens Rusland.
København havde netop i den periode fået bygget en ny cirkusbygning, der 1886
blev lejet ud til den tyske cirkusdirektør Ernst Renz for 3 sæsoner. Men da han det
første år kom skævt ind på det danske publikum besluttede Renz at genudleje
bygningen til Albert Schumann i 1887 for så selv at tage det store udstillingsår
1888, som ikke kunne undgå at give kasse.
I april 1887 lå Cirkus A. Schumann i Warszawa, hvor det gjorde stormende
Lykke, og her skrev Albert Schumann kontrakt med Ernst Renz om leje af
Cirkusbygningen i København for de 4 sommermåneder fra 15. maj til 15.
september 1887.1 de mellemliggende 2 år var forretningen vokset så voldsomt, at
der nu var 70 heste i staldene. Personalet bestod af ikke mindre end 120
personer.32
Efter Warszawa tog Albert Schumann til Wilna (Litauen). Derefter til Libau
(Letland), hvorfra han med DFDS’ dampskib Kiew sejlede til København.33
Den unge Direktør møder bedækket med russiske Laurbær. Nogen Genvor
dighed har Selskabet alligevel haft i Rusland. Det er bleven Hr. Schumann
forbudt atføre de i Czarriget indkøbte Heste ud afLandet og kun et direkte Bøn
skrift til Kejseren har kunnet bevirke, at de Heste, som han havde med sig dertil,
faar Lov at slippe væk igen. Og fire dresserede Stude, en brun og tre hvide, gaar
saa i Købet med det samme og gør Rejsen med hertil33
Den cirkusinteresserede del af pressen gav Cirkus A. Schumann tid til at
akklimatisere sig nogle dage:
Cirkus Renz var større, den kom med et stort Navn og en stor Pengekasse.
Gamle Renz følte sig som en Konge, og denne Værdighedsfølelse bredte sig
gennem hele Banden lige ned til Staldkarlene. Der var en ægte tysk Hovenhed
over det hele.
Schumanns Stab er af noget mindre Dimensioner, men hvad der er staar i
Kvalitet snarere over end under de renz 'ske Kræfter. Selskabet er ungt endnu,
det har endnu ikke naaet sit Kulminationspunkt, medens Renz forlængst har
passeret sit.
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Renz lagde sig efterhaanden grundigt ud med Publikum, men han nød Hoffets
Bevaagenhed, og den kan han takke for, at det ikke gik ham værre. Det synes
saaledes, som om Hofog Folk ogsaa paa Cirkusomraadet haretforskelligt Syn
paa Tingene.34
Hen på sommeren trak Albert Schumann den sædvanlige skuffe med pantomi
mer ud og præsenterede nogle stykker for de efterhånden lidt cirkustrætte
københavnere:
Det ny Numerhed ifølge Plakaten: Dagen før Slaget, Krigs-Episode, mimisk
equestrisk Pantomime med Evolutioner til Hest og til Fods samt Ballet i 1 Akt,
men var heldigvis ikke saa langt som Titlen. Alligevel var Dagen før Slaget
længere, end den kunne taale at være, thi det lader sig ikke nægte, - den var alt
andet end morsom.
Mr. Cooke hed Dahl og varen tapper dansk Dragon med ulastelige Former og
Miss Harriette var en dansk Bondepige ved Navn Thora. Hvad disse to
Mennesker udførte i Retning af Krigerdaad grænser til det fabelagtige. Hr.
Cooke alias Dahl slog syv tyskere med et Slag næsten hele Tilden, lige til hans
trofaste Gangersank død til Jorden. Da begravede han en Dannebrogs Flagdug i
Manegens Sand og begyndte at vakle haardt saaret og nedtrykt omkring. Ved
den døde Hest var der imidlertid snedigen bleven anbragt et Tyskerlig, som laa
og havde et grueligt Mas med at faa det afsjælede ædle Dyr til at ligge todt saa
længe. De to døde Kroppe brødes afog til ret kraftig, naar Dragonhesten fik Lyst
til at strække Benene lidt.
Efter en Tidlang at have virret om på Slagmarken gravede Hr. Cooke derpaa
Flaget op igen, bandt en Serviet om Benetpaa sit døde Dyr og delte broderlig sin
sidste Snaps med sin Yndling, der utallige Gange havde baaret ham gennem
Slagets Tummel. Og næppe havde Bucephalus faaet slugt denne Hjærtestyrkning, der gjorde samme Gavn som en stærkt virkende Brama-Livseliksir,før den
vips ! var paa Benene igen. Rytteren sprang i Sadlen, ladende haant om sine
Saar, og Rabalderet gik løs igen tilFrk. Harriette i Spidsen forsin Kastelsgarde
afhøjsindede Kvinder, gav Tyskerne saa mange Klin, at de maattefortrække.3*
1892 fulgte den europæiske cirkusverden i en måneds tid med spænding et
drama, hvori Albert Schumann spillede hovedrollen. Historien startede med, at et
telegrambureau i Wien rundkastede en meddelelse til den tyske presse om, at
cirkusdirektør Albert Schumann, der på det tidspunkt opholdt sig i Wien med sit
selskab, var blevet anholdt af politiet som desertør fra tysk militærtjeneste og sendt
til kredsretten i Brandenburg:
Avisen har i den Anledning henvendt sig til den bedste Kilde paa dette
Omraade: Cirkus Schumann i Aarhus, og fra dem, der have staaet Albert
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Schumann nær, lige fra den Tid, han optraadte hos Faderen, har Bladet
modtaget følgende autentiske Oplysninger:
Albert Baptist Schumann er født i Wien 1857. Han fremstillede sig efter de
sædvanlige Regler i 1881 til Session i den sikre Tro, at han vilde blive kasseret,
idet han til Tider er meget lidende af en Mavesygdom. Han blev imidlertid
udtaget til det svære Kavalleri. Da indkaldelsestiden kom, mødte han ikke,
hvorfor han efterlystes og idømtes en Bødepaa 150 Mark. Da han paa denne Tid
var borte med sit Selskab, meldte han sig heller ikke denne Gang.
Fra nu af rejste han næsten udelukkende i Skandinavien paa Svensk Pas i
Haab om, at han efter 5 Aars Forløb skulde erhverve svensk Indfødsret. Dette
var der imidlertid selvfølgelig ingen Udsigt til, da de svenske Autoriteter saavel
som andre Lande, først og fremmest forlange, at man ikke har unddraget sig
nogen Forpligtelse i sit Hjemland.36
Den 1. oktober blev det meddelt, at Albert Schumann af kredsretten i
Brandenburg var bleven idømt 6 Maaneders Fængsel for at have unddraget sig
Opfyldelsen afsin Militære Værnepligt i Preussen. Men dramaet endte lykkeligt
for Albert et par uger senere. Han blev frigivet iflg. Kejserens Naade og kan nu
fremtidig ogsaa berejse Tyskland med sit Selskab, hvad der hidtil har været
umuligt for ham paa Grund af Udeblivelsen fra Militærvæsenet. Dramaet fik
endnu en sløjfe, da han endelig blev i stand til at fremskaffe sine personlige papirer,
så hans borgerlige vielse i Stockholm medt/enforhenværende Chansonette Clara
Happe, der i sin Tid optraadte paa den saakaldte gamle Boulevard, det
nuværende National kunne blive bekræftet ved et rigtigt kirkebryllup i Wien.37
Fyens Stiftstidende meddelte den 16. maj 1896:
Cirkus Schumann passerede inat med Extratog Odense paa Vejen fra Leipzig
til Kjøbenhavn. Toget, der bestod af 4 Personvogne og 14 Kreatur- og
Godsvogne, alle tydske, der uden Omladning gjennemførtes ligefra Leipzig til
den danske Hovedstad, overførtes saavel over Lille- som Storebelt med 2
Extrafærger. Det var forspændt med 2 Lokomotiver. Selskabet talte 120
Personer samt 100 Heste m.m. Det ledsagedes fra Vamdrup af 3 danske
toldembedsmænd.
Efter 9 års forløb rykkede Albert Schumann altså igen ind i Cirkusbygningen:
I Ring om ham stod ved hans Entre Balletkorpset i violette Fløjlsfrakker og
Staldpersonalet i staalgraat Liberi med Guldgalioner ned ad Benklæderne. Og
hverken paa Direktøren ellerpaa Ballettens Damer mærkedes det, at de havde
tilbragt halvandet Døgn paa en kedsommelig Jærnbanefart, saalidt som det
sporedes paa de ulasteligt pilne og pæne Kostymer, at de lige var pakkede ud af
Kufferten.
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Albert Schumann (1858-1939) etablerede sig med cirkusbygninger i bl. a. Berlin og Wien. Tegning på
programforside i Berlin den 1 7. november 1907. Chester Dieck s programsamling i CHS.

Hr. Albert Schumann betegner sig selv som Verdens bedste Dressør, og
maaske er han det ogsaa. Og paa sin Dygtighed gav Hr. Schumann i Aftes
uomtvistelige Beviser. Han præsenterede udmærket smukke Dyr i Frihed.
Denne Præsentation var uden Lyder og af en ualmindelig Energi. Desuden
fremførte Direktøren en Springhest og red paa en dejlig Lippizaner-SkimmelVallak et elegant Skoleridt med blændende flotte Piruetter, der fik Huset til at
brage afApplavs. Fru Clara Schumann har, siden hun var her sidst, lært at sidde
i en Saddel og red særdeles net.38
Med udgangen af sæsonen 1896 tog Albert Schumann for bestandigt afsked
med København, der vistnok var blevet ham en kende for provinsiel. Han lod høre
fra sig i 1898, da man i avisen kunne læse, at han havde købt den Renz’ske
Cirkusbygning i Hamborg med Inventar for 400.000 Mark.39 Siden udvidede
han sit europæiske imperium med egne cirkusbygninger i Berlin og Wien. 1903
byggedes desuden Schumanntheater i Frankfurt am Main, der blev ødelagt under
2. verdenskrig.40
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Dokumentation for Ernst Schumanns virksomhed som cirkusdirektør er yderst
ringe, men den foregik heller ikke i Danmark. 1893 stod han godt nok omtalt i
annoncerne som direktør for Tivolis cirkus i København. I virkeligheden var han
vel nærmest en slags kunstnerisk leder, da han fik en del af numrene ovre fra
Cirkusbygningen, hvor hans far, Gotthold Schumann, ikke blot var direktør af
navn, men også af gavn.41
I årene 1896-97 rejste Cirkus Ernst Schumann i Tyskland, Holland og Belgien,
og det gav kun forestillinger i byer med faste cirkusbygninger. En af hans artister
både i 1893 og 1896-97 var akrobaten Anton Hersleb fra København, der senere
grundlagde det danske artistblad ECHO.42
1898 opløste Ernst Schumann på grund af økonomiske omstændigheder sit
cirkus i Stettin. Ved den lejlighed solgte han en snes frihedsheste til ejeren af
Cirkusbygningen i København, direktør Peter Rasmussen, der ville bruge dem i
sæsonen 1899, hvor klovnen Lavater Lee skulle føre dem frem.19
Siden har Ernst Schumann ikke ladet høre fra sig.
Som tidligere nævnt blev Cirkus Brdr. Schumann grundlagt ved udbrudet af
første verdenskrig 1914 med brødrene Willy (1880-1936), Ernst (1884-1960) og
Oscar (1886-1954) som direktører. På det tidspunkt havde de 70 kostbare heste.
Der meldte sig hurtigt vanskeligheder med at skaffe foder til de mange dyr, specielt
da virksomheden måtte ligge stille i mange måneder på grund af transportrestrik
tioner og svigtende publikum.
Sæsonen 1915 opholdt Cirkus Brdr. Schumann sig i Tyskland, hvor det igen var
kommet igang med at spille, og her fik brødrene tilbud om at leje Cirkusbygningen i
København for sommeren 1916. Bygningen var tip-top moderne, da den netop var
blevet genopført efter branden den 7. marts 1914.
Cirkus Brdr. Schumann slog til med den snusfornuftige bagtanke, at det ville
være en klog disposition at tage til det neutrale Danmark. Her var chancen for at
holde hestebestanden intakt større end ved at forblive i det krigsførende Tyskland,
hvor transport- og fodersituationen allerede var katastrofal. Alternativet kunne
måske blive, at de blev nødsaget til at aflive de kostbare heste eller endnu værre: at
hestene kunne blive rekvireret af militæret til kanonføde.
Forsommeren 1916 rykkede familien Schumann altså ind i Cirkusbygningen
med fyldig og elskværdig foromtale af dagspressen:
Cirkus Schumann harførst og fremmest gjort Kunstridtet og Hestedressuren
til sin Specialitet. Cirkus ejer 64 Heste, som alle er dresserede af en af de tre
Brødre efter et ganske specielt Familieprincip. Direktørerne vil selv fremføre
deres Heste.
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En af Circus M. Schumanns store pakvogne fra 1 905 forspændt med fire skimler. De arbejdede kun
som trækdyr og optrådte ikke i manegen. Under transporten fra og til jernbanen fungeredevogntoget
som en opsigtsvækkende reklame for cirkus. Derfor gjorde man noget ud af det: Vognene var på tag
og sider betrukket med læred. påmalet navn og cirkusmotiver. Desuden var der klistret plakater på
vognene. De smukke heste var klædt på med specielt Prachtgeschirr. dvs. pynteseletoj behængt
med lange læderstrimler fra det overste af trækselen. Seletojet var overalt beslået med nysolv. Foto:
Emil Boehm, Danzig. Cirkus Schumanns arkiv.

De tre Brødre er i øvrigt svenske Undersaatter og har alle aftjent deres
Værnepligt i Sverig. En Tid lang var de ansat paa Officersskolen i Hannover
som Lærere for tyske Rytterofficerer, hvilket maa betragtes som en fin
Anbefaling for deres Dygtighed.43
Om de sidste linier i pressemeddelelsen just var en psykologisk velanbragt
oplysning til det danske cirkuspublikum midt under første verdenskrig, kan man
nok sætte et spørgsmålstegn ved. Som forklaring tjener det undskyldende moment,
at Cirkus Brdr. Schumann i realiteten var et tysk cirkus i bund og grund, selv om
direktionen af praktiske grunde på papiret godt nok var svenske statsborgere.
Urpremieren den 5. maj 1916 forløb ifølge en af anmelderne således:
Cirkus Schumann præsenterede sig i Gaar for Kjøbenhavn som en stilfuld,
men ikke videre spændende Hestecirkus. De tre Brødre Schumann viste sigpaa
en Maade kun at være to, idet den ene, Willy, efter at have taget sin blanke
Cylinder af i Manegen forlod dennefor at trække sig tilbage til Pengekassen. Af
de to andre var det egentlig kun den ene, Ernst, der udrettede noget, idet Oscar
blot viste sig en enkelt Gang paa en sort Hest med to smaa Ponyer efter sig.
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Til Gengæld arbejdede Ernst Schumann hele Aftenen igennem med et Utal af
Heste, og han viste ganske fortræffelige Ting afHestedressur, som vi ikke længe
har set Mage til herhjemme. Hans 12 Trakehnerhingste er mønstergyldigt
dresseret, hans 6 brune Vallaker ligeledes, hans Skoleridt er overordentligt
smukt, men særlig hans Ridt paa Kapriol-Hesten erforbløffende godt. Det var
da ogsaa navnlig dette, der i Aftes reddede Honnøren for Navnet Schumann og
skaffede Ernst en høj Stjerne hos Publikum.
Men ellers vardet ikke noget særlig straalende Program, man havdefaaet sat
sammen til Aabningsforestillingen. Vi har ikke i de senere Aar været forvænte
med morsomme Klovner i Cirkus, men disse er dog de sletteste endnu, og selv
Talestaldmester Erichsens Fistelstemme kunde ikke live op i deres humørfor
ladte Flovser. Men forhaabentlig har Brødrene Schumann et Par Trumfer i
Baghaanden, og hvis de har det, bør de spille dem ud straks.44
Den kritiske undertone i anmeldelserne blev omgående taget til følge af
direktionen, der herved dokumenterede ønsket om at vise en helstøbt forestilling:
Alle de Numre, der den første Aften virkede alt for langstrakt, er blevet
betydelig forkortet, saaledes at kun de forskellige Trupers bedste Tricks og
smukkeste Præstationer bringes til Udførelse. Forestillingen harderved vundet
meget i Præcision og Seværdighed. Direktionen har desuden ladet Manegen
sænke og foretagetforskellige Forandringer, hvorved den udmærkede Kunstbe
ridertrup Barencos smukke Numre kommer bedre til sin Ret. Med de stedfundne
Forandringer bringer Cirkus Schumann nu en særdeles smuk Forestilling.45
Det gensidigt gode tillidsforhold, der er en urokkelig betingelse for med udbytte
at kunne drive cirkusvirksomhed her i landet, var dermed etableret for Cirkus Brdr.
Schumanns vedkommende. Selv om kronologien brydes lidt, kan det tilføjes, at
der gennem en lang række år heller ikke blev slået alvorlige skår i postelinet.
Sommersæsonen sluttede den 5. september 1916. Stik imod al sædvane fik
brødrene Schumann bevilling til også at give cirkusforestillinger i vintersæsonen,
der startede den 16. september:
Den lille Pavse paa halvanden Uge vil blive benyttet til nogle nødvendige
Ombygninger. De grimme Kahytsnedgangefra Logerne vil blivefjernede, og der
skal bygges Orkesterplads foran den ophøjede Scene. Enhver Cirkus har jo i
vore Dage sine Varietenumre, og for saa vidt de egner sig dertil, vil de blive
fremvist fra Scenen og ikke fra Manegen.46
Ideen med at placere en scene - i artistsproget kaldes den slags indretninger for
en Biihne - ved siden af en cirkusmanege, er så vidt vides det første eksempel på
den slags utraditionelle eksperimenter her i landet i nyere tid. Anmelderne lod sig
dog hverken imponere eller mærke med noget i den anledning:
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Manegens Numre tog gennemgaaende Broderparten af Bifaldet, og Publi
kums Interesse fulgte levende, hvad der gik for sig indenfor Barrieren. Uden
Pavser skiftede de 21 Numre mellem Manege og Tribune, og Programmet bød
paa særdeles broget Afveksling. I øvrigt var der rigeligt med Knockabouter,
Klovner og Ekscentrikere, og der blev let meget.
Direktør Willy Schumanns nydelige unge Frue fik en særlig Sukces som
Solodanserinde i en fiks lille Ballet. Det var alt i alt et særdeles godt
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Aabningsprogram, og det fuldt besatte Hus sparede ikke paa Bifaldet. De tre
Direktører viste alle deres mange Tænder i et lykkeligt Smil.47
Vintersæsonen sluttede den 1. april 1917, og direktør Willy Schumann sagde i
den anledning:
Den 9. April har vi Premiere i Odense i vort store Telt, som netop i Dag er
kommet hertil fra Tyskland, hvor det var opmagasineret. Der er Tilskuertelt,
Garderobetelte til Personalet, Staldtelte til et Hundrede Heste osv., saa det har
været en stor og vanskelig Transport under de nuværende Forhold. Jeg aander
lettet nu, da hele Materiellet er her i god Behold.
Der er nu under Krigen ingen Cirkus i Europa, der har saa mange smukke
Raceheste i Behold som vi, og jeg kan ikke sige Dem, hvor jeg er København
taknemligfor, at jeg har kunnet blive her saa længe, omtrent et helt Aar, paa en
Tid, hvor det næsten er umuligt at skaffe saa mange Dyr Foder i andre Lande.
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Jeg har udelukkende haft Glæde af Opholdet her. Naturligvis rejser vi ikke
herfra med nogen fuld Pengepose; men vi har heller ikke tabt noget i den lange
Tid, og det er allerede meget at kunne sige det under Krigen, hvor de fleste store
Cirkusselskaber er blevet opløst og ruineret.48
Den optimistiske stemning strakte sig ikke engang til opholdet i Odense.
Programmet var skam udmærket, men vejret til gengæld helt elendigt. Regnen
piskede ned, og det var hundekoldt i teltet. Publikum svigtede totalt. Efter en halv
snes dage kunne man læse i avisen:
Den store Cirkus Schumann, der i nogen Tid har gæstet Odense, gav iaftes
efter Bestemmelsen sin Afskedsforestilling heri Byen. A It var klappet og klart til
Afrejsen til Vejle, hvor Cirkus skulde give sine næste Forestillinger. Jernbane
vogne var bestilt i god Tid, og Generaldirektionen i København varogsaagaaet
ind paa anvendelse af det fornødne Antal Vogne til Transporten af det meget
omfattende Cirkusmateriel, det store Telt, alt Inventaret, Artisternes Vogne,
Hestene osv. Stor var derfor Bestyrtelsen i Cirkus, da der ved 5-Tiden igaar
indløb Telegram med den Meddelelse, at efter ministeriel Ordre kunde Cirkus
overhovedet ingen Vogne faa. Der skulde nemlig disponeres over disse til Brug
for absolut nødvendige Formaal, for Tiden hovedsagelig Transporter af Kul,
Koks og kunstig Gødning.49
Efter yderligere en uges ophold i Odense blev alle cirkusheste indladet i
jernbanevogne og den 24. april blev de kørt til Svendborg. Ved den lejlighed
mistede Ernst Schumann sin uerstattelige springhest. Den sprang af toget og
brækkede nakken.
Turneen rundt i landet blev ikke den succes, direktionen havde drømt om. I
august kom Cirkus Schumann igen til Odense; nærmest som en vingeskudt fugl,
der forvildet flaksede fra sted til sted:
Cirkus Schumann er blevet mindre, og Tidens Spor, eller rettere den
nuværende Situations næsten uovervindelige Vanskeligheder, er ikke gaaet
ubemærket hen over denne udmærkede Cirkus.
Teltet er mindre end sidst, og Orkestret var svundet ind til næsten ingen Ting at
se til og at høre paa. Endnu er alle de dejlige Heste tilbage, den ypperlige
Dressur, det stilfulde Ridt, Massefremvisningerne, Smeld af Piske, stejlende
Heste, Manegens Smuld, der hvirvles op og flyver, og Duft afStald ogafHeste.
Endnu er Traditionen tilbage, den gamle, solide Schumann'ske Tradition, og
der er Cirkus over disse dygtige Direktør-Brødres Præstationer.50
Først sad den fast i Odense, kunde ikke faa de nødvendige Vogne til Jylland,
derpaa var der nødtvungent Ophold i saa at sige alle Byer, i Horsens maatte den
endda holde en 6 Ugers Pause, og gennem den hele Tourne har Spørgsmaalet om
Havre været næsten umuligt at løse.51
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Cirkus Schumanns sæsonpremiere 1 925 i Cirkusbygningen. København, der inspirerede tegneren
hos Nationaltidende til dette stemningsbillede i avisen den 3. maj. CHS.

Sommeren 1918 var Cirkus Brdr. Schumann igen i Cirkusbygningen, og fordi
vejret var ganske elendigt med rusk og regn det meste af tiden - det var et rigtigt
cirkusvejr ! - gik sæsonen over al forventning godt. Familien konsoliderede sig
økonomisk, men det forhindrede skam ikke den administrerende direktør i at tage
et ekstra nap uden for sæsonen:
Willy Schumann ansøgte Myndighederne om et Vognmandsborgerskab og
fik det. Han kørte selv sin Droskeforspændt med en afde kostbare Heste, der ofte
til Publikums Forundring og Morskab glemte, at den nu var Droskehest og ikke
befandt sig i Manegen.22
På det tidspunkt var Cirkusbygningens ejer og familien Schumann blevet enige
om at oprette en flerårig lejekontrakt, så Schumånneme kunne investere i en mere
hensigtsmæssig indretning af udenomsbekvemmelighederne:
En af de gamle Staldbygninger ved Siden af Cirkus, den hvori Sarrasani og
Hagenbeck havde deres Elefanter, har Schumann nu ladet ombygge til Ridehus,
og ved at lade nogle Rester af andre gamle faldefærdige Stalde og Lysthuse fra
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den nedlagte Cirkushave rive ned, hårde ved Siden af det lukkede Ridehusfaaet
en særdeles god aaben Ridebane til at arbejde paa i godt Vejr.
Paa disse Pladser vil de nu i Vinterens Løb indstudere nye Numre bl.a. med
nogle meget fine Blodsheste, de har faaet hertil fra den nu ophævede Cirkus
Albert Schumann, deres Onkels Forretning i Berlin. Og i Pauserne vil de give
Rideundervisning til viderekomne Elever.52
Om Altmeister Willy Schumann har vi tidligere hørt, at han var en showmand af
rang. Heri lå blandt andet, at han vidste, hvad god presseomtale ville sige. Han
forstod at sælge sit cirkus og skaffe en masse gratis tekstreklame:
Nu er den Willy Schumann kommen hit,
so har det altso blifet Foraars-Tit.
Han siden elfe Aar mit Zirkus kommer,
und som en Svalbe han bebuter Sommer.

En Danske har han blifet ungefær,
men kunde tro, at han var indfødt her.
Denn han har lært at sprekke Sprakket ganske
perfekt aldeles wie en anden Danske.
Hvert Aar den Willy har en stur Program,
oh, den Rastelli, kan De huske ham ?
Und en, som lafer Arbeit i den Kuppel
und gaar paa Line uten Spor af Snubl.

Und fine Hester har han altid mit,
den Willy selbst kan rite Skuleridt.
Men doch i Aar jeg tror, han later være,
denn han har ingen Hester, som kan bære.
Men foran hver Sæson han bange har
for at den Himmel blife skal for klar.
Men kolossal paa hans Humør det letter,
wenn vi den Sommer lang har Regenwetter.
Was wil doch alle Folk mit Tivoli,
wenn de en Zirkus lunt kan sidde i.
Og for den Willy ønsker vi der kommer
er herlig nass und regnfuld Zirkus-Sommer.53
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Beretningen er nu nået til et punkt, jeg har set hen til med en vis bekymring. For
hvordan skal man håndtere et stort antal sæsoner, hvor udviklingen sker efter en
snor og alt arter sig teknisk fremragende, ja selv det kunstneriske er på et meget højt
plan ? En opremsning af de hundreder af fremragende artister med særprægede
kunstnernavne, som i tiden fra 1918 og fremover har optrådt hos Cirkus
Schumann i Cirkusbygningen, vil for den alment interesserede blive en utålelig
monoton affære, som ingen kan være tjent med. En gennemgang af de helt
enestående cirkusnumre af verdensklasse ligeså.
Antallet af sæsoner i Cirkusbygningen forekommer næsten lige så uoverskue
ligt, og det vil være meningsløst at gå i detaljer med blot et enkelt år. Cirkus
Schumann sad på Cirkusbygningen i 2 lange perioder: Den første var på 20
sæsoner fra 1918 til 1937. Derefter var der et slip i rækken på 5 år fra 1938 til
1942, hvor Schumånnerne var freelance. 1943 kom de tilbage til Cirkusbygningen
og blev der i 27 sæsoner indtil 1969, da brødrene Albert (f. 1915) og Max
Schumann (f. 1916) besluttede at lægge op. De havde da i mange år været groet så
fast, at københavnerne i daglig tale simpelt hen kaldte Cirkusbygningen for Cirkus
Schumann.
Naturligvis har der gennem årene trods alt været markante begivenheder, der
fortjener særlig omtale. Først og fremmest kunne det måske være interessant at
undersøge, hvad der var årsag til, at Cirkus Schumann i årene 1938-42 måtte ud
og prøve, om vingerne stadig kunne bære.
Udviklingen begyndte tilsyneladende ret uskyldigt med, at cirkusdirektør Jean
Houcke (1878-1973) fra Frankrig i begyndelsen af september 1937, en uges tid
før sæsonen i Jernbanegade var slut, kom til København og indlogerede sig på
Hotel d’Angleterre. Her fik en journalist fra Ekstra Bladet foretræde, og spurgte:
Får vi ikke Deres Cirkus at se her engang?
Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, at jeg kan bryde ind paa en Kollegas
Enemærker.
Hvorfor er Cirkus blevet saa kedelig i vore Dage ?
Fordi Cirkusdirektørerne hører til en Race, der er ved at uddø. En god
Cirkusdirektør er som en god Kok. Han skal kunne sætte et Maaltid sammen,
saaledes at det ikke tynger paa Mellemgulvet, er velsmagende og fuldstændig
logisk. En Cirkusdirektør skal raade over sine Midler med Forstand, vide at
Programmet skal indeholde Spænding, Humør og Elegance i Doser, som er
afpasset efter Publikums Behov. Jeg tror ikke, at man kan beskylde f. Eks.
Filmen, som mange har gjort, for at have taget Interessen fra Cirkus. Det er
Cirkusdirektørerne, som ikke mere har den rigtige Forstaaelse af Faget.54
Sidst i oktober kom Jean Houcke igen til København, og Ekstra Bladet skrev:
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Den socialdemokratiske justitsminister K. K.Steincke belærer ejeren af Cirkusbygningen.direktor N.
H. Nielsen, om. at han gør klogt i at rette sig efter ministerens ønske om at få skiftet Cirkus Schumann
ud med cirkusdirektör Jean Houcke. Tegning i Politiken den 4. november 1937.

I allerstørste Hemmelighed er den store franske Cirkuskonge Jean Houcke
kommet hertil for at forhandle med Direktør Nielsen, Cirkusbygningen, om
eventuel Lejemaal for næste Sæson. Direktør Houcke, som vi interviewede, da
han besøgte Byen med sine Børn for nogle Uger siden, fortalte allerede da, at han
havde Kikpaa Cirkus i Jernbanegade, hvorhan ved Aarhundredets Begyndelse
var en kendt og agtet Gæst!
I Dag til Morgen begyndte de alvorlige Forhandlinger om Leje af Cirkus.
Lejemaalet er endnu ikke gaaet i Orden, men der maales og der diskuteres.
Vi maa haabe, at Justitsministeriet vil give Tilladelse, saa at København
næste Sommer vilfaa en ny Cirkus. Det bliver i saa Fald en afEvropas bedste, vi
faar ! Vi trænger afgjort til Fornyelse i Jernbanegade, og hvis Houcke kommer
hertil til næste Sommer, saa faar vi den i rigt Maal.55
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Den socialdemokratiske justitsminister K. K. Steincke anmodede derefter
direktør N. H. Nielsen om at komme til en samtale i ministeriet.
Det har vakt Opmærksomhed, at Justitsministeren nylig har beskæftiget sig
med Cirkus Schumanns Engagement hos Direktør N. H. Nielsen, og vi spørger
derfor om Grunden til, at Justitsministeren har blandet sig i dette Spørgsmaal.
Justitsministeren udtaler: Bevillingen udløber til April næste A ar, ogjeghari
den Anledning haft en Samtale med Direktør N. H. Nielsen. Jeg har netop
gennemgaaet Regnskabet, der viser, at han tjener mægtige Beløb baade om
Sommeren og især om Vinteren. Han indtager den usædvanlige Præference
stilling, at han baade ejer Bygningen og har Bevilling til Biografen og Cirkus.
Hvad Cirkus angaar synes jeg, det er meningsløst, naar han tilsyneladende er
lænket til Schumann, og mærkeligt, naar Publikum ikke reagerer mod at se den
samme Cirkus Aar efter Aar. Derfor ønskede jeg gerne en Ændring i dette
Forhold.56
K. K. Steincke afrundede selv i sine erindringsboger dette yderst pinlige kapitel i
dansk cirkushistorie:
Direktøren svarede afvisende og truede med at rive Cirkusbygningen ned,
hvad han jo selv maatte om. Dernæst henvendte han sig til Bladene, som
naturligvis væltede sig over mig, som om det varfor min egen Fornøjelses Skyld
og ikke i Publikums Interesse, jeg ønskede Afveksling.
Ved nærmere Eftertanke har Direktøren sikkert alligevel ment, at det var
baade nemmere ogfornuftigere at præstere denne Afvekslingfremfor at rive hele
Cirkusbygningen ned og miste sine Bevillinger.
Han engagerede derefter Cirkus Jean Houcke, som dog viste sig at være et
temmeligt tvivlsomt Bytte, selvom denne pludselig engagerede Sonja, hvis Sang i
hvert Fald ikke forekom mig at egne sig for et Cirkus.
Siden da har derfor ingen Justitsminister, heller ikke jeg, pillet ved Dynastiet
Schumanns Præstationer, hvad der formentlig heller ikke senere har været
Grund tilf7
Det skal tilføjes, at mikrofonsangerinden Sonja Steincke var sat på Jean
Houcke’s program en måneds tid i sæsonen 1938. Som en flot gestus med tydelig
adresse til Justitsministeren blev hans datter placeret som et stjemenummer i
forestillingen. Alle i riget krummede tæer. Men det påvirkede tilsyneladende
hverken cirkusdirektøren, justitsministeren eller mikrofonsangerinden.
K. K. Steinckes misbrug af bevillingssystemet fik trods alt den utilsigtede
positive virkning, at Cirkus Schumanns fornemme ridekunst og frihedsdressur nu
blev vist forden øvrige del af landet. Da skandalen blev kendt, handlede Meta Belli
lynhurtigt og sikrede sig familien Schumann for sæsonerne 1938, 1940 og 1941 til
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det omrejsende Cirkus Belli. I programmet for 1938 præsenterede hun årets
slagnummer:
121 Aar har Brødrene Schumann, Europas mest ansete Cirkusdynasti, haft
fast Cirkussæson i den store Cirkusbygning i København. Brdr. Schumanns
Hestedressur er verdensberømt, og i Cirkuskredse Verden over har det med
Spænding været ventet, hvor Brdr. Schumanns store og pragtfulde Hestemate
riale vilde være at finde i Sommeren 1938. Det er nemlig bestemt, at Familien
Schumann ikke skal drive Cirkus i København i Sommer, og Europas ledende
Cirkus har været paa Vagt for at sikre sig dette enestaaende Nummer. Det blev
Cirkus Belli, der løb med den store Gevinst. I Cirkus Belli vil man i Sommer
kunne se hele Cirkus Schumanns store Hestemateriale, ialt 40 pragtfulde Dyr,
som ledes af Direktørerne Ernst og Albert Schumann^8
Vel, Meta Belli skulle sælge sit program, men at der virkelig var rift om
hestenumrene viser en avisnotits fra april måned i krigsåret 1942, hvor senior
direktør Oscar Schumann fortalte lidt om virksomheden:
Efter at have spillet i Tyskland siden den 1. Oktober er Cirkus Schumann i
disse Dage vendt hjem til København. Brødrene Schumann har haft en vanskelig
Rejse paa Grund af Isvanskelighederne. I fem Dage sad alle Schumännernes
Heste fast i Odense, men nu er det altsaa lykkedes at faa dem frem til
København.
Hvorledes er det gaaet Cirkus Schumann i Tyskland ?
Tak, udmærket. Vi begyndte den 1. Oktober i Magdeburg, hvor det varen
særlig Oplevelse for os Schumänner at spille, idet Cirkus i Magdeburg er en
gammel Schumann-Cirkus. Det er en af de saakaldte Jerncirkus, en Cirkus
bygning, hvor hele Skelettet er af Jern, og der er det ejendommelige ved
Cirkusbygningen i Magdeburg, at den oprindelig stod i Berlin.
Kan man saadan flytte en Cirkusbygning fra den ene By til den anden ?
Ja, det kan lade sig gøre, naar det er en Jerncirkus, idet det dog kun er
Jernskelettet, der kan flyttes. Det kan skilles og transporteres. I den gamle
Bygning i Magdeburg, som min Bedstefar i sin Tid har ejet, havde vi en
udmærket Maaned med Charlie Rivel som Hovednummeretpaa Programmet.
Fra Magdeburg rejste vi til Dresden i Sarrasani-Bygningen, og i begge disse
Byer drev vi Forretningen selv.
Hvor har De saa ellers været ?
I December og Januar var vi engagerede med vore Heste til Cirkus Hagenbeck
i Wien, mens Hagenbecks egne Heste var i Engagement i en anden Cirkus. Fra
Wien kom vi i Februar til Cirkus Krone i München og har været der, indtil vi nu
er rejst hjem paa en lille Ferie inden Foraarssæsonen begynder.
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I foråret 1942 varfamilien Schumann engageret hosCirkus Krone i München. Albert og Maxvistedér
et hestepotpourri. hvor de udklædt som drabelige cowboys skiftedes til at komme ind med dyrene.
Her ses et af Alberts - eller rettere sagt - hans hests præstationer i et gevaldigt sjippenummer. Cirkus
Schumanns arkiv.

Erdet rigtigt, at man forførste Gang i 25 Aar ikkefaar Cirkus Schumann at se
i Skandinavien i Aar ?
Ja, det passer. Vi er engageret for Sommeren og skal bl.a. til Østmarken. Da
det er med Teltcirkus, venter vi imidlertidpaa, at det skal blive noget varmere i
Vejret. Men der bliver ikke Tale om at spille i Skandinavien - hverken i
Danmark eller Sverige.59
Året efter, i 1943, kom Cirkus Schumann tilbage til Cirkusbygningen for en
endnu længere række sæsoner end før Steinckes politiske initiativ.
Årsrytmen for Schumänneme formede sig i store træk på den måde, at sæsonen
i Cirkusbygningen var fra begyndelsen af maj til først i oktober. De tre sæsoner hos
Cirkus Belli gjorde dem opmærksom på, at der også var et cirkuspublikum vest for
Valby Bakke. Derfor begyndte Cirkus Schumann allerede i 1943 at give gæstespil
i provinsen: 1. oktober besøgte det Århushallen og 15. oktober Fyns Forum i
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Odense. Derefter lå det stille i ca. 4 måneder, til det næste forår lagde ud i Sverige,
hvorefter det kom tilbage til Cirkusbygningen omkring 1. maj. I mange år var
hestene engageret til julecirkus i England, men bortset fra den slags svipture var
årets gang som beskrevet. Dog kunne det ske, at de faste byer, Århus og Odense,
nogle år blev skiftet ud til fordel for Herning og Ålborg, der senere fik bygget
rummelige haller egnet for cirkus. Et enkelt år, 1947, besøgte Cirkus Schumann
om efteråret Århushallen og derefter Odense i eget telt. Det blev syet 1939 i
Sverige, mens det endnu var muligt at skaffe teltdug af god kvalitet. Dette telt
gjorde fyldest 1942 i Tyskland, og senere tjente det sig ind ved at blive lejet ud,
bl.a. til Furuvik Kosakkerne i sommeren 1947.60
Albert Schumann blev 1947 spurgt ud om heste:
Hvad kræves der af en dygtig Dressør ?
Man skal have en meget stor Erfaring. Ja, det lyder mærkeligt, naarjeg selv
kun er 32. Men huskpaa, hvad vi har lært afFar og Onkel Ernst. Skulde vi have
tilegnet os det paa normal Maade, var vi blevet ældgamle, før vi blev til noget.
Erfaringen alene gør det dog ikke. Taalmodighed, megen Taalmodighed maa
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dertil- og Taktfølelse. Hestene skal nok have Respektfor én, men samtidig maa
man sørge for at vinde deres Tillid.
Hvor længe varer det at gøre en Hest egnet til Manegebrug ?
Drejer det sig om en Frihedshest, varer det et halvt Aars Tid, før den er
gennemdresseret; med en Skolehest tager det op til to Aar. Og Hestene maa
holdes i Træning - særlig dem, der gaar paa Bagbenene. Vi arbejder et Par
Timer hver Formiddag. Man siger nok, at en Hest af Naturen kan staa paa
Bagbenene. Jovist, den kan stejle. Men kan den gaa fremad ? Det er deri, det
vanskelige ligger. Træningen skal hovedsagelig baseres paa en Udvikling af
Hestens Ryg- og Lændemuskulatur. Vi har enkelte Vallakker, men langt den
overvejende Part er Hingste. Hopper er skam brugelige nok, men naar man har
saa mange Hingste, er det klogest ikke at have Hopper i Stalden.60

Fra gammel tid har myndighedernes holdning til omrejsende af enhver kategori,
altså også til cirkusfolk, været af en sådan art, at der kun kunne være tale om at
disse mennesker til enhver tid skulle følge selv det urimeligste diktat ovenfra. Det
kuede cirkusfolk akcepterede myndighedernes holdning som en naturlig ting helt
op til 1949. Da sendte direktør Ernst Schumann en meddelelse til pressen og
myndigheder med følgende indhold:
Til Deres behagelige Underretning tillader jeg mig herved at meddele, at
Bevillingshavere med Ret til at give Kunstberiderforestillinger (Cirkusforestil
linger) i Danmark under 8. December d.A. har sammensluttet sig i en Forening
under Navnet Cirkusdirektørforeningen for Danmark.
Foreningens Formand er Direktør Ernst Schumann, Cirkus Brdr. Schu
mann, og Foreningens Næstformand er Direktør Arnold Schmidt, Cirkus Brdr.
Schmidt.
Foreningens Formaal er Varetagelse afethvert Forhold afalmen Interessefor
Foreningens Medlemmer, og Foreningens Bestyrelse optræder fremtidig som
organisationsberettiget Forhandler.61
For nogle omrejsende cirkus har stofmængden om besynderlige tildragelser
gennem årene været så overvældende, at mit problem har været at vælge og
begrænse mest muligt. Hos Cirkus Schumann har det modsatte næsten gjort sig
gældende. Man kan så give sig til at filosofere over, hvorfor disse, for en
cirkusskribent, godbidder er så ulige fordelt ? Mon ikke det har lidt at gøre med
først og fremmest rejsemåden og derefter med begreber som systematik og orden i
videste forstand. Men heldigvis var Cirkus Schumann da ikke så fuldkomment, at
det ikke også kunne bidrage med en lille historie. Årgang 1950:
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Medens en Stab af Arbejdere og Rengøringsassistenter i Gaar var i Færd
med at rydde op i Aarhushallen, hvor Cirkus Schumann i Aftes sluttede sine
Forestillinger, indtraadte en dramatisk Episode, som i en halv Times Tid afbrød
Arbejdet.
I Forvirringen var der ikke laast ordentligtfor Buret, der rummer en afCirkus'
store Isbjørne. Den saa sit Snit til at løfte Jernklemmen, og et Øjeblik efter stod
den i Hallen, hvor dens Tilsynekomst voldte Bestyrtelse. Den Panik, der opstod,
ophidsede Bjørnen, saa den hylende og snerrende for rundt i Hallen, som hurtigt
tømtes for Personale. Efter nogen Tids Forløb fik man den lukket ind i Max og
Ernst Schumanns Garderobe.
Her indtraf kort efter en ny dramatisk Episode, idet Aarhushallens Oldfrue,
der intet kendte til Bjørnejagten, lukkede en Dør op og kom til at staa Ansigt til
Ansigt med den vrede Bjørn. Hun havde dog Aandsnærværelse nok til at
smække Døren.
Ved at transportere en anden Bjørn i Bur op i Garderoben fik man lokket den
vredelsbjørn ind i Buret, idet denne Bjørn var dens særlige Fjende. Denblev saa
optaget afat komme ind til den, at den straks kom i Slagsmaal og helt glemte de
skrækslagne Mennesker.62
Som reaktion mod justitsminister K. K. Steinckes politiske initiativ i 1937
truede den daværende ejer af Cirkusbygningen, direktør N. H. Nielsen, som
omtalt med at sælge ejendommen til nedrivning, så der kunne bygges mere
rentabelt på den velbeliggende grund. Dengang blev planerne ikke til noget, da N.
H. Nielsen døde den 5. juni 1938. Bygningen blev derefter overtaget af I/S
Cirkusetablissementet, hvis direktører var sønnerne Erik og Tage Nielsen.63
Den 3. december 1962 blev hammeren igen svunget over Cirkusbygningen.
Dennegang var det alvorligt:
Brugsforeningernes københavnske stormagasin ANVA har i går truffet aftale
om køb af Cirkusbygningen på hjørnet af Jernbanegade og Axeltorv i Køben
havn, hvor Cirkus Schumann og biografen World Cinema har tilhuse.
Købesummen er 10 mili. kr. med en udbetaling på 5 miil. kr. Sælger er I/S
Cirkusetablissementet, København.
ANVA har tidligere på året købt ejendommen Jernbanegade 6 afforsikrings
selskabet Normannia for 2,9 mili. kr., og man vil nu være i stand til at udbygge
foretagendet til ca. 34.000 kvadratmeter etageareal foruden parkeringskældre
til 400 biler.
Såvidt det er oplyst på et møde i ANVA 's direktion i formiddags, vil der ikke
ske ændringer i cirkusbygningens benyttelse de første år. Arbejdernes Oplys-
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Ekvipage Madame Dubarry, skoleshow med Vivi og Max Schumann i Empire Theatre i Manchester.
England, vintersæsonen 1 953-54. Manegen blev indrettet oppe på scenen med løse pistkasser og
med et kokostæppe i lange baner. Den smukke Jeanne Dubarryd 743-93) blevden aldrende Ludvig
XV's elskerinde, og hun ovede betydelig politisk magt. Derfor blev hun henrettet under revolutionen.
Cirkus Schumanns arkiv.

ningsforbund, som er lejer og bevillingshaver til biografen World Cinema, har
kontrakt til 1965.
Cirkus Schumann slutter normalt kun kontraktfor et år ad gangen, og der er
allerede sluttet for næste sæson. Der sker således ikke noget afbræk på dette
område foreløbig.
ANVA overtager bygningen den 15. januar 1963.64
Det blev ikke sagt direkte, men uofficielt var det kendt, at en udenlandsk
supermarkedskoncem havde planer om at erhverve Cirkusbygningen for ved
Danmarks indtræden i det europæiske fællesmarked, EF, at rive bygningen ned og
opføre et konkurrerende varehus klos op ad ANVA. I den pressede situation så
ANVA ingen anden udvej end selv at sikre sig skødet på Cirkusbygningen.
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Ejerskiftet og de usikre forhold med den fremtidige leje af Cirkusbygningen
kunne naturligvis ikke undgå at påvirke hver enkelt af Schumannfamilien. Der er
heller ingen tvivl om, at den latente trussel om nedrivning også indvirkede på
driften af virksomheden.

Familien Schumann har gennem årene praktiseret den særlige tyske skik, at den
ældste aktive cirkusmand i hver generation helt naturligt har fået betegnelsen
A Itmeister. Med al den myndighed og respekt der ligger i ordet: Den gamle mester!
Det var hans ansvar indadtil at holde sammen på familien. Skulle der tages en
alvorlig beslutning, var det ham, der bestemte i sidste instans. Udadtil var han den,
der tegnede firmaet på godt og ondt og tog kontakt med myndigheder og presse.
Hvis der var kritik i luften, lagde han ryg til. Og skulle familiens cirkus roses for
dets præstationer, var det ham, der modtog buketterne.
Denne rent praktiske skik blev fulgt slavisk i de ældre generationer, og den
fungerede som en altmodisch, gammeldags, tradition lige så længe Cirkus
Schumann eksisterede. Albert Schumann var udadtil den ledende, men internt var
han og broderen Max Schumann ligemænd, f. eks. stod begges navne på
cirkusbevillingen.
I teknisk og kunstnerisk henseende var de også ret jævnbyrdige, men de var
meget forskellige af temperament. Hvor Albert Schumann var den korrekte
verdensmand, der tilstræbte uopnåelig fuldkommenhed og var en slider af rang,
havde Max en mere afslappet holdning til direktørværdigheden og tilværelsen i
almindelighed. Teknisk kunne der ikke sættes en finger på hans ekspertise, men
gennem årene har han altid holdt sig diskret i baggrunden og gerne ladet Albert
komme frem i rampelyset på husets vegne.
Alle Schumånner var knagende dygtige som skoleryttere og hestedressører.
Alle Schumånner har stået på skuldrene af foregående generationer. Alle
Schumånner har i en ung alder fået foræret, hvad de ældre havde erfaret gennem et
langt liv i omgang med heste.
Men der skal mere til end heste, selv om de i et gammelt cirkus som Schumanns
helt naturligt fik høj prioritet. Fornyelsen fra det lidt stive, ensformige og farveløse
program, hvor man altid så kvalitetsnumre af høj karat, blev heldigt gennemført,
før det egentlige generationsskifte, der altid er en meget farlig hurdle i et cirkus.
De to unge mænd i familien: Albert og Max giftede sig i 1946. Max i februar på
Frederiksberg med dyrlægedatteren Vivi Merete Mikkelsen (f. 1926) fra Nyborg.
Alberts bryllup stod i Stockholm i november med Paulina Luisa Andreu Busto (f.
1921) fra Barcelona. Paulina var fuldblods artist, scenevant, sydeuropæisk af
temperament og talentfuld i dans og ballet. Datter af klovnen Charlie Rivel.
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Den 11 -årige Katja Schumannsdebut
som professionel artist i ridenummer
et: Ballerina til hest. 1960. Bemærk
hvordan hest og rytter under farten
læner sig ind mod manegens
centrum. Cirkus Schumanns arkiv.

De to svigerinder gled helt naturligt ind i programmet og supplerede hinanden og
familien i store rideoptrin. Mens Vivi ret hurtigt - for husfredens skyld - gled bag
om gardinet, fortsatte den temperamentsfulde Paulina i manegen. I løbet af få år
satte hun sit specielle præg på den gamle forretning.
Der blev pludselig blæst om Cirkus Schumann. Paulina havde blik for farverige,
fornemme kostumer. Det var hende, der var den inspirerende bag den elegante og
koreografisk dygtige udformning af store showmæssige optrin med festligt pyntede
vogne. Hun var uden tvivl en kostbar dame på forestillingens budget. Til gengæld
trak hun publikum. Man skulle i cirkus for at se, hvad hun nu havde fundet på.
Pressefotografer og journalister elskede hende. Hun var fotogen som bare pokker,
så udadtil var det i mange år hende, der var primadonna.
Publikum går i cirkus for at opleve spænding, fest, farver, more sig, hygge sig i
selskab med børnene, spise en is i pausen og kigge ud i stalden til hestene og de

122

eksotiske dyr. Slappe af, have det rart og i godt selskab opleve det udefinerlige
begreb, der hedder cirkusatmosfære.
Desværre er det så lidt, der skal til for at ødelægge den. Og her spiller
økonomien ind. Med udgangen af 1963 slap danske cirkus for at betale
forlystelsesskat; en forbandelse, der gennem mange år havde hvilet som en tung
byrde på cirkus. Et læserbrev i en københavnsk avis fra forsommeren 1964
kommer lidt ind på økonomien og ser også på anmelderens rolle:
Det er pinligt at blive tvangsindlagt til pågående og hæslige biografreklamer
om dårlig ånde, ildelugtende fødder, filipenser, armhulesved, træg afføring og
lignende lækkerier, jfr.forbrugerbladet Tænk, når man går i Cirkus Schumann.
Hidtil har samtlige anmeldere diskret undgået at omtale de biografreklamer,
der vises under pausen, og indtil nu har publikum lidende affundet sig med den
åndelige voldtægt, det er at blive udsat for de naive reklamer, ihukommende at
cirkus, i modsætning til teatrene, måtte betale forlystelsesafgift til staten.
Men nu går den ikke længere. Man venter af en ansvarlig og samvittigheds
fuld anmelder, at han beskriver hele cirkusforestillingen, hvilket i videste
forstand vil sige: Udenværker, bygning eller telt, herunder publikums velbefind
ende med temperatur og siddepladser m.m., forestillingens tilrettelægning,
kostumer og pragt, omtale af de enkelte numre, sprechstallmeisterens præsta
tioner og pausen !
D ’herrer anmeldere må nødvendigvis nu i år tage stilling til, om defortsat kan
tolerere, at cirkus prostituerer sig til reklamen; den reklame, vi alle afskyr! Hvad
publikum menerom cirkus og reklame, fik vi dokumenteret ganske eftertrykke
ligt én gang for alle ved Cirkus Ib. Den ballon fusede ud efter en måned.
Skal cirkus tages alvorligt som kunstart, og det skal det, må cirkus, nu
forlystelsesafgiften er faldet bort, opsige makkerskabet med reklamen i og
omkring manegen.
Publikum har ikke gjort vrøvl over, at billetpriserne er de samme som sidste
år, da der var afgift på forestillingerne, og ingen med blot periferisk kendskab til
cirkus kunne tænke sig at gøre dette. Men når det er sagt, må det være tilladt at
gøre opmærksom på, at det er taktløst at visefilm om armhulesved og sure tæer,
når man sidder i den lifligste duft af hestepærer.
I gamle dage indledtes en cirkusforestilling altid med en halv times orkester
musik, medens publikum fandt på plads. I gamle dage spillede gallaklædte
musikere i pausen for den del af publikum, der blev siddende på pladserne,
medens de mere velhavende beså staldene eller tog sig en forfriskning.
Nu er der ikke noget, der hedder at bese staldene, og ved baren er der simpelt
hen ikke plads, hvis vi alle skulle have en drink. Nogle må blive tilbage, og de må
fnde sig i torturen - endnu !
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Anmelderen Svend Kragh-Jacobsen har også i år skrevet forordet til Cirkus
Schumanns program, og han kommer bl.a. ind på begrebet cirkusatmosfære,
som han siger et par velvalgte ord om. Jeg vil dog æde min gamle hat på, at han
ikke har sat sine ben under cirkuskuplen i pausen.
Nu kan man altid diskutere med hvor stærke venskabsbånd en anmelder bør
være knyttet til mennesker, han offentligt skal sige sin uforgribelige mening om.
Man bør erindre sig, at en anmelder kan blive tvunget til at tage stilling til
forhold, der i givet fald kan forøge forestillingens driftomkostninger med
adskillige tusinde kroner i løbet af en sæson.
Men nu Informations cirkusanmelder, Kurt Møller Madsen, dette fortrinlige
cirkusmenneske, der allerede er gået over i dansk cirkushistorie ved sine saglige
og underbyggede anmeldelser, hvor han i vid udstrækning gør brug af
artistverdenens egen terminologi. Hvad mener han om de grå cirkusmusikere og
biografreklamerne i Cirkus Schumann ? Men han var vel også nede at skåle med
Paulina !
Sprechstallmeister Werner Knipschildt oplyser, at Cirkus Schumann ved
lejemålet har forpligtet sig til at vise reklamefilm i pausen. Indtægterne heraf
såvel som af chokoladesalg og bar tilfalder ANVA.
I øvrigt er vi enige; også med hensyn til de grå cirkusmusikere. Røde
husaruniformer ville være langt mere festlig, men ville næppe stå til den musik,
som dette orkester frembringer. Den er efter min mening for lækker.64
I februar 1965 fortalte Albert Schumann, at han og Max fik syet nogle meget
flotte kostumer til et nyt nummer, »Rhapsody in Blue«. Han fortsatte:
Jeg tror ikke, jeg siger for meget, at det måske bliver det smukkeste
hestenummer, vi nogen sinde har præsteret, bygget op over 12 hvide hingste, helt
uden seletøj og alt andet uden om hestene i blåt.65
Cirkusforfatteren Kurt Møller Madsen, der var journalist på dagbladet Infor
mation, skrev dagen efter premieren i avisen:
Det er muligt, at dynastiet Schumann har vist bedre dressur, hvis man dermed
forstår at vise noget, der er svært; men skal vi tale om frihedsdressur som en
kunstart og ikke blotsom et håndværk, har der næppe nogensinde været vist et så
smukt nummer i en manege siden det beslægtede Ungarsk Intermezzo fra 1961.
Man kan næsten betegne nummeret som en ballet, bygget over cirklens tema.
Manegen ligger hen i et køligt blåt lys, når hestene en for en lukkes ind. Der er
ingen mennesker ved tæppet, og de tolv pragtfulde, helt nøgne hingste får i et
minut eller to lov til at gå planløst rundt mellem hinanden. Så står han der
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Familien Schumann lader sig hylde ved sæsonfinalen i Cirkusbygningen 1960. Fra venstre: Vivi.
Katja. Max. Paulina og Albert. Cirkus Schumanns arkiv.

pludselig, det giveret ryk i dyrene, flokken kommeri drift, og cirklen tagerform.
Hestene flyder som silke omkring ham i uafbrudt vekslende bløde figurer, der
alle er variationer over samme tema.
At tumle et korps som dette så præcist, at det virkeligfølger musikken og ikke
omvendt, kræver en myndighed og styrke, som kun en Albert Schumann er i
besiddelse af.66
Den 29. marts 1966 trådte Komitéen til Cirkusbygningens bevaring frem. Den
bestod af 30 håndplukkede, specielt interesserede i bygningens bevaring.67
Komiteens forhandlingsudvalg kontaktede de følgende 8 år de implicerede parter
og deltog aktivt i den offentlige debat om bygningens skæbne. Den betjente sig helt
systematisk af en langsommelig forhalingspolitik, da det var klart for alle bag
kulisserne, at tiden var den bedste forbundsfælle.
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Undertiden kan man være heldig at se en manege dekoreret med farvet savsmuld forestillende en
stjerne, blomst eller andre enkle motiver. Farvet savsmuld fremstilles ved, at almindelige tørfarver
røres op i en passende portion savsmuld. Det erderimod sjældent aten manege erdekoreret så fint,
som dette fotografi viser: Albert Schumann som cowboy. Den slags sker - iflg. Max Schumann - som
regel kun i forbindelse med en rund fødselsdag, et bryllup, sølvbryllup, jubilæum eller lignende
festlighed, som publikum skal delagtiggøres i. Cirkus Schumanns arkiv.

De omrejsende teltcirkus har normalt ikke store vanskeligheder ved anlæg af
manege. Som regel er jorden så jævn, at den umiddelbart kan bruges efter lidt
planering og udstrøning af savsmuld eller fine høvlspåner. Strøning sker for at
hindre hestene i at skride under løb. For meget savsmuld eller høvlspåner er ikke af
det gode, da der under hestenumrene hvirvles en mængde fint støv op, der i nogle
tilfælde tvinger allergikere og mennesker med åndedrætsbesvær til at holde sig
borte fra cirkus.
Cirkus Schumann arbejdede altid på indendørs maneger, hvor der kun blev
strøet et symbolsk lag savsmuld nærmest for traditionens skyld.
Manegen i Cirkusbygningen var 14 meter i tværmål. Grundmaterialet var 15
store lastbillæs ler, der blev planeret ogh stampet godt sammen af hestene.68
Da Cirkus Schumann i marts 1967 besøgte Fyns Forum i Odense overværede
jeg, hvorledes Max Schumann dirigerede opbygningen af manegen, der her havde
et tværmål på 12,30 meter. For at beskytte gulvet mod fugt blev der først lagt et lag
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asfaltpapir og derefter et ca. 4 cm tykt lag savsmuld. Oven på det et ca. 35 cm tykt
lag af løst ler, der siden blev stampet sammen af hestene. I alt blev der brugt ca. 26
kubikmeter ler. Da pisten blev fjernet efter sidste forestilling, var det forbavsende
at se, hvordan den oprindeligt helt plane flade havde skiftet form efter de to ugers
træning og forestillinger. Som følge af hestenes løben omkring var der blevet en
jævn skråning ude fra pistkasserne ind mod midten. Her var lerlaget knapt 10 cm
tykt, mens det ude ved pisten, da kasserne blev fjernet, dannede en lodret væg på
ca. 40 cm i højden.
Samme år, 1967, dannedes en komite til indstiftelse af en cirkuspris:
Cirkusbygningen i Jernbanegade vil søndag den 30. april danne rammen om
årets cirkusbegivenhed - en festforestilling med Hendes kongelige Højhed
Prinsesse Benedikte i spidsen for et særligt indbudt publikum. Overskuddet skal
gå til indstiftelse af en cirkuspris, som vil blive administreret af Kulturministe
riet.
Det er tanken, atprisenskal uddelesførste gang i 1968, hvorman vilfejre200året for den moderne cirkus' grundlæggelse, og kulturministerfru Bodil Koch
har indvilliget i da at overrække prisen, ligesom hun også holder festtalen ved
forestillingen den 30. april.
Komiteen har mødt den største imødekommenhed hos brødrene Albert og
Max Schumann, der ikke alene giver afkald på aftenens indtægt, men også har
tilbudt at afholde alle øvrige udgifter forbundet med det store arrangement.
Indbydelserne tilfestforestillingen er allerede sendt til medlemmer afregerin
gen, Folketinget, Københavns bystyre, til borgmestrene i omegnskommunerne
samt til repræsentanter for videnskab, kultur og erhvervsliv.69
Som ventet kom der et pænt beløb i komiteens kasse, og i løbet af sæsonen 1968
blev modtageren udpeget:
Forførste gang er Kulturministeriets cirkuspris blevet uddelt, og hvem andre
end altmeister Albert Schumann, der har betydet så umådelig meget for dansk
cirkus, kunne komme på tale til denne hædersbevisning ?
Han fik den overrakt i aftes afkulturminister Helveg Petersen, dersom optakt
til cirkusforestillingens anden afdeling gav Albert Schumann den skønne
sølvstage, der er udarbejdet af Bjørn Wiinblad og Karl Gustav Hansen.
En række kendte cirkusnavne var mødt op for at overvære den festlige
begivenhed, der sætter punktum for Schumanns sæson i år i Jernbanegade.
I aften er det definitivt slut for i år, men det kan røbes, at Cirkus Schumann
også næste år, trods alle rygter om det modsatte, vil være at se og høre i
kuppelbygningen, som er dømt til nedrivning.70

På grund af private forhold deltog Albert Schumann ikke i forestillingen i 1969.
Kort efter sæsonens afslutning blev det klart, at Cirkus Schumann ikke ønskede at
gå ind på ejeren ANVA's krav om en fremtidig leje af Cirkusbygningen med en
minimumsgaranti, hvor lejen hidtil havde været en fast procentdel af billetindtæg
ten:
Direktør Henry Pedersen, ANVA, oplyser, at man i fjor tilbød Schumann en
femårs kontrakt, men det sagde man nej til. Nedrivningen af bygningen er
udskudt. En mulighed er, at biografen World Cinema kører videre til sommer,
en anden er, at Cirkus Benneweis flytter ind i bygningen.
Cirkus Benneweis ligger p.t. i Tivoli og har haft sin bedste sæson i mange år.
Direktør Eli Benneweis sagde i aftes til B. T.: Det er nyt for mig, at Schumanns
forhandlinger er brudt sammen, så jeg har ikke gjort mig nogen tanker. Men jeg
tror ikke, livet i hovedstaden går i stå, fordi Schumann ikke kan spille indianer
derovre.71
1969 blev altså Cirkus Brdr. Schumanns sidste sæson.

I de år Cirkus Schumann residerede i Cirkusbygningen, var der et forbilledligt
samarbejde mellem direktionen og bevaringskomiteen. Samarbejdet faldt helt
bort, da Cirkus Benneweis rykkede ind i bygningen fra sæsonen 1970.
Komiteen arbejdede dog støt videre bag kulisserne ved påvirkning af relevante
myndigheder, mens pressen og mange cirkusinteresserede gav deres mening til
kende i et sandt bombardement af lederartikler og læserbreve til fordel for
bygningens redning. Det var en offentlig kendt hemmelighed, at ANVA efterhånd
en også var lumsk ked af rollen som slagter af den gamle cirkusbygning, den
ufrivilligt var kommet til at spille. Den 8. november 1974 købte Københavns
kommune ved overborgmester Urban Hansen bygningen af ANVA for den nette
sum af 13,6 mili. kroner med 10 millioner i udbetaling.72
Et 12-årigt opslidende afsnit af Cirkusbygningens historie var endt med en
lykkelig udgang.

1977 lagde Cirkus Max Schumann ud på en plæne i Søndermarken ved
Frederiksberg slot med urpremiere den 28. april. Dermed fik Max Schumann
betegnelsen Altmeister. Som forord i det trykte cirkusprogram skrev han:
Det er ufatteligt, at det næsten er 7 år siden viforlod bygningen i Jernbanega
de. Selv følerjeg det som en lang vinter, der nu er ovre. Men det er næsten mere
ufatteligt, at jeg igen skal høre teltdugen smelde og se duggen i græsset hver
morgen, når kolonnen af vogne, som perler på en snor, bevæger sig ud ad de
danske landevejefor at nå næste by - en bid hverdag som jeg trods mange dejlige
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år i Københavns hjerte, har savnet, og som jeg nu for første gang skal opleve
sammen med mine børn.
Børnene var skolerytterne Katja (f. 1949) og Philip (f. 1953), der sammen med
Altmeister Max Schumann viste deres fornemme ridekunst. Cirkus Max Schumann havde vinterkvarter på gården Ordrupdal, som Schumånnerne købte 1946
og som Max Schumann, efter at broderen Albert var trådt ud, nu havde skøde på.
1978 skrev teknisk direktør Philip Schumann i det trykte program blandt andet:
Det at lave cirkus i dag er en krævende sag, men det tjener kun et formål: At
bringe et parfestlige, fornøjelige og afslappende timerind i vores travle hverdag.
Der ligger et uhyre stort arbejde bag enhver tilblivelse afen cirkusforestilling.
Det, der laves, er et samfund i samfundet med alt hvad dertil hører, administra
tion, kapacitet til opbevaring af vand, elværk, gasdepot, køkkenfaciliteter til 100
personer, fourage til alverdens dyrearter, dybfrost. Værksteder til vvs1, mekani
ker, el, snedker, tømrer, smed, maler og meget andet, og altsammen på hjul, så
det eneste der skal holde Cirkus Schumann igang er publikum og kalorier.
I dette lille samfund, der på sit højeste tæller ca. 100 personer, kan man bedre
overskue, hvor vitale de forskellige enheder er. Og når bare én ikke virker, så
mærkes det straks. Men vi har opbygget en del systemer, så driften bliver så
sikker som mulig.
En af de vigtigste enheder er elværket, og der er hele to sikkerhedssystemer
mod driftsforstyrrelser. Værket består afto enheder, en lille, enhed l,på55 kwa
med3x 72 amp. trukket afen 5,2 litersBritish Leyland på 100 SAE HK, og dette
værk arbejder normalt i dagtimerne.
Den store, enhed 2, er en ordentlig bamse på 4500 kg bestående af ASEASCANDIA generator på 144 kwa med 3 x 180 amp. trukket afen Scania Vabis
dieselmotor DS 11 på 11 liter ydende 260 SAE HK. Denne motor bliver startet 1
time førforestillingen, så den er driftsvarm en halv timefør, hvorefter et manuelt
omskift finder sted.
Disse i altsmå 400 heste bliverfodret afen 3000 liter olietank ophængt under
elværket, så der altid er rigeligt medføde. Normalt arbejder det store værk under
forestillingen, hvor spændingen på kolde dage kan komme op på 100- 120 amp.
på hver fase, altså et forbrug på ca. 70.000 w.
Skulle en driftsforstyrrelse indtræde, så spændingen falder, så tændes
automatisk nødbelysning i teltet, og inden 20 sekunder er der garanteret
spænding igen, idet en lynhurtig opstart af l’eren, der kun kan indkobles, når
belastningen er under den maximale ydeevne, sørger for, at forestillingen kan
foregå uforstyrret.
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Gradin med loger og stole til Cirkus M. Schumanns 38 meter store telt fra 1977. Den amfiteatralske
opbygning er konstrueret og fremstillet i Tyskland med plads til 1 236 tilskuere. Hertil kommer logeog stolearrangement ved manegen. Telt og gradin m.v. er her i landet godkendt af Statens Brand
inspektion til 1199 siddepladser. Publikumsindgangen haren indvendig bredde af 3.5 meter og det
dobbelte yderst. Der er fire stykker 2 meter brede brandtrapper. Manegens størrelse er 10.5 meter.
Tegning 60 cm x 42 cm. Cirkus Schumanns arkiv.

Kuppeltelt af PVC på 38 meter, fremstillet 1 977 af Canobbio. Milano, til Cirkus M.Schumann. Fordelen
ved kuppeltelt er, at arbejdsprocessen ved opbygning og nedrivning er forenklet i forhold til ældre
modeller. Ved nedrivning køreren lastvogn ind mellem masterne, der i dette tilfælde haren indbyrdes
afstand på 8 x 12 meter. Vognen placeres lige under kuplen, der hejses ned på ladet, hvorefter de 4
sektionsflige ind til masterne løsnes. Oversejlet pakkes sammen oven på kuplen. Efter at rundsejl
også er anbragt på vognen, er den parat til at køre frem til næste plads. Opbygning af teltet sker i
modsat rækkefølge, efter at masterne er rejst. Tegning 75 cm x 48 cm. Cirkus Schumanns arkiv.
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Den næstvigtigste enhed er køkkenregionerne, der har til huse i en 90
kubikmeter stor vogn. Europas mest moderne cirkuskøkken er det blevet
betegnet som affagfolk fra hele verden. Der er næsten alt, hvad en fagmand kan
begære, og det kan bespise op til 100 personer med et personale på tre. Udstyret
omfatter rindende varmt og koldt vand, køl og dybfrost, koldt og varmt køkken,
et komfur af størrelse, så enhver husmor ville blive grøn af misundelse.
Lagerafdeling på 10 kubikmeter, tanke i vognens bug, 1000 liter rent vand til
systemerne samt 1200 liter til opsamling.
Alle disse goder kan stuves af vejen på ca. 10 minutter, så vognen er køreklar
til næste dags rejse. I tilknytning til vognen kan derpå hver side monteres telte
med plads til 50 personer, og i hvert er der grovkøkken med vand fra vognens
trykanlæg. Køreklar med fulde tanke, 200 kg gas og fulde lagre vejer hele
herligheden over 20 tons.
Som sagt foregår der meget i de 22 timer inden forestillingen, og de nævnte
ting er kun en lille del afdet materiel og de mennesker, der skal tilfor De kan få et
par timers underholdning.
1979 var Cirkus M. Schumann stadig på vingerne:
Schumann stårfor heste, når det gælder cirkus. Dressur afhøj, fornem klasse.
Sådan også i år, igen med cirkusprinsessen Katja Schumann som et funklende
midtpunkt i en gang hestedressur, som næppe kan være mere veldisciplineret,
mere elegant og mere rytmisk, såvel i de store optrin som i den mere forenklede
form, i skoleridtet. Selv de tonstunge, robuste hingste afden engelske Shire-race
lystrer let og villigt de små, vimse smældfra chambrieren, et smukt og sjældent
indslag i den hjemlige manegedressur.73

Der er en ganske særlig og sjælden stemning til stede ved en urpremiere, dvs.
den første forestilling overhovedet.Fødslen af et cirkus, om man vil. Det er også
spændende at overvære en sæsonpremiere og se, om de programsatte numres
rækkefølge kan holde. Eller om de skal beskæres og have en lidt anden drejning for
at falde i det danske publikums smag.
Men det er mindst lige så spændende, og mere morsomt, at se sæsonens
allersidste forestilling, sæsonfinalen. Man får naturligvis mest ud af det, hvis man i
forvejen kender forestillingen. Der sker nemlig en hel masse ting uden for
programmet denne aften, hvor artisterne umiddelbart efter forestillingen spredes
som avner for vinden.
Den ellers så strenge cirkusdisciplin er denne aften gået op i limningen, og med
direktøren i spidsen slår alle sig løs: musikere, rekvisitører og artister. Ved næsten
at lege sig gennem programmet. Normalt opholder personalet sig altid bag
gardinet, men kaster man blikket over på bænkene ved ridegangen, vil man se,
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hvordan personalet denne aften sidder og venter på, hvad der vil ske af
overraskelser. Ingen ved, hvad de andre kan finde på.
Det er ganske umuligt at overføre en fortættet cirkusstemning til papir, og det vil
jeg heller ikke forsøge her. Men som en slags forbrugervejledning for lysthavende,
der kunne tænke sig at løse billet specielt til sæsonens sidste forestilling, bringes
her et kort referat af, hvordan en cirkusinteresseret pige i Odense oplevede Cirkus
Schumann på slap line ved sæsonfinalen 1979:
Det polske orkester lagde for med at spille tidligere end sædvanligt. Vi fik et
hurtigt nummer på harmonika, der normalt ikke er med. Da orkestret derefter
spillede: Tjener, vi vil ha’ mere øl! var stemningen virkelig slået an. Sikke et
humør der var. Aftenen igennem kunne vi høre harmonikaen, og de andre
musikere var også ekstra i slaget med at hive og puste i instrumenterne.
Programmets første nummer varde 13 livlige fyre, der viste springbrætsakro
batik. Men i aften var der 14, for lige med et kom en pige med fregner og
rottehaler løbende ind ad hovedindgangen og råbte, at hun også ville være med.
Det var en af reklamefolkene, der havde klædt sig ud som Pippi Langstrømpe.
I gedenummeretplejede Heinz Propst normaltselv at komme ridende ind, men
i aften var det hans kone, der havde den tvivlsomme fornøjelse at sidde
overskrævs på en skarp gederyg.
Psykologen i griseri, Jean Albert Hoppe, med den lille transportable bonde
gård, er altid en glad mand. Også uden for manegen. Han takkede overstrøm
mende cirkus tjenerne for hjælpen med at bringe rekvisitterne ind og gav oven i
købet en af dem et ordentligt kindkys. Så sang Hoppe lidt for os og lagde lidt
ekstra ind i teksten: Farvel til lille Danmark og hjem til Heidelberg.
Som optakt til Max Schumanns ponynummer, kom Katja helt uden for
programmet dansende ind i manegen. Og herfik vi en del spjæt og hop samtidig
med, at hun vrikkede temmelig godt.
Da hendesfar, Max, kom ind, fik han stukket tre piske ud afen rekvisitør. Han
kiggede forvirret på bundtet og tog en af dem ud. Den måtte han straks kassere
som ubrugelig. Så opdagede jeg, at snerten på de to andre var bundet sammen
med en hård knude. Den måtte han gå og løse op, inden han kunne komme igang
med hestene, der hele tiden havde løbet rundt i manegen.
Under Freddy Anthony’s altfor langtrukne musikalske nummer med bilhorn
kom Katja pludselig ind i haremskostume. Hun dansede en ægyptisk mavedans
lige foran Freddy, der vist ikke rigtig kunne tage situationen. Han valgte i hvert
fald at ignorere hende.
Så kom vi til de musikalske klovner Martinys. Der sketeflere ting, som vi ikke
plejede at se. Men det mærkeligste var nok, da den tykke klovn i skindpelsen gik
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udenfor, og da vi troede, han kom ind igen, viste det sig, at han var blevet erstattet
afen lille spinkel polsk rekvisitør, der stod midt inde i den store pels. Den var nu
blevetforet med en masse varmedunke. Så sagde polakken på godt klovnedansk:
Jeg har været i Sibirien. Og så løb han ud af manegen.
Så til finalen, som denne aften jo virkelig var finale. Som sædvanlig havde
Cirkus Schumann en fantastisk fot afslutningsparade. Denne sæson var
direktion og artister klædt ud i lyserøde dragter i arabisk stil. Katja sad til hest
midt i manegen, og alle de andre stod fordelt rundt på pisten og vinkede farvel.
Det var en dejlig aften.74
Den fri konkurrences ubønhørlige lov er, at nogle virksomheder må bukke under
i kampen om kunderne. I december 1980 kunne man læse i dagspressen:
Cirkus Schumann er gået konkurs. Toldvæsenet indgav allerede inden
sommerens rejse rundt i landet konkursbegæring, men først nu er boet under
behandling ved skifteretten i Ebeltoft.
Formentlig er alle de fem millioner, Max Schumann for fire sæsoner siden
satte i det ny Cirkus Schumann, tabt.
Cirkus Schumann havde plads til 2000 i teltet og ifølge Philip Schumann, der
var souschefog teknisk direktør, varderi den forløbne sæson en belægning på 55
procent. Han håber nu, at cirkus kan placeres under teaterloven, når den skal
revideres - formentlig næste år. Kommer cirkus ikke med i loven, er der ikke en
ordentlig cirkus om fem årf
Max Schumanns villa i Ordrup blev solgt, men det derved indvundne beløb var
langt fra tilstrækkeligt til at dække momsgælden. Teltet, vognparken, det øvrige
materiel,ja sågar Max Schumanns 20-årige hest, som han altid red ind på for at
byde velkommen, skulle sælges.
Det er tragisk, at det netop blev det i kunstnerisk henseende fornemme Cirkus
Schumann, der kom til at levere det afgørende bevis for, at dansk cirkus stadig
tilhører et kulturpolitisk pjalteproletariat. Det er endnu mere tragisk, at det var et
økonomisk krav fra staten, der slagtede det gamle familiecirkus.
Bag kulisserne skete der imidlertid noget positivt fra privat side. Resultatet blev,
at man sidst i februar 1981 kunne læse i avisen:
Det konkursramte Cirkus Schumann er reddet og genopstår som nyt firma
med premiere i Horsens 13. april. Der er planlagt forestillinger i 130 byer over
hele landet, og 70 procent af de 175.000 billetter, der ventes solgt, skal afsættes
gennem brugsforeninger.
Det er Cirkus Schumanns mange venner, der har skudt penge i og genrejst
firmaet, som nu er opdelt i to selskaber. Det ene selskab ejer materiellet, som
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Trods mange fulde huse gik Cirkus M. Schumann alligevel konkurs ved sæsonens afslutning i 1980.
Køen fotograferet den 1. juli samme år i Store-Heddinge. Foto: AE.

lejes ud til det andet selskab, Circus Management APS, som står for driften.
Udadtil tegnes firmaet fortsat af familien Schumann, men som økonomisk
direktør er udpeget konsulent Kurt Sørensen, der også tidligere har været med i
cirkus.75
Med den ny selskabsform, hvor det økonomiske og kunstneriske ansvar ikke
mere ligger 100 procent hos cirkusfamilien, bliver det spændende at følge
udviklingen de kommende år.
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Kolzer
Der er flere grunde til, at cirkusfamilien Kolzer bør huskes i dansk cirkushistorie.
Heriblandt at rytteren og dressøren Heinrich Kolzer (1874-1955) i 1897 giftede
sig med Louise Gautier og at han i begyndelsen af 1920’erne kom til Cirkus Miehe
som direktør. Og sidst, men ikke mindst, fordi Cirkus Beketow opstod på ruinerne
af det gamle tyske familiecirkus. Men herom senere.
Heinrich Kolzers forfædre har været tyske rejsende og artister i generationer.
Den første, der kan spores, var en handelsmand i Schney, der hed Lorenz Kolzer
(1732-1807). Hans søn, Ignatz Kolzer, var omvandrende musikant. Men det var
først i den næste generation hos hans søn igen, Heinrich Kolzer, det begyndte at
smage lidt af cirkus. På børnenes dåbsattester står han som maler, porcelænsmaler
og Aequilibrist.
Den yngste af Heinrich Kolzers børn hed Oscar Kolzer (1838-1877). Han var
Kunstreiter. Oscar Kolzer blev i 1863 gift med Helene Kappenmacher (18371903). De startede i Bayern en primitiv friluftsarena, der senere blev til et rigtigt
teltcirkus.1
Ægteparret Oscar og Helene Kolzer fik syv børn. De fleste giftede sig ind i store
cirkusfamilier spredt over hele Europa: Caroline (f. ca. 1863) blev gift med Albert
Reinsch (ca. 1860-1900), Jean (f. 1864) blev gift med Helene Althoff, Pauline
(1867-1941) blev gift med Janos Dubsky (1866-1935), Elisabeth (f. ca. 1872)
blev gift med Napoleon Gautier (f. 1868), og endelig blev vores Heinrich Kolzer
gift med Louise Gautier (1871-1918). Han kom som sagt til Danmark i
begyndelsen af 1920’eme, hvorefter han levede papirløst sammen med Dora
Miehe Pfänner (1868-1945).
Efter Oscar Kolzers død 1877 fortsatte hans kone, Helene, forretningen
sammen med børnene. I 1894 følte hun sig stærk nok til at udvide territoriet og
drog til Sverige. Om foråret lå Cirkus Kolzer et par måneder i Djurgårdsmanegen i
Stockholm. Senere på sæsonen besøgte det Uppsala og Örebro, hvor det gik
økonomisk ned med flaget.
Historien om det strandede cirkus nåede også direktør Bernhard Holger
Jacobsen i den norske hovedstad. Han var leder og medejer af forlystelsesetablis
sementet Kristiania Tivoli, der også husede en splinterny cirkusbygning, som
gerne skulle forrente sig. Kort fortalt stillede tivolidirektør Jacobsen i Örebro og
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Den
benhårde
danske
direktør og ejer af Forlyst
elsesetablissementet KristianiaTivoli: Bernhard Holger
Jacobsen (1866-1933).Ge/igivet fra Folkebladet, Kristiania, 15. maj 1890. CHS.

tilbød Cirkus Kolzer et stort kontantlån mod pant i dyr og materiel på bl.a. den
betingelse, at næste by på ruten hed Kristiania.2
Cirkus Kolzer havde intet valg. Sidst på året drog selskabet til Norge, hvor det
andenjuledag lagde ud i cirkusbygningen for at forlyste Publikum i Juleugen og
udover Nytaar. Den ældste søn, skolerytteren Jean Kolzer var administrerende
direktør.3
Så vidt man kan bedømme, var programmet ganske udmærket. Men Publikum
var hele efteråret blevet overfodret med cirkus, så det næsten ikke var til at drive
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ind. Det varede derfor ikke længe, før Jean Kolzer forfaldt til det laveste af alt
inden for cirkus: Konkurrencer. Grisefangst i manegen med tilbundne øjne,
bortlodning af et levende æsel og videre i den dur. På et tidspunkt blev det så broget
og primitivt, at et blad råbte gevalt:
Neppe noget af de Cirkusselskaber, der har gjestet vor By, har drevet
Reklamen saa systematisk ogpaa saa amerikansk Maner, som det Selskab, der
nugjestervorBy. Det er muligt, at slig Reklame virker tiltrækkende inden fordet
Publikum, der befolker de øverste Rader, men ligesaa sikkert er det, at det virker
frastødende paa dem, der søger de dyrere Pladser, og i det hele tror vi, den driftige
Direktør vilde staa sigpaa at reklamere lidt mindre og variere Programmet lidt
mere.
Blandt de mange Reklameforsøg, man har set, skal vi nærmere omtale to,
megetfiffige, men høist humbugmæssige. Forleden Dag averteredes der nemlig,
aten Herre havde væddet et Beløb med nogle Venner, om at Clownerne i Cirkus
ikke var istand til atfremkalde Latter hos ham. Vedkommende Herre skulde da
sidde i Cirkus den og den Aften, hed det, og han skulde kunne kjendes paa en
Rose i Knaphullet. Formentlig lod mange sig lokke af dette Avertissement; thi
man maatte jo kunne gaa udfra, at Clownerne vilde anstrenge sig afal Kraftfor
at være morsomme ogfremkalde Latter hos den alvorlige Herre, der ikke kunde
le. Naturligvis blev man skuffet. Derfandtes ingen Herre med Rose i Knaphullet
og heller ingen Tegn til, at Clownernepræsterede andet end det almindelige Jugl.
Igaar anstilledes deret nyt Forsøg, idet man rettede en Appel til Børns Maver.
Der skuldeforegaa en storartet Ophugning og Uddeling afen Kjæmpekage, som
skulde være 8 Meter lang og ll/2 Meter bred, hed det, og Byens Børn var som gale
igaar efter at komme i Cirkus. Ustyrlige Skarer afBørnfyldte da ogsaa Raderne,
Cirkus havde solgt Rub og Stub, endog Bladenes Billetter, og Forventningen var
stor blandt de tætte Barneskarer. Kagen blev imidlertid en Skuffelse. Der kom
vistnok noget Kage, men Kage oplagt paa fere Fader, ingen Kjæmpekage af 8
Meters Længde. Kagefadene blev kjørte ind i Manegen og Uddeling foretaget,
men mange blev vistnok lurte for nogen Andel, og Fordelingen var saadan, at
den neppe bør tages til Mønster ved den paa tænkte radikale Bespisning afByens
Skolebørn. Der var da ogsaa adskillig Misnøie blandt Børnene, som sikkerlig
vilde moret sig langt bedre, om hele denne Humbug med Kagerne havde været
væk.4
Kort efter var der:
Extra Gala-Forestilling til Benefce for den russiske Original-Clown M.
Becketow.5
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Cirkusbygningen i Kristiania Tivoli blev bygget 1890 og lå på hjørnet af Klingenberggate og
Bakkegate. Den blev revet ned 1935-36. Idealiseret tegning fra Folkebladet 31. maj 1890. Her
gengivet fra Cirkus Kolzer's trykte programforside i Niels Bang Nikolaisens samling, CHS.

Den yngste af søskendeflokken, den tyveårige Heinrich Kolzer, stod da som
Mr. Henry på programmet. Han optrådte både som klovn og jockeyrytter.
Samtidig var der:
1ste Debut af Frk. Marie og Hr. Oscar Halvorsen. Den eneste norske
Rytterske ogRyttersom existerer. Børn afden i sin Tid bekjendte Cirkusdirektør
Halvorsen.6
Direktionens oplysning om Marie og Oscar Halvorsens herkomst er en sandhed
med modifikationer. Af hensyn til de faktiske kendsgerninger og norsk cirkushistorie henvises til det foregående kapitel om familien Glauert, hvor der gøres rede for
det indviklede forhold.
Selskabet holdt med lodder og trisser ud til og med den 12. februar 1895:
Cirkus Kolzer afsluttede igaar sin Sejour her, i pekuniær Henseende ikke
nogen vellykket Sejour. De mange dygtige Præstationer og de vakre Heste,
Selskabet er i Besiddelse af, fik imidlertid ved Afskedsforestillingen igaar
ligesom tidligere sin Paaskjønnelse i livlig oggjentagende Applaus. Til Slutning
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fremkaldtes Direktøren. Idag er Selskabet draget herfra for foreløbig at prøve,
om Lykken skulde være det mere huld i Fredriksstad og senere i Drammen.7
Uden spilddage gav Cirkus Kolzer allerede dagen efter den 1ste store Galaforestilling i det for Anledningen elegant indrettede Vestre Fredriksstad Ridehus
med et førsterangs personale på 75 personer og 40 heste. Selskabet fik en
elskværdig modtagelse af den lokale presse:
Cirkus Kolzer gav igaar Aften sin første Forestilling i Ridehuset hersteds med
nogenlunde godt Besøg. Lokalet var opvarmet ved Hjælp afflere indsatte Ovne,
og trods det ikke er beregnet paa at opvarmes, var det dog lykkedes at bringe
Temperaturen formentlig til op mod Nulpunktet, saa det for Tilskuerne der var
godt klædte, var nogenlunde udholdeligt. Værre var det derimod for Artisterne,
derjo som oftest optraadte i meget let Dragt, og baade af denne Grund, og fordi
Arrangementet i Lokalet ikke varprøvet, gik ikke Forestillingen medfuldt Liv.
Selskabet kom nemlig hertil først igaar Middag. Blot den Ting, at Hestene, der
kom lige fra Kristiania Cirkus og der var vant til en betydelig større Manege
gjorde sit. Direktøren vil imidlertid prøve om det ikke er gjørligt at drive
Temperaturen i Lokalet noget op, og det meteorologiske Institut spaarjo ogsaa
mildere Veir, saa det er Udsigt til, at Kulden ved de senere Forestillinger ikke vil
genere Artisterne saameget.
Cirkus Kolzer er vel udstyret baade med Hensyn til Personale, Heste og øvrigt
Udstyr. Omtrent samtlige Nummere paa Programmet igaaraftes maa regnes til
de meget seværdige Cirkuspræstationer. Vi nævner saaledes Hr. og Frøken
Halvorsens Ridt, Direktør Kolzers Hestedressur, Fru Kolzers høiere Skoleridt,
den lille Gutaperkamand, Balleten, Henrys Jockeyridt og Beketows Optræden
med sine Svin m.m. Alle disse Nummere vakte meget Bifald. Det var surt for
Musikken; men den holdt godt ud.8
Bag den tilsyneladende harmoniske facade havde der imidlertid fundet et
familieopgør sted. Enigheden mellem de mange Søskende var holdt op.1 Dette,
kombineret med kronisk pengemangel, gjorde, at det gik stejlt ned ad bakke for
Cirkus Kolzer. Direktøren forsøgte dog at holde fanen højt til det sidste. Men den
russiske klovn, Mathias Beketow, der var interesseret i at overtage hele cirkus,
kunne selvsagt ikke længere være artist i forretningen:
Cirkus Kolzer, stor Galaforestilling. Uigjenkaldelig sidste Optræden af den
russiske Originalklown Mr. Becketow. Glimrende Program. Optræden af
samtlige Artister i sine Glansnummere. Fremføren af de bedste Skole- og
Frihedsheste.7
Den 24. februar sluttede Cirkus Kolzer i Fredriksstad og tog straks til
Drammens ridehus med premiere den 26. Her fik selskabet en pæn modtagelse af
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Annonce fra Fredriksstad
Blad den 14. februar 1895.

Cirkus Kolzer
Torsdag den Ude Februar Kl. 8

stor Galaforestilling
Uigenkaldelig sidste
Optræden af den russiske
Originalklown Mr Becketow.

Glimrende Program.
Optræden af samtlige Ar
tister i sine GlansnummereFremføren af de bedste Skoleog FrihedshesteBilletpriserne ere: Reserv. Plads
Kr. 2.00, 1ste Plads Kr. 1.50, 2den Plads
Kr. 1.00 og Galleri 0.50.
pressen. Det eneste, man ankede over, var, at det var hundekoldt i cirkus. Men det
ville blive rettet omgående.
Her i Drammen revnede ballonen den 7. marts 1895. Direktøren for Tivoli og
Cirkusbygningen i Kristiania, Bernhard Holger Jacobsen, gjorde udlæg i Cirkus
Kolzers heste og materiel og transporterede det altsammen til Kristiania Tivoli,
hvor hestene blev opstaldet og det øvrige materiel opmagasineret. Om baggrunden
skrev Drammens Blad den 12. marts:
Selskabet havde ihøst tabt mange Penge i Sverige. Da detsaa skulde optræde i
Kristiania, laante Direktør Jacobsen Hr. Kolzer en betydelig Pengesum, efter
Forlydende ca. 17.ooo Kroner, for at han kunne komme afsted. I Kristiania,
hvor der har været flere Cirkusselskaber lige efter hinanden, gik det efter
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Cirkusbygningen i Oslo. Kuplen med spir og flagstang er næsten skjult bag den pudsede facade.
Papir er som bekendt taknemligt: På ældre tegninger af cirkusbygningerne i både København og
Oslo er facadernes frontspidserforsynet med drabelige cirkusheste. I sandhedens interesse må jeg
desværre meddele, at det er kunstnernes sprudlende fantasi, der har spillet dem et puds. Der har
aldrig været antydning af hverken heste eller ryttere de pågældende steder, hvad man sådan set godt
kunne have ønsket. Gave fra Oslo Bymuseum. CHS.

Forlydende saapas, at det klarte sig, men der blev intet tilovers til Betaling af
Gjælden. Saa oprettede Hr. Jacobsen en Kontrakt med Hr. Kolzer, hvorefter
Jacobsen skulde administrere Forretningen, og indkassere Indtægterne, men
ikke være ansvarlig for noget af den nye eller gamle Gjæld. 8 Dage efter
Ankomsten hid lod Hr. Jacobsen Udleveringsforretningforetage ganske pludse
lig, og Rub og Stub blev sendt til Kristiania. Der blev intet Varsel givet end sige
nogen Opsigelsesfristfor Personalet, og det uagtet det gjennem længere Tid ikke
skal have faaet sin Løn ordentlig.
I Kristianiapressen læses, at Hr. Jacobsen skal agte at sælge alt det
exekverede Gods til en tidligere Clown ved Selskabet. Det bliver der vistnok
foreløbig intet af, da Loven forlanger, at exekveret Gods skal realiseres ved
offentlig Auktion.
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Artisternebliver efter Forlydende her i Byen nogle Dage til, muligens Ugen ud,
og vil give et Par Forestillinger. De vil vistnok fremdeles kunne regne paa
Publikums Sympathi og Medfølelse ligeoverfor den Behandling, de har været
Gjenstand for.
Historien vakte røre i både Drammens og Kristianias aviser. De implicerede
skrev erklæringer, der snart satte B. H. Jacobsen og snart Jean Kolzer i et dårligt
lys. Sidstnævnte skrev blandt andet om det nye Becketowske Cirkus, der allerede
paa Forhaand - før Auktionen - skal være arrangeret afHr. B. H. Jacobsen med
min forrige Clown, Hr. Becketow.6
Den 23. marts stod denne annonce i Aftenposten:
Tvangsauktion over 25 Cirkusheste, Sadel- og Sæletøi, Kostumer, Cirkusinventar og Rekvisiter afholdes Mandag 25de Marts (og muligens Tirsdag 26de)
fra Kl. 10 Formiddag i Kristiania Tivolis Cirkusbygning.
Tvangsauktionen blev imidlertid ikke til noget. Der var kommet en appelstæv
ning fra en mand i Stockholm, der også mente at have krav at gøre gældende. Det
endte med, at enkefru Kolzer og Jean Kolzer på selskabets vegne den 25. marts
1895 overlod hele boet til konkursbehandling.7
Heinrich Kolzer, der var et af de familiemedlemmer, som brød sammenholdet,
fortalte 50 år senere, at Baron Knuth og Beketow købte Hestene og Cirkusmateriellet.1 Og dermed var det slut for Cirkus Kolzer.
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Beketow
Det er forbavsende så mange fremmede, der har drevet cirkus gennem de sidste par
hundrede år her i Norden. De er kommet strømmende til som rindende vand, der
altid finder frem til det laveste punkt i terrænet. Eller som luft, der helt naturligt
søger at udfylde et vakuum.
For Danmarks vedkommende er de fremmede cirkusfolk kommet fra alle
verdenshjørner: Price fra England, Halvorsen fra Norge, en del fra Sverige.
Mange fra Tyskland og omliggende lande. To er kommet fra egne langt inde i
Rusland. Det er én af dem, vi her skal beskæftige os med.
Navnet er Beketow. På russisk hed han Matwe Iwanowitsch Beketow (18671928), men hos os kaldte han sig Mathias Beketow.1 Han stammede fra Ukraina,
hvor hans far, Johann Beketow, var bygningsentreprenør. Mathias havde fire
søskende: 2 søstre og 2 brødre. Med den borgerlige baggrund, familien havde, var
det helt tilfældigt, at to af de fem søskende havnede i cirkusmiljø. Det gik sådan til:
Som dreng interesserede Mathias sig meget for gymnastik, sjov og ballade, og en
skønne dag kom han med et omrejsende cirkus som klovn.2 Dermed var hans
skæbne beseglet, og han fik engagement hos andre cirkus. Første gang han kom til
Danmark var i 1892, da han var klovn hos Gotthold Schumann, der besøgte
Cirkusbygningen i København. Han blev skam også omtalt i anmeldelsen dagen
efter premieren:
En Russer ved Navn Beketow kom ridende ind paa et mægtigt Svin og vakte en
øjeblikkelig Munterhed, som to andre Svin dog hurtig aad i sig.3
1893 optrådte han et halvt år som dressør og klovn på verdensudstillingen i
Chicago. 1894-95 rejste han med Cirkus Kolzer i Sverige og Norge som den
russiske Clown Becketow, med sin Samling original dresserede Dyr, saasom
Hunde, sydafrikanske Vildsvin, indiske Æsel og Zebra-Bastard. Januar 1895
optrådte han i Cirkusbygningen i Kristiania som Kjæmpedamen, komisk Inter
mezzo og som 3 Karikaturer, komisk Scene til Hest. Endelig dansede han
Kamarinsky, russisk Nationaldans til Hest sammen med Amalie Jansen, der
senere blev hans kone. Alt i alt må man sige, at Mathias Beketow på det tidspunkt
var en ret alsidig artist.4
Cirkus Kolzer havde i 1894 haft en dårlig sæson i Sverige. Selskabet gjorde
gæld og var strandet i Orebro, indtil direktør Bernhard Holger Jacobsen fra
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Den 28-årige Mathias Beketow fotograferet 1895 som
nybagt cirkusdirektor. Af en
håndskreven tekst på bag
siden af fotografiet fremgår,
at det er tilegnet S.P.N.
Andersen, underskrevet af
M. J. Beketow. Odense 22/9
1895. Foto: Chr. Rasmus
sen, Guldsmedgade 34, Aar
hus. Cirkus Schumanns ar
kiv.

Kristiania Tivoli mod behørig pant lånte det så mange penge, at det kunne komme
videre til Kristiania sidst på året.
Gæstespillet i Norge gik heller ikke så godt. Kort fortalt blev resultatet, at
direktør B. H. Jacobsen den 7. marts 1895, mens Cirkus Kolzer lå i Drammen,
gjorde udlæg i pantet, dvs. alle 25 cirkusheste med seletøj plus hele materiellet
bestående af kostumer, inventar og rekvisitter.
På det tidspunkt havde Mathias Beketow været fyret fra Cirkus Kolzer i 3 uger.
Årsagen var, at direktionen havde fundet ud af, at Beketow agerede dobbeltspil,
idet han af direktør B. H. Jacobsen var udset til at føre cirkus videre, når Kolzeme
efter tvangsauktionen var ude af billedet.
Alt i alt en kynisk og barsk affære.
Det russiske Cirkus Beketow havde urpremiere i Drammens ridehus den 23.
marts 1895 på ruinerne af Cirkus Kolzer. På det tidspunkt havde tvangsauktionen
endnu ikke fundet sted. Forestillingen blev afviklet med direktør Beketow som
hovedkraft. Blandt andet balancerede han
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Som tekst til ovenstående tegning af Mathias
Beketow som skolerytter på en gris skrev
Vendsyssel Tidende den 1 5. maj 1 895: Enhver
indtrædende Artist modtages standsmæssigt,
ja ikke en dresseret So triller ind paa Scenen,
uden at den gjør sin Entré under Honnør af en
smilende Garde af pageklædte Skjønheder.
CHS.

paa 3 Meter høie Stylter og foretog deroppe i de høiere Atmosfærer mange
Slags Omklædninger og andre complicerede Manøvrer. Tilslut indlod han sig
paa den for en Styltegjænger meget uforsvarlige Sport at kysse Flaskens Mund,
hvorpaa han saa sjanglede omkring med den største Rutine og tilsidst ganske
blidelig og elegant tumlede ned fra sit høie Stade kladask i Manegen, hvorpaa
han modtog Publikums velfortjente Applaus.
Direktørens derpaa følgende Entrepaa en brun Ganger, med hvilken han red i
elegant Trav rundt paa Manegens Barrier vakte levende Beundring. Thi Gan
geren var en stor, brun, veldresseret Gris derfyldte sine Pligter som Circushest
ganske fortræffelig.5
Cirkus Beketows næste by på ruten var Kristiansand, og da var der kommet
andre boller på suppen:
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Det store russiske Cirkus M. Beketow, for første Gang i Skandinavien,
ankommer hertil og giver sin første store Gala-Aabnings-Forestilling 2den Paaskedag, Mandag d. 15de April 1895. Selskabet tæller ca. 75 Medlemmer. Eget
Musikkapel, Corps de Ballet samt medfører ca. 25 vakre Race-Heste, indisk
Zebra, sydafrikansk Dvergæsel, dresserede Hunde m.m.m. Med Høiagtelse M.
J. Beketow, Direktør.6
Sidste spilledag i Norge var søndag den 5. maj. Om natten sejlede selskabet til
Danmark.6 Her var der landspremiere den 7. maj 1895 i Frederikshavn.
Tilstrømningen var efter flere dages forestillinger så stor, at Billetsalget maatte
standses, og Mange maatte gaa hjem igjen uden at kunne faa Adgang.7
Via Hjørring drog Cirkus Beketow derefter sydover ned gennem Jylland. Midt i
juni kom det til Randers:
Cirkus Beketow, der skulde have givet Aabningsforestilling i Forgaars, kunde
paa Grund affor sen Opstillingførst give denne i Aftes. I det nette, velindrettede
Telt med de bekvemme Siddepladser omkring den 39 Fod brede Arena,
samledes i Aftes et meget talrigt Publikum, der lønnede defortrinlige Præstatio
ner med livlig Applaus. Cirkus er godt oplyst, og et fortrinligt Orkester spiller
næsten uafbrudt fra Forestillingens Begyndelse til dens Slutning.
Det Ry, der er gaaet forud for Cirkus Beketows Ankomst hertil, har aldeles
ikke været overdreven. Baade hvad Artisterne og Heste angaar er Selskabets
Præstationer noget af det Fortrinligste, der har været budt Provinspublikumet,
ligesom de mangeforskjellige Slags dresserede Dyr, som Hunde, Zebraer, Æsler
og Vildsvin, der presenteres afDirektøren, ere meget morsomme og interessante.
Hvad der ikke mindst bidrager til at give Cirkus Beketow et flot Præg, er det
store Personale af baade Damer og Herrer i elegante Kostumer. 6 pageklædte
Damer og lige saa mange rødklædte Tjenere modtage, opstillede i 2 Rækker,
alle Artister ved Indgangen til Arenaen, og gjøre ligeledes Honnør, naar disse
efter endt Arbeide forlade Skuepladsen. Forestillingen i Aftes sluttede med en
Ballet, der dansedes af 10 Damer ifantastiske Dragter, alle afeet Snit, men i 5
forskjellige Farver.8
I begyndelsen af august kom Mathias Beketow til Horsens. Her blev han rodet
ind i en ubehagelig affære, der gav genlyd i den lokale presse. Det var
Arbejderbladet, der startede sagen:
Et Exempelpaa Raahed i Cirkus Beketow eros meddelt. Forleden varen lille
ung Beriderske, Frk. A., til Øvelse i Manegen. Hun faldt af Hesten og fik i den
Anledning nogle velførte Piskeslag hen over Benene; men ikke nok hermed. Thi
anden Gang, hun drattede af, blev hendes Læremester saa rasende, at han farede
hen imod hende, og førend hun rigtig havde faaet sig samlet op, fik den unge,
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spinkle Pige med knyttet næve en halv Snes Nakkedrag saa virkningsfulde, at
selv den jyske Smed vilde have gaaet i Knæ derved.9
Reportager om primitiv brutalitet over for mennesker og dyr er enhver
cirkusdirektørs rædsel. Den øjeblikkelige virkning kan registreres allerede ved
næste forestilling i usolgte billetter, og det betyder umådelig meget på længere sigt,
hvis et cirkus får et dårligt omdømme hos publikum. Cirkusdirektører reagerer
derfor helt rutinemæssigt på den slags sager ved en udglattende meddelelse til
pressen. Derefter pakkes der omgående sammen og cirkus tager med ekspresfart
afsted til næste by.
Arbejderbladet, der nu havde fået følge af Folkebladet, skrev dagen efter:
For at ingen uskyldig skal blive mistænkt for at være den, der forleden
underkastede den unge Beriderske Frk. Adeline en temmelig barbarisk Behand
ling, skal vi til vor Meddelelse herom i Gaarføje den Oplysning, at den, der ved
denne Lejlighed svingede Pisken og de løse Næver var Regissøren, Hr. Jansen.
Forøvrigt erfarer vi, at vor Paatale afdenne Sag og Behandlingen i det hele af
Artisterne i dette Cirkus har fundet almindelig Tilslutning blandt disse. Vi
haaber, at Hr. Direktør Beketow, derjo har Ansvaretfor, hvad der sker inden for
hans Enemærker, vil lægge sig dette paa Sinde.
Efter at ovenstaaende var skrevet, har vi modtaget følgende:
Hr. Redaktør!
Herved tilladerjeg migat henvende mig til Dem i Anledning afDeres Artikel i
Arbejderbladet fra Torsdag den 15. August 1895.
Jeg har aldeles intet imod Deres ærede A rtikel; kun viljeg bemærke, at det er
aldeles mod min Vilje, at mine Artister behandler deres Børn brutalt. Da jeg
sjælden er til Stede ved Prøverne, er det umuligt for mig at kunne have været
Vidne til en saadan Behandling, som skal være overgaaet Frk. A.
Jeg kan ikke foreskrive Artisterne, hvorledes de skal behandle deres Børn,
derimod skulde det være mig en Glæde, hvis d’Hrr., som har været Vidne til den
raa Opførsel, vilde melde Sagen for Politiet, at Vedkommende kunde blive
draget til A nsvar, eller opgive mig deres Adresser, saa skaljeg besørge det videre.
Jeg tillader mig at bemærke, at jeg selv har dresseret og fremfører flere Dyr,
men jeg bruger sjælden Pisk, som De, højstærede Herre, vel vil have bemærket.
Med megen Agtelse. Ærbødigst M. Beketow.9
Folkebladet kommenterede også sagen ved ganske nøgternt at skrive:
Dog tør det betvivles, at Politiet vil tage sig af Sagen. Borgmester Lendrop er
ikke hjemme, og de unge Mennesker, som staarfor Styret under Borgmesterens
Ferie, tør næppe gribe ind.9
Efter en række gode byer ned gennem Jylland, kom selskabet sidst på sæsonen
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I ældre tid. det vil i denne
forbindelse sige før 1920.
var det almindeligt, at børn
optrådte som artister. Dette
billede viser en dreng fra
Taoli-truppen i en panto
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Hjørring, den 3. maj 1895.
Lokalhistorisk Arkiv, Vend
syssel historiske Museum,
Hjørring.

til Odense. Her var modtagelsen ret forbeholden, men ved afrejsen fik Beketow en
stor buket roser:
Cirkus Beketow har nu med tvende Forestillinger igaar afsluttet sit Besøg her i
Byen. I detre Uger, hvori det har opholdt sig her i Byen, har det Aften efter Aften
samlet et talrigt Publikum, der har glædet sig over Direktørens og hans flinke
Artisters Præstationer. Det er længe siden, at Odense har været gjæstet afet saa
fortrinligt Cirkus, og der er Mange, der nærer det Ønske, at Hr. Beketow snart
igjen vil aflægge et Besøg her.10
Det beskedne ønske kunne hr. Beketow nemt opfylde, og han kom til Odense
allerede midt i maj 1896. Han lagde sig ude på markedspladsen, en lokalitet, der
lidt misvisende for i hvert fald jyder blev kaldt Heden. For tilsyneladende at rette
lidt op på det skæve forhold, avisen havde haft til Cirkus Beketow det foregående
år, satte man en medarbejder til at følge de omfattende forberedelser:
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Ude paa Heden arbejdes der i disse Dage ivrigt paa Opførelsen af det store
Telt, som Cirkus Beketow skal benytte under sit Ophold heri Byen iaar, og som
er betydeligt større end det ifjor brugte.
Ydervæggen, der ifjor var afLærred, bliver denne Gang af Træ, 4!/2 Alen høj,
hele Vejen rundtforsynet med et lille Skraatag paa et Par Alen med et Affald paa
ca. en Alen. Herover spændes saa selve Telttaget, der foroven fastgjøres i og
bæres afen stor Galge, der har en Højde afikke mindre end 21 Alen. Ligeoverfor
Hovedindgangen skal Stalden anbringes; den bygges som ifjor som en særlig
Udbygning til Teltet. Dette bliver iaar til Publikums Bekvemmelighed forsynet
med 2 Sideudgange, en paa hver Side af Hovedindgangen, beregnet paa det
staaende Galleripublikum.
Inde i Teltet findes 7 Rækker Bænke, hvortil endnu kommer en Stolerække,
saaledes at Teltet, som tidligere omtalt, vil kunne rumme over halvandet
Tusinde Mennesker.
Tømmerarbejdet, der paabegyndtes først i sidste Uge og skal være færdigt
imorgen, udføres af en herværende Mester. Det vil antagelig komme til at koste
ca. 500 Kroner.11
Fire dage senere fik læserne igen et teknisk referat ude fra markedspladsen. For
fuldstændighedens skyld kan det tilføjes, at der ifølge annoncerne også var
installeret elektrisk lys i halvkonstruktionen, som den slags bygningsværker kaldes
i cirkussproget:
Igaar Eftermiddags ankom Cirkus Beketows Artister med Exprestog vestfra,
og ved 9-Tiden iaftes kom med Extratog Hestene og den øvrige Dyrebesætning,
ledsaget af endel Staldpersonale. Extratoget der afgik fra Randers igaar
Formiddags Kl. 11, bestod af 8 Vogne foruden Lokomotivet og medførte
endvidere Cirkus’ store Bagage og Vogne. Disse blev strax kjørte udpaa Heden.
Hestene sattes ind i en Stald i Byen, medens derimod Elefanten maatte overnatte
i sin Jernbanevogn. Imorges rejstes Stalden ude paa Heden, og senere
installeredes hele Besætningen der. I Formiddags hejstes ligeledes Telttaget.
Teltet har en Diameter af 44 5/8 Alen/1
Mathias Beketow havde efterhånden fået magt over tingene og maskineriet
kørte som smurt. Men man må også lade den lille russer, at han ikke sparede sig
selv:
For godt besøgt Hus aabnede Cirkus Beketow iforgaars Aftes sine Forestil
linger heri Byen. Premieren indledtes med en Grand pas de deux gratios, redet i
Baltoilette paa 2 Heste af Hr. og Fru Beketow. Det stærke Bifald, hvormed
Direktøren og hans Frue strax ved deres Indtrædelsepaa Manegen hilstes, viste i
hvor høj Grad Parret allerede har sat sigfast i Publikums Gunst, og Bifaldet blev
ikke mindre under den smukke Udførelse, det tiltalende Numer fik.
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En Tarantella, danset af Corps de Ballet, udførtes ligeledes særdeles gratiøst
og smukt. Aftenen sluttede med den russiske Post, redet paa 8 Heste af
Direktøren, et særdeles elegant Numer, der altid er sikkert paa Bifald. Publikum
hilste Forestillingen, der varede halvtredie Time, gjennem hele Aftenen med
stærkt Bifald, og der var mange Fremkaldelser. Et Musikkorps paa 10 Mand,
leverer en efter Cirkusforhold særdeles god Musik saavel under de forskjellige
Numre som under Pauserne. Sluttelig kan det noteres, at Cirkus erforsynet med
en Restaurant, hvorfra der serveres mange Slags Forfriskninger.11
Det var ikke kun publikum, der fik læsket halsen:
Da Cirkus Beketow var i Nyborg, stod der i Byens Avis følgende at læse om
Elefanten Jimbo: Hver Morgen, naar Hr. Beketows Elefant, Jimbo, passerede
Gaden fra sin Stald paa Termansens Plads til Cirkus, gør den Holdt ved
Toldbod Vinhus, knæler paa Stenbroen og rækker Snabelen ned i Kælderen,
hvis Vært hver Morgen trakterer den med to halve Carlsminde-Bajere, som den
finder meget Behag i. Jimbo kan i det hele meget daarligtpassere en Beværtning
uden at falde ind.11
Cirkus Beketow havde nu fundet en passende rytme afstemt efter dansk
mentalitet. Fra begyndelsen af maj 1897 foreligger der også en lille teknisk
situationsrapport fra Odense:
De forberedende Arbejder til Anbringelsen af Cirkus Beketows store Telt ude
paa Heden ere i disse Dage i fuld Gang. Træværket til Teltet opsættes, og over
det Hele knejser den 24 Alen høje Galge, der skal bære Taget.12
Dagen efter forelå næste rapport:
Cirkus Beketow ankom imorges fra Nyborg med Toget Kl. 6,25, i hvilket det
lagde Beslagpaa 9 Vogne;flere Vogne ere tidligere komne hertil. På Heden toges
strax fat paa at opslaa Teltet, og ved Middagstid var dette helt færdigt.12
Mathias Beketow havde forstand på penge, og han gik ikke af vejen for en rask
handel, når lejlighed bød sig. Måske var der også noget af en spillernatur i ham.
Han fik i hvert fald snuset op, at de sørgelige rester af Forlystelsesetablissementet
Pantheon i Odense var til salg. Beketow var hurtig i vendingen. Inden han
smuttede fra Byen, underskrev han den 16. maj 1897 et skøde, hvorefter han hav
de købt:
Ialt 6214 Kvadrat Alen med de paa denne Parcel værende Bygninger:
Theatersal, Cirkus og Havehus, disses mur- og sømfaste Tilbehør, hvorunder
Kakkelovne og Komfurersamt de til Sal og Cirkus hørende Bænke, Dekoratio
ner, Rekvisitter og Tæpper m.v.
Men der var også andre, der var ude efter de velbeliggende byggegrunde, og da
Mathias Beketow fik et antageligt bud, solgte han tre måneder senere hele
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Elefanten Jimbo på vej op gennem Strandstræde i Fåborg 1897, hvor den af værten på restaurant
Skibet fik serveret en Gammel Carlsberg. Den interesserede ældre herre th. med skødeskindet er
smedemester Poul Christian Søndenbro. Tegning af Peter Tom-Petersen (1861-1926), gengivet fra
III. Familie Journal 18. sept. 1898. Opl. af Edvard Andersen, Fåborg.
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molevitten til et byggekonsortium. Herved tjente han nøjagtigt 11.000 kroner i
kontanter, som han kunne stikke lige i tegnebogen.13 Beløbet svarede i datidens
priser til, hvad 3-4 solide murermesterhuse ville koste med grund og det hele.
Cirkus Beketow drog videre på farten. Kort tid efter lå det i Nordjylland:
Artisterne beherskede altid flere numre, og derfor kunne programmet let
ændres og hverforestillingfå sin særlige titel. For eksempel gav Cirkus Beketow
i juni 1897 følgende seks forestillinger i Aalborg:
Første store Galla-Parade Forestilling.
Stor, brillant Forestilling.
Stor Elite-Forestilling.
Stor grandios Forestilling.
Eneste store Galla-, Parade-, Familie-og Børneforestilling til nedsatte Priser.
Tak-, Afskeds- og Folkeforestilling. Kun halve Priser.14
Mens vi er i Jylland må vi hellere få historien om bondemanden, der en dag traf
en mand, som var ved at klistre cirkusplakater op.
Bondemanden var naturligvis nysgerrig og spurgte: Er det Cirkus Schumann
eller Cirkus Bergman ? Hvortil plakatmanden svarede: Det er Beketow !
Uha da, sagde jyden, er det begge tow. Jamen, så ska a da hen å ha en billet.15
Vintrene 1896-97 og 1897-98 tilbragte Cirkus Beketow i Sverige, hvor det bl.a.
lå et par måneder hver gang i Norrkoping. Den sidste gang i en nyopført og elegant
udstyret cirkusbygning.16
Forretningen voksede år for år, og da den i maj 1898 kom til Odense, bestod
personalet næsten udelukkende af fremragende artister fra den store paraply fami
lie Gautier med sidegrene:
Af de enkelte Artister skulle vi foruden selve Direktøren, der fremførte
forskjellige Hingste i Frihed, nævne Fru Beketow, der red Parforceture paa
usadlet Hest, Saltomortalerytteren Jean Dubsky, den danske Athlet og Kraft
jonglør Fr. Cordsen, Jockey rytteren Heinrich (Kolzer), Direktørens ganske
unge Søster, Frk. Wardia Beketow som Linedanserinde. Næst atfremhæve den
stedse voxende og stedse flinkere Elefant Jimbo, skulle vi endelig bemærke, at
Selskabet, som alt berørt, raader over en Mængde smukke og veldresserede
Heste.17
Et af numrene hed noget så fint som: Frasquello, andalusisk Tyr, i Frihed
dresseret og rides i den højere Skole.18 Dressurnummeret gav en uges tid senere
anledning til en del skriveri i de odenseanske aviser. Først en lille redaktionel
notits:
I Cirkus Beketow iaftes vakte det ikke lidt Ubehag hos adskillige Tilskuere, at
den andalusiske Tyr, medens den fremførtes, blev stukket saaledes med
Pigkjeppen, at Blodet flød ned ad dens venstre Side.19
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Cirkusdirektörens 13-årige
soster med kunstnernavnet
Wardia Beketow (f. 1885)
fotograferet ca. 1898 i ridekostume. Foto: Chr. Ras
mussen, Guldsmedgade 22,
Aarhus. Cirkus Schumanns
arkiv.

Derefter et langt læserbrev med overskriften Cirkus-Dressur:
Spanierne skulle saamændgaa i Lære i den lille Teltcirkus i Pantheonsgade
og der lære, hvorledes man godvillig bringer en Tyr til en bedre Forstaaelse af
højere Opgaver. Ikke sandt lille Frøken, De saae med Undren denne store Tyr
lystre sin Herre og Mester, og det uden at blive stukket med Jernspidsen ! Eller
saae De den lange polerede Stang, Dressøren havde i Haanden ?Ja, men det var
da kun en Træstang, han stødte til den med, og det kan da ikke gjøre ondt! Nej,
det kan det heller ikke; men saae De i Deres Begejstring ikke det lille raffinerede
Apparat paa Stangens Ende ? En sød lille Baadshage afblankpoleret Staal, saa
fin og net. Maaske saae De ikke Spidsen og Krogen; men saae De da ikke, at

154

Mathias Beketow sendte
den 30. dec. 1 91 2 dette bil
lede af sig selv som post
kort fra Gross Koris i Tysk
land som nytårshilsen til sin
søster Wardia. der i 191 2 var
blevet gift med rytteren
Oscar Schumann. Adressen
var:
Cirkus Albert Schu
mann. Berlin.
Cirkus Schumanns arkiv.

Dressøren forsøgte at viske det fremtrængende Blod af med sit Ærme ? Men
Blodet, der randt i en Stribe henad Dyrets Side maa De have seet! Saa De heller
ikke, hvorledes han fik Dyret til at sætte sine Forben paa Barrieren ? Havde De
lagt Mærke til det, havde De sikkert ikke klappet saa begejstret, da Tyren førtes
ud i sin Stald med mindst 30 - 40 Smaasaar paa dens dejlige Krop.
Og Elefanten, et af de klogeste Dyr, saae De heller ikke hvorledes den maatte
lystre ? Saae De, hvorledes den paa Forbenet løftede sin Plageaand? Det saae
nydeligt ud, og De klappede i Deres smaa Hænder af Glæde over det kloge Dyr.
Men saae De da ikke, at Dressørenfra sit høje Stade huggede sin spidse Krog ind
i Dyrets Ben og paa den Maade tvang Benet ivejret ? Hørte De ikke Elefantens
Stønnen eller saae De ikke, hvor dens Ben fortrak sig ?
Nej, De saae det ikke, og vort Politi lod heller ikke til at se det. Eller lukkede de
maaske Øjnene ? Saa vil jeg anbefale dem at se noget bedre efter iaften.19
Mathias Beketow flåede teltet ned og var ude af byen, før publikums reaktion
meldte sig. Derefter kom et svar fra øvrigheden:
I Anledning af den her i Bladet i Tirsdags optagne indsendte Artikel under
ovenstaaende Overskrift har Politimesteren oplyst os om, at Politiet igaar har
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ladet foretage en Undersøgelse af hvorvidt der kunde siges at have fundet
Mishandling af Dyrene i Cirkus Beketow Sted.
Ved Undersøgelsen af de omtalte Dyr viste det sig, at der for elefantens
Vedkommende ikke fandtes det mindste Spor af nogen Mishandling.
Ved Undersøgelsen af Tyrens Hud viste det sig, at der paa det ene Laar vel
fandtes Mærker af Stød eller Lignende, men kun af rent overfladisk Natur, og
som lige saa godt kunde hidrøre fra f. Ex. Stød under Jernbanetransport. Paa
Siden af Kroppen fandtes en mindre Rift, der dog ikke var 1/8 Tomme dyb, og
hvorfra den omtalte Blødning kan tænkes at have fundet Sted.
Den Pigkjep, der omtaltes, har ved nærmere Undersøgelse viist sig at være et
let Bambusrør, der paa den ene Ende varforsynet med et Stykke ombøjet Blik,
der vel kan have foraarsaget en tilfældig Rift, men efter Politiets Mening næppe
kan siges at være benyttet til Mishandling af Tyren.19
Det er tydeligt, at politimesterens redegørelse oser langt væk af dårlig
samvittighed samtidig med, han forsøgte at dække over, at tilsynet ikke havde
været opgaven voksen.
Enhver med kendskab til cirkus ved, at dressøren havde haft travlt med at flikke
et stykke blik fra en konservesdåse på en stok, inden politiet kom på inspektion.
Det rigtige instrument var for barsk til at blive beskrevet i avisen.
Men hvordan foregår fremføring af elefanter og andre store dyr i vor tid ? Ja, her
kan jeg kun anbefale publikum at have øjnene med sig. Så vil man, som
læserbrevskribenten, se elefantdressøren fare omkring med et instrument, der
f.eks. ligner en let stok med læderfletværk, der ender i en kvast af strimler. Mellem
strimlerne vil man imidlertid kunne se en spids, blankpoleret minibådshage stikke
diskret frem. Visse dressurnumre - specielt med de såkaldte dværgelefanter, der
naturligvis er elefantunger, - kan være en deprimerende prøvelse for et vågent
cirkuspublikum.
I begyndelsen af september 1898 kom Cirkus Beketow sejlende fra Nyborg til
Nakskov, hvor der var arrangeret en 3-ugers Industri- og Landbrugsudstilling. Det
var en stor historie, der trak masser af mennesker, og i avisen kunne man læse, at
Mathias Beketow skulle betale 1000 kroner i pladsleje. En svimlende sum efter
datidens forhold.
Dagen efter udstillingen afsejlede Cirkus Beketow til Hamburg med DFDS’
damper Aarhus. Her blev en dags ophold med omladning til en fransk damper, og
med den gik rejsen videre til Le Havre i Frankrig.20
Efter alt at dømme var Cirkus Beketow slet ikke i Danmark i årene 1899, 1900
og 1901, men i sommersæsonerne 1902, 1903 og 1904 gav det gæstespil i
Cirkusbygningen i København.
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En urform, der i 1903 blev kaldt dødsringen, og som senere udviklede sig til markedsforlystelsen
dødsdromen, fotograferet i brug hos Cirkus Beketow i Cirkusbygningen. København. Gengivet fra
tidsskriftet: Hver 8. Dag, 1902-03, side 716.

Engang imellem har man på fornemmelsen, at artister ligefrem går og venter på,
at den tekniske udvikling skal producere opfindelser, de kan bruge i deres erhverv.
Der gik ikke mange år før dumdristige artister fandt ud af, at tohjulede køretøjer,
cyklen og motorcyklen var sagen. I stedet for at fortælle om de enkelte sæsoner hos
Cirkus Beketow, vil jeg hellere plukke et cykelnummer ud af programmet og gå lidt
i detaljer med det. Ikke mindst fordi det senere blev udviklet til en selvstændig og
meget populær markedsforretning: Dødsdromen. Mathias Beketow var også med
på noderne, og i eftersommeren 1903 engagerede han en af urformerne:
Dødsringen er et udmærket Numer; det er nyt og ejendommeligt at se den
bundløse Vidiefletning langsomt hæve sig op fra Manegen, medens fire Herrer
og en Dame cykler rundt i den, og det er klart, at hvis der sker et Sammenstød
eller indtræffer et Uheld med en af Maskinerne, saa styrter Vedkommende ned
og slaar sig ihjel paa Stedet. Og alligevel! Trods denne øjensynlige Fare gaar
Numret saa punktlig, og Ringen hæver og sænker sig saa akkurat ogfredeligt, at
man intet Øjeblik tvivler om, at det vil gaa godt.
Næsten mere imponerende end disse flinke Artisters Ridt i Ringen oppe i
Luften er de Kunster, de præsterer, medens de endnu befinder sig nede ved
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Jorden. Deres vanvittige Ridt paa Motorcykler, der rasler rundt i Ringen under
forfærdeligt Spektakel, medens en væmmelig Benzinlugt blander sig i den øvrige
Cirkusatmosfære, fremtvinger Bifaldet, og Trupens Dame vækker Begejstring,
naar hun paa en Cykle uden Styr i susende Fart farerfra Ringens øverste Rand
ned til det Sted, hvor den rører Manegen, og, medens Maskinen ligger næsten
vandret, griber en Hat, der er stillet paa Jorden, for i næste Sekund igen at suse
opover med Risikoforatfare ud over Ringens øverste Kant. Defem Staigs gjorde
altsaa Lykke; man syntes straks om Trupens Medlemmer, der optraadte i
klædelige Cykledragter, hvilket for Damens Vedkommende vil sige sorte
Silkebenklæder og blaa Bluse. Og Sympatien voksede med deres Kunsters
Vanskelighed og Dristighed.21
Teknisk set var nummeret så nyt, at det endnu ikke havde fundet sit endelige
navn. Man kunne dog forestille sig, at hverken datidens cykel eller motorcykel
ligefrem var velegnet til det meget krævende artistnummer. Det gik da også som
ventet:
Uheldet skete under The Staigs Udførelse af Ridtet i Dødsringen. De flinke
Cyklister havde med sikker Bravur vist deres brillante Kunsterpaa Gulvet under
Publikums udelte Bifald, men da den bundløse Vidiefletning derefter begyndte
at hæve sig op fra Manegen, blev det temmelig hurtigt klart, at ikke alt var, som
det skulde og burde være.
Vidiekransen hævede sig vel tilvejrs, men stødvis og slingrende, alligevel
vedblev The Staigs deres hurtigere og hurtigere Cykelridt i Dødsringen. Det blev
dog snart aabenbart, at ogsaa de havde mærket Uregelmæssighederne ved
Ophejsningen: de talte til hverandre, mere og mere højrøstede.
Imidlertid var Kransen vel naaet Halvvejen tilvejrs, da den et Øjeblik stod helt
stille og derefter bevægede sig temmelig rask nedad. Hvad enten nu den
nedadgaaende Bevægelse kom Trupens Medlemmer uventet eller hvad end
ellers Grunden kan have været, nok er det: de to ældste mandlige Medlemmer
styrtede ned i Manegen, medens det lykkedes de andre at holde sig fast.
Det saa i Øjeblikket temmelig uhyggeligt ud, men udmærkede Gymnastikere,
som The Staigs er, havde de idetmindste tilsyneladende klaret den uventede
Nedfart med Glans.21
Cirkus Beketow var beskæftiget i Cirkusbygningen til midt i september 1903:
Idag fandt Cirkus Beketows Afrejse Stedfra Kjøbenhavn. Cirkus blev i Løbet
af Eftermiddagen udskibet i M. G. Melchior, der idag sejler til Kristiania. En
stor del Cirkustilbedere havde givet Møde ved Havnen; da Skibet satte fra
Bolværket, svang Hr. Beketow sin Hat og raabte et Danmark leve ! hvorpaa
Musikken spillede nationale Melodier.
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Cirkus Beketows frihedsheste i Cirkusbygningen 1904. Læg mærke til gasbelysningen i form af
kroner og kupler. Belysningen over manegen kan hejses opog ned ved hjælp af snoretræk. De solide
jernsøjler oppe på gradinet understøtter taget, der, indtil bygningen brændte i 1914. var af træ.
Gengivet fra: Verdens Speilet, 3. juli 1904.

Mens Alt dette gik, og vi maa sige, efter Programmet, forefaldt der under
Transporten af Dyrene gjennem Kjøbenhavns Gader en højst alarmerende
Episode, som en Tid tegnede til at blive ret alvorlig.
Ved Hjørnet af Nørre Boulevard og Vestervoldgade rev Cirkus’ kjendte
Elefant sig løs og satte ind mellem Sporvogne, Drosker og Mennesker med
Snabelen i Sky og udstødende de voldsomste Brøl. Folk skreg ogflygtede til alle
Sider, og et Par Heste tog Farten, greben afRædsel ved Synet afdet grumme Dyr.
Først vilde Elefanten trænge ind i Porten Nørre Boulevard Nr. 16, men en lige
saa modig som aandsnærværende Funktionær ilede til og fik Porten lukket.
Derpaa foer den ind i Gaarden til Nørre Boulevard Nr. 12, hvor den efter stort
Besvær blev fanget.
Under den fortsatte Transport gjorde den atter og atter Forsøg paa at slippe
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løs. Den hylede i vilden Sky og sled i Tøjretpaa en Maade, som bragte Folk til at
holde sig i ærbødig Afstand.22
Det var en offentlig hemmelighed, at Mathias Beketow og ejeren af Cirkusbygningen, Peter Rasmussen, var røget i totterne på hinanden ved udgangen af
sæsonen 1904, og at der det følgende år ville komme nyt blod i manegen. Derfor
tog aviserne sig den frihed at orientere læserne om lidt cirkusstatistik, hvad
forresten var meget almindelig på den tid:
/ Gaar sluttede Direktør Beketow sin tredje og foreløbig sidste Sæson i
København. I de fire Maaneder, i hvilke han har givet Forestillinger, har han i
Følge Socialdemokraten, ialt inkasseret 280.000 Kr. i Entre. De 120 Forestil
linger, der er givet, har været besøgt af 232.000 Mennesker eller ca. 1900 pr.
Aften.
Dette maa kaldes udmærket godt, naar Hensyn tages til, at 1904 har været,
hvad man i Artistsproget kalder en daarlig Sommer. Da vi Andre glædede os
over Solskin og Varme, gik Beketow og længtes efter Regn og Kulde. Naa, trods
Varmen har han ikke noget at beklage sig over, thi han rejser i Aar, ligesom de to
foregaaende Aar, fra Byen med et pænt Overskud. Afde 280.000 Kr. betaler han
Hr. Rasmussen 70.000 Kr. i Husleje. Magistraten faar 28.000 Kr. i Fattigafgift.
Artister, Kontrol, Musik o. lign, har ialt kostet 134.000 Kr. Tilbage bliver et
Overskud paa 48.000 Kr., hvilket er 12.000 Kr. pr. Maaned.
Direktør Beketow har i de tre Aar, han har været i København, indspillet ialt
860.000 Kr., har betalt P. Rasmussen 215.000 Kr. i Husleje og Magistraten
86.000 Kr. i Fattigafgift.23
Men Mathias Beketow hang på som en burre, når han øjnede en god forretning.
Han kunne ganske vist ikke leje Cirkusbygningen, men i stedet troppede han op
den 6. maj 1905 med et stort og flot cirkustelt, som han fik tilladelse til at rejse i
Vodroffslunds have i Frederiksberg kommune. Skønt han præsenterede et fint
program, var forretningen ikke rentabel. Han måtte pakke sammen allerede 5. juli.
Dagen efter skrev et af bladene:
Nu er Beketow færdig. Hans lille Sæson er forbi, og det er slaaet fast, at
København er et lille Lemvig, som ikke kan have 2 Cirkus. Nu er Beketow altsaa
færdig, og hans Cirkus rejst. Han har sat Penge til i den Tid, han har været her,
skønt hans Cirkus var en udmærket Cirkus. Men trække Folk ud til Vodroffslund kan man altsaa ikke.24
Mathias Beketow rejste de følgende år omkring i Europa, fortrinsvis i Rusland,
Italien og Ungarn. Han blev en holden mand. Der blev sagt, at han var god for
adskillige millioner, og det var virkelig mange penge før første verdenskrig.25 1913
lejede han sig igen ind i Cirkusbygningen i København for sommersæsonen og
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Brandvæsenet i færd med efterslukning af branden i Cirkusbygningen den 7. marts 1914.1 løbet af
det følgende år blev bygningen genrejst på de bevarede mure, der ses på fotografiet. DKB.

præsenterede et godt program. Da han rejste sydpå om efteråret, havde han en
underskrevet kontrakt til et nyt lejemål i lommen for det følgende år.
Dette gæstespil blev imidlertid af gode grunde ikke til noget: Cirkusbygningen
raseredes tidligt om morgenen den 7. marts 1914 af en brand, så kun ydermurene
stod tilbage. Og dermed sagde den lille russer farvel til Danmark.26
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Hoffmann
At rejse omkring med cirkus er mere en livsform end et erhverv. Bogens register
dokumenterer, at det er forbavsende få danskere, der har markeret sig som
cirkusfolk. Bevares, der har da været enkelte stjerneskud, men hidtil har ingen
dansk familie - uden tilknytning til fremmede cirkusfolk eller efterkommere af
disse - haft cirkus gennem blot to generationer.
Vilkårene har i tidens løb været mangfoldige. I vor tid kræves der først og
fremmest en del såkaldt risikovillig kapital, der i forhold til al anden investering
bliver skandaløst dårligt forrentet. Desuden skal ejeren være i besiddelse af en
blind tro på, at virksomheden trods alle benspænd og forhindringer fra myndighe
der alligevel kan overleve. Og så skal han være indforstået med, at det er et 24timers job i hele sæsonen, hvor han skal være på dupperne overalt. Han skal med
andre ord være af et ganske særligt materiale og have en så speciel holdning til
tilværelsen, at han tager den ulige kamp op alene for udfordringens skyld. For man
spinder ikke guld som cirkusdirektør.
Og det har cirkusfolk aldrig gjort. Set over en årrække. Heller ikke de
udenlandske cirkus- og gøglerfamilier, der i begyndelsen af 1800-årene indlemme
de Danmark i deres territorium. Men de klarede sig. De havde det fortrin i
cirkusmæssig henseende, at de som sagt var fremmede og derfor tvunget til at
fortsætte med virksomheden. Selv om det tit så håbløst ud. De havde ikke en fast
bopæl, de kunne trække sig tilbage til, når det gik godt eller skævt for dem. De var
tvunget til, enten de ville det eller ej, at fortsætte på rejsen og hele tiden dygtiggøre
sig. Derfor kunne de, i modsætning til de lokale, fastboende cirkusfolk, deres
håndværk til fingerspidserne, ja forresten også til tåspidserne. For de fleste
omrejsende cirkusfolk lærte allerede som børn de klassiske ballettrin som elemen
tær basiskunnen.
Og så havde de yderligere det fortrin, stadig set i cirkusmæssig henseende, at de
ikke var velset nogen steder. De var som fremmede tvunget til at holde sammen
inden for hver enkelt familie. Som fremmede overalt på kloden til alle tider har
gjort og stadig gør.
Mellem de familier, der beskæftigede sig med de sære kunster, udviklede der sig
efterhånden et fagligt og familiemæssigt frimureri, hvor de gensidigt støttede
hinanden og gjorde fælles front mod den private bofaste befolkning.
Det er denne dynamik, der var årsag til, at de fremmede cirkusfamilier rundt om
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Billedet forestiller en trup artister, der i begyndelsen af 1800-årene netop er ankommet til
Dyrehavsbakken. Truppen er i færd med at tømme den solide vogn for teltgrej, musikinstrumenter og
rekvisitter. Forspandet består af to hvide og to sorte heste, derformentlig skal benyttes i forestillingen
tilligemed de to aber, der endnu sidder på vognen. Maleri af C. A. Lorentzen (1749-1828). Gengivet fra
Nystrøm II, side 45.

i landene klarede sig langt bedre end de hjemmehørende. Det er den enkle og
indlysende forklaring på det store antal udenlandske slægtsnavne vi træffer overalt
inden for cirkusverdenen.
Et af de mange fremmedklingende navne her i landet er Hoffmann. Det duk
kede første gang op i en ansøgning til kong Frederik den Sjette i 1816. Og han viste
sig nådig:
Mecanicus Joseph Hoffmann, der for Tiden opholde sig i Vor Residentsstad
Kiøbenhavn, udi 3 Maaneder, fra denne Vor Bevillings Datum at regne maae i
bemeldte Kiøbenhavn og Forstæder, give mechaniske og optiske Forestillinger,
dog at han deraf erlægger en billig Kiendelse til Fattigvæsenet efter Anord-
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ningerne, saa ogforevise denne Vor Bevillingfor Politie-Directeuren, saavelsom
forden administrerende Direction for Fattigvæsenet sammesteds, forinden han
derafgiør noget Brug.1
Her træffer vi titlen: mekanicus, der hos det farende folk normalt var en
fællesbetegnelse for, hvad vi nu om stunder vil kalde for en illusionist. Men som
regel kunne han lave mere end almindelige tryllekunster. Det var ret normalt, at
han også beskæftigede sig med noget så specielt som at opsende luftballoner og
afbrænde fyrværkeri.
Trækker man essensen ud af de tre håndværk, vil man finde, at udøveren,
samtidig med at han skulle være i besiddelse af en god portion fingerfærdighed,
også skulle følge med i den tekniske udvikling. Specielt skulle han have kendskab
til kemi, der var den helt nødvendige forudsætning for, at der overhovedet kom
noget ud af bestræbelserne.
Men vi må ikke glemme den måske vigtigste faktor: mystikken. Hvis ikke den
gode mekanicus forstod at sælge sit nummer, dvs. hylle sine produktioner ind i en
særlig nimbus af mystik, kunne han godt pakke sammen. Publikum har altid været
villig til at slippe skillingerne for at blive konfronteret med noget tilsyneladende
umuligt.
Grundbegreberne for en skikkelig mekanicus var altså: tekniske færdigheder,
kendskab til fysikkens og kemiens love og publikums trang til mystik.
I løbet af et par måneder fik Joseph Hoffmann etableret sig i København. Han
indrykkede en annonce i avisen:
Med kongelig allernaadigst Tilladelse agter Undertegnede, Mandagen den
15de Juli førstkommende, første Gang i det kongelige musikalske Academies
Salpaa Gammeltorv Nr. 89 i et dertil indrettet mechanisk Theater, at aabne et
stort physikalsk Kunstkabinet, der bestaaer i brillante Kunstfyrværkerier, les
ombres chinoises, Phantasmagorie og Forestilling afAander, ligeledesforevises
mechaniske og physiske, samt mange Forvandlings- og Hurtigheds Kunst
stykker. Disse Forestillinger ere givne paa Slotteti GottorfforHs. Højfyrstelige
Durchlauchtighed, Landgreven af Hessen, efter høie Forlangende, og med
største Bifald, optagne. Det Nærmere ville de trykte og opslagne Placater angive.
Indgangs-Billetter kunne behageligst bekommes paa Løverdag den 13de, og
Mandag den 15de, fra Kl. 10 till 2 Formiddag, og fra 2 til 4 Eftermiddag paa
ovenmældte Sted, for 2 Rbd. Stykket. Joseph Hoffmann, Mechanicus fra
Brilnn.2
Joseph Hoffmanns herkomst er ukendt.3 Om han stammede fra Brunn, nu Bmo,
i Tjekkoslovakiet må stå hen i det uvisse. Hans kone, Dorothee Schiizze (17851863) var datter af en dukkegøgler i Helmstedt øst for Braunschweig. Ægteparret
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Da kong Frederik den Femte i 1 749 på sin rejse gennem Danmark kom til grevskabet Frijsenborg ved
Hammel, ca. 25 km nord for Skanderborg, blev monarkens besøg fejret ved et stort festfyrværkeri i
herrehårdshaven. Fyrværkeriet blev tegnet på stedet af P. J. Grønvold, og man må beundre de mange
tekniske detaljer, han har fået med. Fyrværker Lars Hoffmann Barfod oplyser, at man kan gå ud fra. at
de fyrværkerier, som familierne Price og Hoffmann på et senere tidspunkt havde på repertoiret. har$et
nogenlunde sådan ud. Kobberstik nr. 33 fra samlingen: Friderich Den Femte's Reyse 1749. 33,5 cmx
20,7 cm. DKB.

havde to smådrenge, Frederik Wilhelm og Carl, da de første gang kom til
Danmark i 1816.
Mekaniker Hoffmann fik i flere tempi fornyet den kongelige bevilling, så den til
sidst kom til at gælde for et par år ad gangen for hele riget. Som årene gik, fik
familien fem børn.
I november 1817 kom Joseph Hoffmann til Århus:
Med kongelig allernaadigst Tilladelse har Undertegnede den Ære Søndagen
d. 9de og Mandagen d. 10de Novbr.,paa Aarhuus Raadstue atforevise: Optiskmechaniske Forestillinger bestaaende af: brillante Kunstfyrværkerier, les
ombres chinoises, og Illusioner afAander, samt ærostatiske Figurer i menneske
lig Størrelse, hvilke i Tilskuernes Overværelse fyldes med brændbar Luft: m.m.,
som nærmere erfares afde trykte Plakater. Priserne ere: 1ste Plads 1 Rbd., 2den
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Plads 4 Mk., 3die Plads 2 Mk. Billetter erholdes i mit Logie hos Hr. Giæstgiver
Wahl, og ved Indgangen, som aabnes Kl. 5. Begyndelsen skeer Kl. 6.4
Det må have været betagende at se de ærostatiske figurer i legemsstørrelse
svæve omkring i rådstuen efter at det forventningsfulde publikum havde overvæ
ret, hvordan Joseph Hoffmann forberedte seancen i dunkel belysning.
De tredimensionale figurer var en slags balloner fremstillet af papir og malet i
naturtro farver. For at de kunne holde balancen, mens de svævede, var der nederst
ved mundingen monteret lidt bly. På det tidspunkt var man endnu ikke i stand til at
opbevare tilstrækkeligt brint i en trykbeholder, så derfor måtte den brandfarlige
luftart fremstilles på stedet. Det skete formentlig oppe på scenen. Remedierne var
en lukket tønde med jemfilspåner og vand. Brinten blev frigjort ved hjælp af
svovlsyre, der blev hældt ned på metallet. Luftarten blev ledet fra tønden hen til
ballonens åbning med en læderslange. Alt i alt en omstændelig og farlig proces.
Men mystisk og spændende.
Gæstespillet i Århus sluttede med en udendørs forestilling:
Med høie Øvrigheds Tilladelse har Undertegnede den Ære, Mandagen d.
17de Novbr. om Eftermiddagen Kl. 3 ti, i Hr. Giæstgiver Junckers Have paa
Vestergade, at lade opstige: En ærostatisk Ballon, en Hund og en Figur i
menneskelig Størrelse, forestillende en Mammeluk. Billetter a 1 Rbd. erholdes
ved Indgangen, som aabnes Kl. 3J
Joseph Hoffmann undlod at oplyse det læsende publikum om ballonens
størrelse. Den har nu ikke været helt lille, når den var i stand til at stige til vejrs med
en levende hund. Vi må vel gå ud fra, at der af hensyn til hunden også her var tale
om en brintballon. Mammeluk’en var ikke, som almindelig antaget i vor tid, et par
rummelige damebukser med lange ben og flæser,men en drabelig brun kriger. En
af dem der havde været en magtfaktor i Ægypten fra 1250 til 1811 og altså stadig i
frisk erindring hos det århusianske publikum.
Ålborg var den næste større by på ruten. Der annoncerede Joseph Hoffmann
ikke i dagspressen, men nøjedes med at klaske plakater op. En af tryksagerne faldt
referenten fra en Viborg-avis for brystet:
I Aalborg drager Mekanikus Hoffmann fra Brtinn i Tydskland nogle
Skillinger af de Lommer, hvori der vel ikke ellers findes stort til undværlige og
indbildte Fornødenheder, hvoraf det vist nok dog bliver een, at see Gøglerier,
som betales med 1 Rbd. første og 4 Mk. anden Plads, på en Tid da enhver halv
Daler har megen Betydning for Erhververen.6
Gennem det meste af 1820’erne førte Joseph Hoffmann en ret tilbagetrukket
tilværelse, hvis man skal dømme efter aviserne. Vi kan dog følge ham nogenlunde
gennem de indenlandske pasprotokoller, når han engang imellem fik viseret sit
rejsepas for familien. 1825 var han f. eks. i Randers, Fredericia og Middelfart. I
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1826 besøgte han igen Fredericia, der i kraft af sin beliggenhed ved overfartstedet
mod Fyn var en central by for alle omrejsende selskaber.7
I den periode var der ganske langsomt sket en udvikling med familien, der nu
ikke kun befattede sig med illusionsnumre, balloner og fyrværkeri. I takt med at de
ældste drenge voksede til, må de have lært sig forskellige færdigheder hos
omrejsende kunstberiderselskaber. I 1827 var Joseph Hoffmann blevet så
etableret inden for branchen, at han vovede at spise kirsebær med de større
selskaber:
Den første saakaldte Dyrehaugs-Søndag var Dyrehaugen som sædvanlig ret
talrig besøgt; men med dens Kunster og Fjelleboder seer det iaar temmelig
magert ud. Der indrettes imidlertid tvende Ridebaner for det Foureaux’ske og
Hofmannske Selskab. Det første udskibede alt den 18de paa Kjøbenhavns
Toldbod 19 Heste og Resten afSelskabet med endnu 15 Heste kunde ventes med
hver Dag.8
Efter Dyrehaugstiden drog familien Hoffmann i juli måned til Jylland, hvor den
blandt andet besøgte Løgstør, Nibe og Horsens. Joseph Hoffmann havde pas som
mekanicus. De to ældste sønner, Frederik Wilhelm og Carl Hoffmann, kaldte sig
for kunstberidere.9
I eftersommeren 1829 kom Joseph Hoffmann til Fyn:
Med Kongelig allernaadigst Tilladelse vil Undertegnede med Familie først
kommende Søndag og Mandag paa den aabne Ridebane i Provstegaarden i
Odense have den Ære at forevise eqvilibristiske og gymnastiske Kunster,
bestaaende af Ridekunster, Liniedands, Balanceerkunster, Stigedands, Salto
mortaler og Trampolinspring. Dét Nærmere erfares af de trykte Plakater.10
Dengang var det yderst sjældent, at aviser ofrede redaktionel spalteplads på
omtale af cirkusforestillinger. Vi ved altså ikke, om den indbydende annonce
kunne trække publikum til de fynske lette dragoners militære etablissement, der
altid stod til disposition ved den slags lejligheder. Vi ved heller ikke, hvor længe
selskabet blev i Odense. Derimod ved vi fra en fynsk pasprotokol, at personalet var
blevet udvidet med en kvindelig artist og en mandlig kunstberider og at selskabet i
september besøgte Egeskov marked og Assens.11 Det vendte tilbage til Odense
sidst på måneden:
Med Kongelig allernaadigst Tilladelse afbrændes et stort brillant Fyrværkerie Dagen før Markedet i Odense. Det Nærmere erfares af Plakaterne.12
Når man læser om det store brillante fyrværkeri, som Joseph Hoffmann
brændte af som optakt til markedsfestlighedeme i Odense, melder der sig helt
naturligt nogle spørgsmål: Hvordan bar han sig ad med at fremstille de enkelte
fyrværkeriartikler, og hvordan oplevede publikum det festlige skue ?
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København fik i 1 749 besøg af De kinesiske Kunstnere, der var under ledelse af Monsr. Ferdinand
Hallasch fra Königsberg. Ved den lejlighed blev der trykt nogle plakater med illustrationer i træsnit. Et
par stykker-af samme type som ovenstående-er bevaret på Kungliga Biblioteket i Stockholm. 38 cm
x 34 cm. Statsarkivet i Trondheim.

Nu har det ikke været så lige en sag at beskæftige sig med fremstilling af
fyrværkeri. Det har altid været et meget farligt håndværk. De elementære
sikkerhedsforskrifter kræver næsten, at man er vokset op i miljøet for at kunne gøre
fyldest som arbejdskraft uden hele tiden at have fornemmelsen af at sidde med livet
i hænderne. Samtidig med at man spontant skal reagere korrekt i de faresituationer, der jævnligt opstår. Engang imellem med det resultat, at hele virksomheden
ryger i luften med et brag. Ligesom dette eksempel fra Ålborg den 24. januar 1817:
Sidstafvigte Torsdag Middag, Klokken mellem 11 og 12, indtraf det
ulykkelige Tilfælde, at der kom Ild i nogle Apparater til et Fyrværkerie, som

168

Konstfyrværker Hr. Jean Nicolas Dupuis havde i Arbeide. Ved den stærke
Explosion blev Hr. J. Assels Leiehuus stærk beskadiget og kom i Brand, som dog
af de tililende Brandfolk lykkeligviis strax blev dæmpet, men Dupuis fandtes
forbrændt og livløs liggende paa Gulvet. En her af Byen af ham antaget
Læredreng L. B. Møller, som var nærværende da Ulykken skeede, blev meget
forbrændt, hvorafhan døde den paafølgende Nat. Begge Ligene bleve i Dag paa
en høitidelig Maade jordede.13
Datidens kunstfyrværkere var omrejsende. Det krævede, at de i det mindste var
i besiddelse af et hestekøretøj til transport af værktøj og materialer. Det var
såmænd ikke, fordi det var særligt tungt, men det fyldte en del. Af nødvendigt
værktøj var der tale om et par køller, rundstokke af forskellig længde og tykkelse,
nogle dorne, et manglebræt og en klisterpotte med pensel. Materialerne bestod
mest aflette træstativer, faste stel og hjul, hvor fyrværkeriartikleme blev monteret,
når de skulle brændes af. Fyrværkeren skaffede sig papir til fremstilling af
paphylstre, hvor han kom frem. Han kunne godt bruge almindeligt avispapir og
lignende. Hylstrene blev lavet på den måde, at fyrværkeren rullede gennemklistret
papir på en rundstok ved hjælp af manglebrættet med en tung vægt på.
De gamle kunstfyrværkere købte altid færdiglavet krudt hos de lokale handlen
de. Selv om det i forhold til andre produkter var ret kostbart:
Hos Kiøbmand P. Brandt i Nyborg er at bekomme Christianfeldter Formlys,
6 a 8 pr. Pund, til 8 Rbd. 3 Mk. pr. Lispund ogfiin poleret Krudt til 1 Rbd. pr.
Pund.14
Fyrværkerne brugte fabriksfremstillet krudt af sikkerhedsmæssige grunde, og
fordi malet krudt gav langt bedre resultat end det hjemmelavede. Hertil kom, at
råvarerne til krudt var dyrt. Specielt var salpeter et kostbart produkt.
I ældre tid foregik den manuelle fremstilling af fyrværkeriartikler meget ofte i fri
luft, velsagtens af hensyn til eksplosionsfaren. Om sommeren skete det under åben
himmel; om vinteren under et halvtag med lidt læ. Datidens fyrværkere kunne
naturligvis ikke ligge inde med et større lager af færdigvarer. De måtte altid regne
med at skulle starte forarbejdningen, når de kom frem. Processen var ret
kompliceret og tidkrævende. Til gengæld var artikler som fontainere og raketter
klar til afbrænding, når de var produceret. Derimod krævede stjerner en vis
tørretid under gunstige forhold. Bomber fandtes så godt som ikke. De gamle
fyrværkere kendte til, at jernspåner i en raket gav klart lysende funker. Men ellers
havde variationsmulighedeme ved et fyrværkeri været ret begrænset indtil hen i
1840’erne, hvor det blev kendt inden for branchen, at man kunne fremstille farver
som lyseffekt på aftenhimlen.15 Siden er det jo gået stærkt.
Nu tilbage til det Hoffmannske Selskab.
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I november 1829 gav det nogle gæstespil i Århus. I annoncen til den sidste
forestilling skrev Joseph Hoffmann:
... og da vi sidst havde den Ære at vinde Publikums Bifald, haabe vi ogsaa
dennegang at blive beæret med et talrigt Besøg, og skal denne Forestilling blive
givet med mange Forandringer, som f. ex. Kuglespillet tilhest, Trampolinspring
gjennem en Tønde, o.s.v. Skuepladsen er i Ridehuset, udenfor Mindeporten.16
I marts 1830 lå Joseph Hoffmann igen i det fortræffelige ridehus i Århus med sit
kunstberiderselskab, som publikum efterhånden kendte til hudløshed. Midt i april
tog begivenhederne fart:
Offentlige Kunstforestillinger paa aaben Plads. Søndag og Mandag Efter
middag vil det Hoffmannske Selskab med kgl. allernaadigst Tilladelse have den
Ære at give to offentlige Forestillinger i Kunstridning samt eqvilibristiske og
gymnastiske Kunster, hvor efter hvergang, hvis Veiret tillader det, vil opstige en
Luftballon, den første Aften en lille a la Blanchard, den anden en 48 Fod høi og
24 Fod bred dito a la Mongolfiere. Det Nærmere, samt Tid og Sted, vil erfares af
de trykte Plakater.17
17/4: Søndag Eftermiddag Kl. 5 bliver offentlig Kunstridning etc. paa
Ridebanen tæt vedJægergaarden. Hvis Veiret tillader det, vil derefter opstige en
Luft-Ballon: Første Plads 2 Mk. Anden Plads 1 Mk. Omkringstaaende
Tilskuere betale efter Behag.

23/4: Det ærede Publikum som forleden Aften var ude ved Jægergaarden for
at see min store Luftballon a la Mongolfiere stige tilveirs, tilgive at det ikke var
mig muligt, formedelst den stærke Vind, at lade den gaae op, hvorgjernejeg end
havde villet; de faa Rigsdaler jeg havde indtaget, har jeg Dagen efter tilbudt
Fattigkassen, men da Pøbelen slog mig saameget istykker, fandt sammes høie
Foresatte, atjeg kunde anvende dem til at betale lidt afSkaden med, da nogle af
de ituslagne Sager ikke vare mine egne. Kan jeg være saa lykkelig at faae en
bedre Plads, vil jeg prøve om jeg ved Subskription mod en ringe Betaling kan
blive saa skadesløs, at jeg en anden Aften kan lade den gaae tilveirs.

1/5: Luft-Ballonerne gaae bestemt tilveirs Søndag Eftermiddag Kl. 5 fra Hr.
Bonnesens Tømmerplads udenfor Mindet.
11751 nåede Monsr. Hallasch til Trondheim med sin akrobat- og pantomimetrup. Af de dér bevarede
plakater fremgår det, at der blev trykt nye plakater, efterhånden som forestillingerne skred frem. Forat
give et indtryk af plakaterne og hvordan en af datidens akrobatselskaber reklamerede en by op,
bringes fire af de sjældne sager her i bogen. 23 cm x 36 cm. Statsarkivet i Trondheim.
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11/5: Da Veiret vedbliver at være ugunstigt for at lade min store Luftballon
gaae tilveirs, og jeg ikke kan opholde mig længere derefter, saa ville man
godhedsfuld undskylde at detfaaer beroe dermed indtiljeg om nogle Maaneder
kommer her tilbage, til hvilken Tid Ballonen forbliver her saalænge.
Joseph Hoffmann forlod altså Århus, og en måneds tid senere ankom han til det
store hestemarked i Vendsyssel. Det vi nu om stunder kalder for Hjallerup
marked:
Paa Hunslev Market varen svær Revolution paa Færde imod detHoffmannske Selskab. Dette havde nemlig reist et i Omfang meget stort Telt afLærred, 4
Alen høit, og foreviist alskens Kunster. En ung Bondekarl der kigede ind
igjennem en Aabning, fik et farligt Sabelstik i Øiet, og strax stormede en heel
Masse af Bønder ind paa Selskabet, sønderrev hele det svære Telt, slog og rev
Alting itu, hvad der ellers tilhørte Selskabet, hvis Medlemmer toge Flugten, i
eqvilibristiske Dragter, og mistede desforuden deres Casse, derforuden Dagens
Indtægt skal have bestaaetaf18 Species; et Sølv-Lommeuhr; Klæder, o.s. v., saa
de Stakler maa være at beklage.18
Det blev formentlig en af de sidste gange Joseph Hoffmann satte sit specielle
præg på de folkelige forlystelser. Tre år senere rejste hans enke med et par børn
gennem Fredericia på vej mod ukendt mål.7
Fem børn blev voksne, og af dem har vi allerede hørt om Frederik Wilhelm og
Carl. Men der var endnu to sønner: Johannes og Wincenz. Samt en datter: Amalie
(1822-1903), der 1844 blev gift med omvandrende musicus Johan Frederik
Simon Altenburg (1818-1904) og siden kom til at bo i Karlebo. Hun glider dermed
ud af sagaen. Tilbage bliver de fire sønner, der på hver sin måde fortsatte
arvefølgen som mekanicus og kunstberider.
Den ældste søn, Frederik Wilhelm Hoffmann (ca. 1807-1850), arbejdede i
flere år sammen med forældrene. Da faderen, Joseph Hoffmann, døde ca. 1830,
rejste han en tid sammen med sin mor og yngre søskende, og han gav sig til at være
kammerjæger.19 Titlen er af gode grunde ret ukendt nu om stunder. Kort fortalt gik
virksomheden ud på at fordrive og udrydde lus og lopper, væggetøj, mus, rotter og
andet ukræ, der var meget generende i ældre tid.
Her var det uden tvivl en fordel for ham, at han som fyrværker havde kendskab
til kemi. En del af de giftigt rygende remedier, der blev brugt bl.a. mod væggetøj,
Selv om akrobaterne gjorde sig umage for at variere programmet, varede det normalt ikke ret længe,
før publikum kendte de enkelte artisters repertoire ud og ind. På det tidspunkt gled akrobatikken i
baggrunden og selskabet halede det hemmelige våben - pantomimerne-frem, således at de nu blev
forestillingens tyndepunkt. 23 cm x 36 cm. Statsarkivet i Trondheim.
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var baseret på salpeter, svovl og slige ting. Det var også rart nok for en
kammerjæger at vide, hvordan man sikrede sig mod eksplosionsfare ved fremstil
ling af rottekrudt.15
Men det var alligevel ikke det, Frederik Wilhelm havde forestillet sig med
tilværelsen. Og da virksomheden som kammerjæger hverken var til at leve eller dø
af, startede han uden myndighedernes tilladelse sit eget lille omrejsende akrobat
selskab i håb om, at det nok skulle gå. Det gjorde det ikke. Der blev i anden
anledning rejst en banal sag mod en omrejsende tysk linedanser, der heller ikke
havde tilladelse til at optræde, og her blev en del byfogder afæsket en forklaring,
hvor også Frederik Wilhelm blev afsløret.
Sagen var typisk for den periode. Her er det by fogden i F åborg, der i 183 8 måtte
stå skoleret for det høje departement i København:
Aten Liniedanser ved navn Fredrich Hendrich Eisfeldt indfandt sig heri Byen
den 20. Decbr.f A. med Pas, udstedt i Colding den 21. Novbr. næstforhen, som
paa Grund af Omstændighedernefik Tilladelse til ude paa Torvet at vise sig paa
Linie en Timestid, forholder sig gandske rigtigt.
Han kom sidst fra Assens og gik herfra til Svendborg. Det var en kold
Vinterdag, hans slette økonomiske Forfatning laae udenpaa ham; han beviiste,
at han saavel i Kolding som alle øvrige Steder han havde passeret, ogsaa i
Assens, havde viist sig paa Linien.
Hvad skulde jeg nu gjøre ?
Jeg erkjender, at Tilladelsen burde været ham nægtet. Men saalænge Man i
en dansk Kjøbstad kan erholde Pas til at bereise Landet som Liniedanser,
saalænge Man viserer Passetfra Sted til Sted og paa hvert Sted tillader ham at
vise sin Færdighed nytter det kun lidt, at en enkelt Mand sætter sig derimod.
Jeg taler af lang Erfaring, naar jeg forsikrer, at man ikke bliver troet, ikke
engang afByens egne Indvaanere, naar Man siger, at det erforbudet Fremmede
at vise slige Kunster.
Det kan umuligt være, svarer Man. Var det forbudet, saa kunde det jo ikke
bevilges alle andre Steder, hvor Man dog maa forstaae Loven ligesaagodt som
her.
Ved ene at ville modsætte sig den indbrydende Misbrugsstrøm udretter Man
intet Andet end at gjøre sig selvforhadt eller latterlig. Jeg har ofte tilforn skreven
om slige Misbrug afPasvæsenet; men det er bleven derved. Hvilketjeg i Gjensvar
paa Deres Høivelbaarenheds behagelige Skrivelse af 11. Juli ikke undlader
tjenstærbødigst at yttre.20
Byfogden i Maribo havde også været for flink. Det måtte han fortælle om i sin
indberetning af 22. juli 1838:
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Under 24de April d.A. ankom, fra Nakskov hertil, Mecanicus Frederik
Wilhelm Hoffmann producerende saavel et Pas for sig udstedtfra Kjøbenhavns
Amts Nordre Distrikts Politiekammer den 24de Juli 1837, som og et lignendefor
en vis Frederik Heinrich Eisfeldt og Jomfru C. Kunst af Preussen, udstedt i
Rudkjøbing den 7deMartzd.A. hvorefterHoffmann begjerede min Tilladelse til
at maatte forevise nogle Behændigheds Kunster.
Vel manglede Pasproducenten den specielle Tilladelse, men da han ved sin
Forklaring godtgjorde at være en Broder til den her i Landet af samme Navn
ansatte Mekanikus, som har ikke blot Concession men ogsaa en Grundeiendom
i Odense, ansaae jeg Producenten som en Indfødt, hvilket han formentlig ogsaa
er, og benævnte Eisfeldt som hans Haandlanger, og saavel paa Grund heraf,
som og fordi han angav at ville vise, ikkun almindelige Taskenspiller- og
Behændighedskunster, meddeelte ogsaa jeg ham den forønskede Tilladelse,
hvorefter Hoffmann gav 1 Forestilling.
Da jeg imidlertid erfarede, at den væsentligste Deel af Forestillingen havde
bestaaet i, at benævnte Eisfeldt var paa en Reeb-Linie gaaet temmeligt høit
tilvejrs, op til Hatten af den herværende Hollandske Mølle, forbød jeg strax
enhver videre Forestilling, hvorpaa Hoffmann med Følge afreiste til Saxkjøbing.20
Enhver med lidt kendskab til offentlig administration kan sige sig selv, at der,
med alle de myndighedspersoner, der havde jokket i spinaten, ikke blev noget ud af
det skind. Sagen blev henlagt i departementet. Samtidig måtte Frederik Wilhelm
Hoffmann indstille sin virksomhed et stykke tid. De næste par år forsøgte han flere
gange at skaffe sig en bevilling som mekanicus og kunstberider. Men uden resultat.
Den dybere årsag til, at departementet gang på gang afslog ansøgningen var
uden tvivl, at Frederik Wilhelm og hans kone, Amalia Steckhan, efterhånden
havde fået en del børn.
I netop den periode strejfede en del børnerige familier omkring uden fast bopæl.
Det uvæsen ville centraladministrationen have standset. Ikke mindst fordi de
lokale myndigheder ude omkring i provinsen flere gange kom med berettiget kritik
af forholdene. Vor ven, byfogden i Fåborg, der i 1838 måtte gøre rede for
linedanser Eisfeldt, havde også skrevet generelt om omstrejferiet:
Men den Politiøvrighed, som meddeler slige Personer Pas, forseer sig
udentvivl mest; thi blev Passet ikke meddelt, saa blev Paagjeldende hjemme.
Men dette er ikke det eneste Hensyn, hvori Pasvæsenet misbruges. Saaledes
meddeles til Ex. Reise-Passe in optima forma til at reise for at ernære sig som
Skjærsliver, og saadan Mand trækker fra Bye til Bye med Kone og en Flok
pjaltede Børn, saa Man fristes til at troe, at Man seer en Trup Natmandsfolkfra
Jyllands Høilyng.
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Efter at kineserne havde udspillet det mundtligt overleverede pantomimerepertoire - der har nok ikke
været meget kineser i dem - gled selskabet igen tilbage til akrobatikken som det væsentlige. Besøget
i Trondheim sluttede med et udvidet program til benefice for byens fattige. 38 cm x 34 cm. Statsarkivet
i Trondheim.

Hvad vil man gjøre ham ? Ja, Man kan nægte ham Tilladelse at slive i den
eller hiin Kjøbstad, men Man kan ikke nægte ham at reise videre; han vandrer
altsaa, besøger undervejs til næste Kjøbstad enhver Bondebye, ethvert endog
eenligt Sted, hvor Man nolens volens maa give ham Noget at slive,
Paa denne Maade gjennemkrydses hele Landet fra Ende til anden, og ved
illusorisk Anvendelse afeen Lov hjemler Man saaledes Landstrygeriet paa den
ækleste Maade, og tilsidesætte de Love, der ere givnefor at dæmme imod denne
Landeplage.20
I september 1841 fik Frederik Wilhelm Hoffmann en prokurator til at sende
endnu en skrivelse til kongen. Den gengives her i sin fulde længde som eksempel på
den tids ansøgninger. Den tegner samtidig et billede af den lille familie i Karlebo:
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Fra min tidligste Barndom, saaledes paa en Tid, da jeg intet Begreb havde om
hvad der var mig tjenligt at lærefor atfindefremtidigt Erhverv, men maatte lyde
hvad min Fader bød, er jeg bleven oplært i Udførelse af equilibriske og
gymnastiske med fleere Konster og Legemsøvelser af min Fader, forrige
Konstberider Hoffmann, der vel ei blot derved tilsigtede i mig at finde fornøden
Assistance, især i hans ældre Dage, men vistnok ogsaa, ved atføre mig frem ad
denne Bane, meent det got mod mig, eftersom han sandsynligviis har troet atjeg
derved ville kunde finde tilstrækkeligt Erhverv, idet han erfarede at jeg havde
gode A nlæg og snart indsamlede endeel Færdighed i Udførelse afslige Konster.
Jeg assisterede som Følge heraf i en Række af Aar min Fader som
Konstberider, og saavel herved som ved Udførelse af ovennævnte Konstfærdighed bidrog til Erhvervelse afde daglige Fornødenhederfor en talrig Familie, der
kom mine Forældre saa meget mere til Fordeel, som jeg varden ældste blandt de
fleere deres Børn.
I Løbet af den Tid da min Fader og jeg ved forenet Anstrengelse vandt
Publicums Tilfredshed, saaledes fandt et anstændigt Udkomme, ægtedejeg den
Pige, en honet Mands Datterjeg havde skjænket Haand og Hjerte, og med hvem
jeg har sammenavlet 5 Børn, der alle leve og alle ere uopdragne, ja de sidste
endog i den spæde Alder; og min Stilling som Mand og Fader udkræver derfor
langt flere Fornødenheder end forhen, dem jeg troer mig istand til at tilveiebringe, naarjeg kun maatteforundes Ret til at ernære mig og Familie i det Fag,
hvorijeg er oplært; men for Tiden og siden min Faders Død harjeg ofte maattet
føle Savnet af de Fornødenheder, som dertil min Familie udfordres, fordi jeg
ikke har været istand til at etablere anden Næringsvei.
Jeg er nemlig ikke oplært i andet end de ovennævnte Konster, og ligesom jeg
saaledes ikke har anden Erhvervskilde saaledes er jeg nu, som i en Alder af 35
Aar og uskikket til at underkaste mig nogen Lære i et andet Fag, følgelig med
mine mange smaa uopdragne Børn udsat for den største Elendighed, naar det
ikke maatte være mig tilladt at ernære mig ved den mangeaarige tilvante
Levevei, og jegføler mig derfor opfordret til at nærme mig Deres Majestæt, med
allerunderdanigste Bøn om at det allernaadigst maatte vorde mig tilladt overalt
i Kongeriget Danmark at forevise mechaniske, equilibriske og gymnastiske
Konster.
I det jeg saaledes allerunderdanigst bønfalder om en kongelig Naade, som er
eneste Middel, hvorved jeg med Familie, deriblandt min 60-aarige gamle
Moder, der høiligen behøve min Hjælp, kan finde tilstrækkelig Erhverv og
reddes fra den sørgelige Fremtid der truer os, nærerjeg det visse Haab at Deres
Majestæt, der har uddeelt saa mange landsfaderlige Velgjerninger, ved navnli-
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gen at aabne Erhvervskilderfor mangfoldige af Statens Undersaatter, ogsaa vil
tildele mig som en aflandets Børn en lignende Naade; ogtørjegsaa meget meere
herom gjøre mig Haab, som jeg er mig bevidst atjeg i de 30 Aarjeg har opholdt
mig paa dansk Grund, og hvorfor jeg vover at nævne mig som en af Landets
Børn, aldrig har gjort mig uværdig til mine Medmenneskers Agtelse og
navnligen til ingen Tid givet Øvrighederne Anledning til Utilfredshed med mit
Forhold.
Fremdeles vover jeg at støtte Haabet om Deres Majestæts Naade derpaa, at
min yngre Broder, Carl Hoffmann i en længere Tid har været forundt en
Bevilling liig den jeg ansøger og min Søster ligeledes er meddeelt en særskilt
Bevilling, og skaljeg ei undlade hertil atføie, at ligesaa lidet som jegfortidig har
søgt at oplære de ældste afmine Børn i det Fag, hvortiljeg efter min Faders Villie
har opofret mig, ligesaa lidet skal dette til nogen Tid blive Tilfældet enten mod
dem eller de yngre, hvorimod jeg stedse, saasnart de ere bievne og blive
skolepligtige, har sørget og skal sørge for deres stadige Skolegang, og bestræbe
migfor, efter Erhvervelse afde fornødne Religions- og øvrige Skolekundskaber,
at anbringe dem i nyttigere Lærefag end det hvortil jeg desværre har maattet
opofre mig.
Jeg siger desværre ! thi uden at vorde tildeelt den herved ansøgte kongelige
Naade, er min stilling, som en talrig Families Forsørger, skrækkelig, og jeg
gyser ved Tanken om at jeg med Familie skal falde det Offentlige til Byrde,
skjøndtjeg har den bedste Villie til ved redeligt Erhverv at undgaae dette, og kan
undgaae det naar Deres Majestæts Naade i den omhandlede Henseende maatte
vorde mig forundt, og denne er det at jeg herved gjentagende allerunderdanigst
ansøger og forventer. Allerunderdanigst F. W. Hoffmann.21
Kong Christian den Ottende viste sig dennegang nådig, og Frederik Wilhelm
Hoffmann fik en bevilling. Men med den udtrykkelige betingelse, at han ved sine
mechaniske, equilibriske og gymnastiske Konster ingen uconfirmerede Børn
maa afbenytte eller føre med sig paa sine Rejser.22
Blækket var næppe tørt i den kongelige bevilling før Frederik Vilhelm
Hoffmann med Kone Amalie Nicoline og 4 Børn drog ud på farten.231 maj måned
kom han til Odense:
Med kongelig allernaadigst Tilladelse vil Undertegnede med Selskab have
den Ære Torsdagen den 12. Mai at give en stor Ascension-Stigningpaa tvende
ved Siden af hinanden spændte Liner, der udføres, saavel med som uden
Balanceerstang, af Hr. Wedin ogJfr. Magito, samt flere gymnastiske Øvelser.
Det Nærmere vil blive bekjendtgjort ved Plakater. F. W. Hoffmann.24
Plakaten oplyste, at forestillingen fandt sted på Odense store Torv ved Set.
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En hollandsk tårnlinedanser. Christian Roatff.ca. 1 788).foretog iflg. Nystrom II i 1 826en rejse til flere
danske provinsbyer, hvor han besteg kirketårnet ved hjælp af stramt udspændte liner. Den 20.
december 1826 foregik det - som billedet viser - i Århus, hvor der var spændt en line nede fra Store
Torvopover rådhuset til et vindue et stykke oppe i domkirkens tårn. Da hånden 6. juni 1 827 foretogen
lignende ascension fra Rosenborg eksercerplads i København op til slotstårnet, gik det galt. Linen
brast, og Roat styrtede til jorden fra ca. 15 meters højde. Han døde få timer senere. Farvelagt
pennetegning, 24,5 cm x 18,5 cm Købstadsmuseet Den gamle By, Århus.

Knuds kirke. Den akrobatiske betegnelse: Ascension, er afledt af latin, hvor
grundformen ascendo har noget at gøre med at stige op. Enten i direkte eller
overført betydning. Det benyttes nu mest i slægtsforskning, hvor man taler om
slægtskab i op- eller nedstigende linie.24 Men her tør det nok siges at have været i
direkte betydning. For disciplinen bestod i at balancere op og ned ad en line, der
var spændt ud fra et hustag til et glamhul højt oppe i domkirkens tårn.
Man skulle egentlig tro, at en sådan begivenhed i en ellers stille provinsby kunne
have inspireret lokalavisen til at skrive lidt om forestillingen, mens den stod på.
Det var ikke tilfældet:
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Hr. F. IV. Hoffmann, som med sit Selskab her har givetfire meget godt besøg
te Forestillinger, endte disse i Tirsdags med en Ballons Opstigelse. De mange
afvexlende Productioner afgymnastisk-plastiske Øvelser, saavelsom den udfør
te Ascensions-Stigning, blev af Tilskuerne optaget med Bifald. Selskabet agter
sig herfra til Jylland.25
En måneds tid senere kom selskabet til Århus, hvor forestillingen også blev
afviklet på det store torv
- - - med mange nye og betydelige Forandringer, som endes med en
Ascension, hvorved Jfr. Magito og Hr. Vedin gaae op som Pillegrimme og
komme ned igjen som Amor og Psyche.26
Her var lokalavisen vågen for døgnets begivenheder og omtalte forestillingerne
----- som, da de udførtespaa offentligt Torv, havde betydeligt Tilløb, og vandt
Mængdens Bifald. Uagtet Ascensionen, især da den udføres afsaa ganske unge
Mennesker, neppe kan sees uden Ængstelighed, er den dog upaatvivlelig det, der
meest interesserer Størstedelen af Publicum.26
Det er yderst sjældent, at en sådan beretning kan krydres med en samtidig
øjenvidneskildring. Det lader sig gøre her. En lokal tilskuer, Rasmus Nielsen,
fortæller:
Et tykt Toug fastgjordes i et af Glamhullerne paa Domkirketaarnet, førtes
høit over Raadhustaget til en Mast, som blev reistpaa det Store Torv, ikke langt
fra Borgporten. Linedandseren foretog da en Vandring fra denne Mast ad
Touget op i Domkirketaarnet og tilbage igjen. Det var interessant nok at se, og
Torvet var ved den Leilighed ogsaa fuldt af Tilskuere, der i stor Spændingfulgte
Manden paa hansfarlige Færd. Hans Navn var Vedin. En dygtig Mand i sit Fag
var han. Paa Veien op til Taarnetforetog han forskjellige Evolutioner, stodpaa
Hovedet o.s.v., alt med største Sikkerhed. En Gang varede det noget længe inden
Linedandseren viste sig og Folk blev utaalmodige. Pludselig erklærede enBonde, som stod blandt Tilskuerne, at han meget godt kunde gaa paa Linen op
til Taarnet. Da Folk loe og gjorde Nar ad ham, kravlede han op paa Masten,
greb Balancerstangen og gik ud. I Begyndelsen lod han, som han var bange, men
saa satte han sig ned og begyndte at knappe sine Klæder op. Lidt efter dalede
Frakke, Vest, Benklæder og Hat ned, og saa stod han der i Tricot og Fløiel. Det
var Linedandseren selv, som havde spillet den Comedie.27
Året efter kom Frederik Wilhelm Hoffmann igen til Århus for
at give En stor brillant Forestilling, hvori Dhrr. Benoit, Busholm og Hesse,
athletiske og eqvilibristiske Kunstnere fra Ph. Pettolettis nye Theater i Kjøbenhavn, ville udføre mange forbausende Kunststykker. Det Nærmere erfares af
Placaterne. Forestillingen begynder Kl. 6^2. Skuepladsen er paa Prinds Ferdinands-Pladsen i Riis-Skov.28
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Avisen refererede ikke forestillingen som sådan, men beskrev at publikumstil
strømningen havde været usædvanlig efter århusianske forhold:
Det Hoffmannske Selskab havde igaar Eftermiddags trukket en overordentlig
Mængde Mennesker ud til Riis-Skov, saa detpaa Veien hjemad havde megen
Liighed med en kjøbenhavnsk Dyrehavsaften.29
Sidst på året måtte selskabet af gode grunde søge indendørs og leje lokaler, hvor
det kom frem. I december 1843 var det på Fyn:
EqvilibristenHr. F. W. Hoffmann er med sit Selskab, der skal bestaae afflere
gode Medlemmer, ankommen til Nyborg og agter Fredagen den 1. Decbr. at give
den første Forestilling paa derværende Raadhuussal. Herfra agter Selskabet sig
til Odense.30
Historien melder desværre ikke noget om, hvor mange af vore kirketårne Johan
Alfred Wedin nåede at bestige. Det har sikkert været en del. Sommeren 1845
rejste F. W. Hoffmanns selskab igen i Jylland. Dennegang fra nord til syd. I
Randers skrev avisen:
Den halsbrækkende Gang, som afdøde Roat for 18 A ar siden foretog ad et
Toug, der var spændt fra herværende Borgerskoles Gaard op til eet af
Glamhulleme i St. Mortens Kirkes Taarn, gik igaar Eftermiddags en ung
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Svensker, Hr. Wedin, 21 A ar gammel, født i Umeaa, med samme Sikkerhed
som hiin. Til egentlig at kunne være smukt, er dette Skuespil altfor ængsteligt;
men imponerende bliver det dog altid. Hr. Wedin, derfortiden er Medlem afHr.
F. W. Hoffmanns Selskab, skal alleredepaa flere Steder være stegen til en endnu
betydeligere Høide, end her. Nedgangen, der synes mere end rædsom, tilende
bragte han med samme Sikkerhed; gik derpaa endnu baglænds op ad den halve
Vei, producerede der flere vanskelige Stillinger og fuldendte Tilbageveien i et
temmeligt hurtigt Løb.
Imorgen, Søndag Eftermiddag, Kl. 5, vil han ifald Veiret tilstæder det, gaae
op med tilbundne Øine. Betalingen erlægges efter Behag.31
I 1846 gik det tilsyneladende alvorligt tilbage for selskabet, der da bestod af
Musicus Frederik Vilhelm Hoffmann med Kone og 4 Børn og Johan Wedin.
Den cirkusinteresserede Rasmus Nielsen i Århus så også den lille omrejsende
trup. Han fortæller i sin bog, Aarhus i Fyrrerne, hvilket indtryk han havde fået af
familien Hoffmann, hvor broderen Carl i folkemunde hed den rige Hoffmann.
Frederik Wilhelm blev kaldt for den fattige Hoffmann:
Herregud, hvilken Elendighed ! Han havde intet Telt, men gav Forestilling
aldeles offentligt paa en eller anden mindre Plads, som han fik gratis. Publicum
var talrigt nok. Det kostede ikke mere end man selv vilde give. Og de, der ikke
havde noget at give, gav ingenting. Denne Betaling opkrævedes ved, at en af
Personalet gik rundt med en Tallerken. Alligevel indkom der dog Noget. Ellers
maatte Familien jo være sultet ihjel, men meget vardet ikke, mest Toskillinger.
Den fattige Hoffmann eiede nogle faa Heste, gamle Krikker, noget Bomuldstricot, nogle paillettebesatte Svømmebenklæder og lidt andet gammelt falmet
Fløiel og uægte Guldgaloner. Personalet bestod af nogle stakkels, snavsede,
magre Drenge, en lille Pige i Tarletan og en lang opløben Knægtpaa en 20 Aar,
som senere blev den ogsaa her berømte Olschansky, der opnaaede et Navn i den
europæiske Cirkusverden. Den fattige Hoffmanns Kone gik med Tallerkenen.
Hun udmærkede sig ved at befinde sig i et permanent, afganske korte Pauser
afbrudt, Svangerskab.27
Ja, det sidste er også rigtigt. Fru Amalia fik i hvert fald et dusin børn, der er født
på rejsen rundt om i landet. I det hele taget kneb det for familien at overholde
bestemmelsen om, at børnene skulle blive hjemme for at passe skolen og få en
håndværksmæssig uddannelse.
1847 faldt F. W. Hoffmann for den fidus, som andre bevillingshavere i tidens
løb også er tyet til, når det gik ned ad bakke for dem. Han optrådte som stråmand
for fremmede selskaber. F. eks. for det Wollfske Kunstberiderselskab, hvis
direktør var F. X. Wolff. I begyndelsen af marts kom selskabet til Århus. Her
annoncerede F. Hoffmann under navnet: Cirque equestre & Theater.
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Kunst-Væddeløb paa Exerceerpladsen ved Ridehuset. Røverne i Abruzzerne,
eller: Den berømte Røverhøvding Scilettis Død. Pantomime med Evolutioner,
Tableaur og Fægtninger tilfods og tilhest, arrangeret af F. X. Wolff32
Væddeløbet på Regimentets Ridebane udenfor Byens Mindeport bivaanedes
af en utallig Mængde Mennesker og har formentlig også skæppet godt i Frederik
Wilhelms slunkne pengekasse.
I begyndelsen af november 1847 kom han igen til Århus. Dennegang med
direktør Joseph Terzy. Gæstespillet inspirerede en anonym cirkusgænger til at
beklage sig i avisen:
I vorfor Kunstnydelser altforfattige By har da atter reist sig en Smule Liv, idet
det fra andre Stæder hæderligt bekjendte Terzyske Kunstberiderselskab er
indtruffet hertil, og har i Søndags og Mandags givet sine to første Forestillinger i
den høiere Ridekunst og Liniedands mv. Paany maa man med Grund beklage
sig over den fatale Omstændighed, at der ikke her i Byen som i de fleste større
Stæder, findes et for slige Forlystelser passende Locale; thi det er tilvisse et
temmeligt langt Stykke Vei, fra Byen til Ridehuset, at tilbagelægge i Mørke og
daarligt Veir ; dog, naar der tilbyder sig en Nydelse som denne, maae alle
Hindringer vige, hvilket ogsaa det særdeles talrige Besøg, hvormed disse to
Forestillinger ere bievne beærede, tydeligt udviser. Uagtet Selskabet kun er lille,
kan man ikke Andet end tilstaae, at detfuldkommentfortjener det Bifald, der her
som andetsteds er blevet det tildeel.33
Vi glider nu ind i krigsåret 1848. Sidst i maj kunne man i dagspressen læse
følgende annonce:
At den Hojfmann, der har været omtalt i Aviserne som Tolk hos Preusserne,
under disses Ophold i Fredericia, ikke er mig, der siden kort før Kong Chr.
VIIFs Død har opholdt mig i Horsens indtil for 3 Uger siden, da jeg med min
Familie tog Ophold hos min Svigerfaderpaa Lemmer Mark ved Clausholm, det
bekjendtgjøres hervedforat undgaae Mistanke og falske Rygter, der vilde være
yderst krænkende for mig, som er født Dansk, og mit Fødeland hengiven med
Liv og Sjæl. Fr. W. Hojfmann, kongl. concess. Kunstberider ogÆqvilibrist34
Lemmer mark ligger en snes km sydøst for Randers, og med den oplysning er vi
snart ved vejs ende. Frederik Wilhelm Hoffmann døde på rejsen sidst i november
1850.Kort efter blev hans enke gift med tåmlinedanseren Johan Wedin, der havde
fulgt dem i nogle år. De rejste en kort tid sammen med stumperne af selskabet.
Ægteskabet holdt ikke, og de blev skilt i 1859.35
Det forhindrede dog ikke, at Wedin og to af hans stedsønner, Theodor (f. ca.
1844) og Edvard (f. 1845), fortsatte med at arbejde sammen. I august 1860 deltog
den lille akrobattrup i en stor fyrværkerifest i Odenses Pantheon:
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Kl. 8l4 På Theatret i Haven Forestilliger af Acrobatselskaberne under
Direction af Hr. Wedin: Acrobatiske og mimiske Grupperinger. De to dristige
Flaske-Eqvilibrister, udføres af Brødrene Hoffmann.
Kl. I0172 Brillant Fyrværkeri hvori forekommer: Den acrobatiske Line og de
tvende kjæmpende Ildriddere, i brillant Straaleild og bengalske Flammer,
udføres af Dhrr. Wedin og Theodor Hoffmann.
I Tilfælde af ugunstigt Veir finder Vauxhallet og Fyrværkeriet ikke Sted.36
Et par år senere slog de to drenge sig løs fra Wedin og gled selv ud på livets
skøjtebane. Fluks var en ny lille Hoffmann, Waldemar (f. 1851), parat til
oplæring. Wedin fortsatte uanfægtet med at rejse i provinsen.37
Theodor Hoffmann søgte i stedet til det københavnske Alhambra, hvor han
tilsyneladende blev fast engageret en del år. Den 13. september 1861 var der Stor
Høst-Gilde for Valby-Bønder. Foruden en mængde lokale indslag med optog af
pyntede høstvogne og andre arrangementer var der:
Kl. 8I72 StorAscencion ved bengalsk Belysningfra Fyrværkeri-Plainen til etaf
Hovedbygningens Taarne, 80 Fods Høide, udføres af Hr. Theodor Hoffmann.
Paa Balanceerstangen afbrændes Fyrværkeri.38
Theodor Hoffmann arbejdede i den periode meget sammen med en anden dansk
tårnlinedanser, Jean Overgaard, der senere blev stamfar til en kendt cirkusfamilie
her i landet. De to vovehalse gjorde hvad de kunne for at trække publikum ud til
Alhambra på Frederiksberg:
Kl. 634 Paa Plainen: Jongleuren i den flyvende Trapez, udføres af Hr.
Hoffmann.
Kl. 8!4 Stor Ascension, Duellen paa Taarnlinen, af Dhrr. Hoffmann og
Overgaard.38
På det trykte program så det ærlig talt ikke ud af alverden. Havde vi ikke haft
avisen at kigge i, ville vi såmænd næppe have vidst, hvad d’herrer diverterede det
forventningsfulde, nej blodtørstige publikum med i godt 25 meters højde:
Linedandserne Hoffmann og Overgaard vedblive at opfinde Variationerpaa
deres farlige Gang paa Linen til Taarnbygningen. En saadan Variation varden
saakaldte Duel paa en Ascension, som deførste Gang viste iaftes, og som bestod
i, at de, iførte krigeriske costumer, mødte hinanden midtpaa Linen, udvexlede
adskillige Skud, derpaa trak deres Kaarder og krydsede disse, indtil den ene af
dem, forestillende saaret, lod sin falde. Den Uskadte, Hr. Hoffmann, skrider
derpaa over ham ogfortsætter rolig sin Vei til Taarnet, medens den Saarede med
sænket Hoved og vaklende Skridt slæber sig tilbage til sit Udgangspunkt. Alle
disse Evolutioner blive, som detjo er en Nødvendighed paa Grund afden dermed
forbundne Fare, udførte med største Sikkerhed.39
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Tårnlinedanseren Theodor Hoffmann (f. ca.
1844). Gengivet fra Lindstrøm, side 118.

En samtidig cirkusgænger fortalte senere om sine oplevelser i Alhambra.
Specielt gjorde Linedandserne og Eqvilibristerne Hoffmann og Overgaard
indtryk på ham:
Disse to Mændsjevnlige Samvirken, der næstenfik Udseende afen indbyrdes
Kappestrid om, hvem der var den Forvovneste, gav Anledning til følgende
Spørgsmål og Svar i Calembourgmanéren:

Overgaaer Hoffmann Overgaard ?
Nei, Overgaard overgaaer Hoffmann !
Men Hoffmann gaaer over Overgaard paa Linen nemlig.

Ærede Læser ! undskyld denne Ordeqvilibristik, som dog let overgaaer selv
den Bedste, naar han taler om Eqvilibristerne Hoffmann og Overgaard.40
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Den næstældste søn af anden generation, Carl Hoffmann (ca. 1808-65), blev
selvstændig i 1831. Han havde tilsyneladende overtaget sin fars, Joseph
Hoffmanns, kunstberiderselskab. Så vidt man kan se af annonceringen, fortsatte
han med at vise det gamle repertoire. Sidst på sæsonen kom han til Fyn:
Circus Gymnasticus i Odense. Med høie Øvrigheds Tilladelse tage vi os den
ærbødige Frihed herved at bekjendtgjøre, at vi i Aften Kl. 5 lade en stor
Luftballon stige i Veiret paa Markedspladsen uden for Vesterport. Den er 24
Fod høi og 72 Fod i Omfang.
Forud vil Selskabet ved Liniedands, Riden og Trampolinspring søge at
divertere et æret Publikum, og i det Hele opbyde alt for at vinde sammes
Tilfredshed. C. Hoffmann jun. & Co.41
Den unge direktør havde også blik for, at en god historie kunne være guld værd
som gratis tekstreklame. Den følgende version af slagsen er klippet i en fynsk avis:
Ved Vilsund i Thye er nylig fanget en Kronhjort, som formodentlig havde
forvildet sig hertil. Det varmed megen Møie, efter at Færgekarlene havde drevet
den ud i Fjorden, at den blev greben og bragt til Thisted, hvor det Hojfmannske
Kunstberiderselskab kjøbte den, for at tæmme og afrette den.42
Carl Hoffmann havde som alle omrejsende cirkusbørn fået en alsidig uddannel
se som artist. Han var også fortrolig med at lave fyrværkeri. Han sparede ikke sig
selv i den daglige rutine med at få afviklet forestillingerne, men tog sig personlig af
mange krævende numre.
1833 kom Circus Gymnasticus til Århus. Her slog det sig ned i det militære
ridehus uden for Mindeporten. Annoncerne lokkede blandt andet med en
pantomime: Abrahams Offerfest, en plastisk Forestilling med bengalsk Flam
me-Ild.43 Her ser vi, at Carl Hoffmann har udnyttet sin ekspertise som fyrværker
ved just at vælge en pantomime med den gammelkendte bengalske flamme som
effekt.
Men for virkelig at fatte rækkevidden af dispositionen må vi forsøge at skrue
tiden tilbage. Vi må sætte fantasien lidt i sving og forestille os, at den almindelige
lyskilde rundt om i hjemmene var en enkelt lille tælleprås, som man skulle spare
på. Det var derfor en stor oplevelse for de allerfleste at komme i teater eller se en
indendørs cirkusforestilling, hvor der var forholdsvis mange lys på scenen eller
omkring manegen. Alligevel lå rummet hen i halvmørke.
Det må derfor have virket meget stærkt på publikum, at cirkusmanegen
pludselig lå badet i et kraftigt rødligt lysskær af op til et helt minuts varighed og

Wincenz Hoffman (1819-54) blev svensk og rejste mest i de øvrige nordiske lande med omtrent
samme program som vores Carl Hoffmann. Plakat trykti Piteå, Sverige. Kungl. Bibi., Stockholm. Hirn.
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W. HOFFMAN.

med en styrke, der formentlig har svaret til en moderne 100 watt pære.15 Her
bringes en af anmeldelserne:
Det Hoffmarinske Selskabs Forestillinger vedblive at være stærkt besøgte.
Især vinde Hr. Hoffmanns saakaldte Herkuleskunster meget Bifald, ogdetmaa
indrømmes ham, at han forstaaerpaa en beundringsværdig Maade at bruge sine
Kræfter. Han griber f. Ex. med begge Hænder i en Søile, og kaster sig ud fra
samme i en horizontal Stilling; han staaer lodret paa en Søile og holder ved
Haand og Foden Vægt af200 Pund; han kaster sig baglænds udfra en Søile, og
bliver ved Fødderne hængende i en horizontal Stilling; han tageren Mand i hver
udstrakt Arm og præsenterer dem for Publikum; o.s.v. Ogsaa hans StaaltraadsLiniedands udfører han med en sjelden Sikkerhed og Kunstfærdighed. Selska
bet giver her kun endnu et Par Forestillinger, og agter sig herfra til Viborg.43
I samme vintersæson kom Carl Hoffmann også til Randers. Her blev
belysningen årsag til en debat mellem Hans Høivelbaarenhed, Hr. Amtmand
Kammerherre Lorentz og den omrejsende cirkusdirektør, der ikke ville lade sig
byde noget:
Besynderligt nok harjeg alletider havt det Malheur i Randers, Gud maa vide
hvorfor! at have paadraget mig Hr. Kammerherrens Unaade; ligeledes vardet
nemlig Tilfældet i Vinteren 1833-34, at jeg, efter at have meldt mig paa
vedkommende Steder, forsynet med kgl. Tilladelse, ligeledes blev tilstædt fri
Afbenyttelse af det kgl. Ridehuus sammesteds afRegimentschefen Hr. Oberst v.
Wildenrath, og, efter at have givet den første Forestilling dersteds i flere til
Kunstriderfaget henhørende Gjenstande, endnu samme Aften paa Ridebanen
blev betydet af Hr. Kammerherren, at jeg paa ingen Maade turde give flere
Forestillinger, for den svære Belysnings Skyld; flere Hundrede Lys vare
naturligen nødvendige for at sikkre saavel Mennesker som Heste foretFeiltrin,
der kunne have meget slemme Følger; men Hovedaarsagen var vel Hr.
Kammerherrens naturlige Frygt for Ildløs, da Hs. Høivelbaarenhed selv var
nærmeste Nabo.
Dagen efter gikjeg til Kammerherren, forestillede ham, at der allerede ofte var
givet Forestillinger ved Lys, endog Fyrværkerie sammesteds, og at der aldeles
ingen Fare var at befrygte; men hverken min eller min Kones, saavelsom nogle af
Byens Honoratiores gjentagne Anmodninger kunde bevæge Hs. Høivelbaaren
hed til at forandre sine Anskuelser desangaaende.
For altsaa at berolige Hr. Kammerherren i enhver Henseende, lod jeg hos en
Blikkenslagerforfærdige nogle Hundrede Bliklampetter, og efter at Alting var i
tilbørlig ogforsvarlig Tilstand, anmodede jeg Brandcommissionen om at møde
til Eftersyn for at bedømme om de af mig trufne Anstalter vare tilstrækkelige og
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det Hele ikke stridende mod Brandanordningerne. Bygnings- og Brandcommissionen paalagde mig, efter at have seet Alting efter, atforføie mig til Amtmanden
med den Beskeed, at der fra deres Side aldeles ikke kunde lægges nogen
Hindring i Veien, og at anmode Hs. Høivelbaarenhed om, ligeledes at umage sig
ned paa Banen, for ved eget Eftersyn at overbevise sig om at Alting var i
forsvarlig Stand, efterBrandcommissionens Forskrivter, ogataltsaa ingen Fare
for Naboerne var at befrygte.
Jegforføiede mig altsaa paa Amthuset, og efter at, i al Beskedenhed, at have
underrettet Hr. Kammerherren om mit Ærinde, svarede Hs. Høivelbaarenhed i
en meget opbragt Tone, at han havde een for alle Gange sagt, at jeg paa ingen
mulig Maade turde understaae mig i at spille mere i Ridehuset.
Paa mine gjentagne ærbødige Bemærkninger, at Hs. Høivelbaarenhed
gunstigst maatte betænke, at jeg ved de forskjellige Synsforretninger af
Bygnings- og Brandcommissionen, ved Anskaffelsen af mange Hundrede
Lampetter, og ved mange andre Anstalterjeg havde ladet gjøre ved mit Theaters
Bygning m.m. havde sat mig i betydelige Omkostninger, og at det altsaa vilde
være et ubodeligt Tab for mig, at flytte alt dette til en anden Plads, fik jeg ikkun
det samme og tilsidst endnu drøiere Svar, hvorpaa jeg da endeligen tabte
Taalmodigheden og stolendepaa min kongelige Concession, Regimentschefens
Tilladelse til Ridehusets Afbenyttelse, Bygnings- og Brandcommissionens
Kjendelse, svarede Hs. Høivelbaarenhed ganske kort, at jeg nu engang havde
fast besluttet at spille og at Hs. Høivelbaarenhed, hvis han syntes at dette var
lovstridigt, jo havde Midler i Hænde til yderligere at standse denne min
Fremgangsmaade; men da dette hverken skete ved den første eller de senere sex
Forestillinger, blev jeg overbeviist om at det ikke var i Henhold til den
Myndighed Hr. Kammerherren tilkom, som første Øvrighedsperson, men at kun
Privathensyn ledede denne hans Adfærd imod mig. C. Hoffmann, kongl.
concessioneret Kunstberider.44
1832 var Carl Hoffmann blevet husejer og borger i Odense. Det gav ham
naturligvis en vis prestige. Ikke alene i hjembyen, men også hvor han kom frem
med sit selskab.45 Han befattede sig naturligvis mest med kunstberiderforestil 
linger, men markerede sig også som fyrværker i større stil. I marts 1835 averterede
han i den lokale avis:
Med høie Øvrigheds Tilladelse agter Undertegnede sidst i denne ellerførst i
April Maaned at afbrænde et stort brillant Kunst-Fyrværkerie i Slotshaugen,
naar Veiret tillader det. Da dette Fyrværkerie er forbunden med betydelige
Udgivter, saa smigrer jeg mig ikke alene med at blive beæret med et talrigt
Besøg, men og at det ærede Publikum, som vil beære mig med deres Nærværelse,
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godhedsfuldt vilde paategne det Cirkulaire, som i næste Uge skal vorde
omsendt, hvormange Billetterå 2 Mk. 8 Sk. pr. Stk., De vilde have, paa det jeg
derefter kunde gjøre min Beregning, om jeg uden Tab kunde lade bemeldte
Fyrværkerie afbrænde. Det bemærkes, at et saa stort og pragtfuldt Fyrværkerie
ei før har været seet her i Odense. Ærbødigst C. Hoffmann.46
Den slags store arrangementer kunne naturligvis kun lade sig gøre i hans
hjemby, hvor han havde de bedste betingelser for at fremstille de mange
fyrværkeriartikler, der krævedes til et sådant vovestykke. Der var virkelig fare
forbundet med at være fyrværker på den tid. Og her tænker jeg ikke på den
personlige risiko for at komme til skade, men på brandfaren.
Der var naturligvis det helt banale, at det kunne blive øsende regnvejr så
fyrværkeriet måtte aflyses. Det ville i værste fald kun betyde en økonomisk
øretæve, og det var trods alt til at overse. Det var meget værre med blæsevejr.
Dengang havde mange huse i købstæderne stråtag. Det betød alvorlig fare for
storbrand, hvis blot én raket kom på afveje og satte ild på et stråtag. Hillerød blev
ramt af en sådan katastrofe i 1834:
Natten imellem 10. og 11. Mai Kl. 12 opkom Ild i Districtschirurg Evertsens
straatagte Baghuus, omtrent midt i Slotsgaden, foranlediget af en derpaa
nedfaldende Raket, Hr. Evertsen celebrerede sin Fødselsdag ved et Fyrværkerie,
og da det stormede stærkt, fortærede Ilden ifaa Timerover 60 Gaarde og Huse,
hvoriblandt den lærde Skole og Postgaarden. Hiins Bibliothek og Alt den
tilhørende er ikke mere. Præstegaarden, der paa alle 4 Sider var omgiven af de
frygtelige Luer, blevfrelst. Flere end 60Familier, hvorafdefleste varefattige, og
ei havde assureret deres Lidet, ere bievne huusvilde, og ikke faa afdem blottede
for Alt. Hos en Avlsbruger og Brændeviinsbrænder C. Jensen brændte 30
Kreature, Heste, Qvæg og Sviin, og hvad der er det sørgeligste, fem Mennesker
ere bievne Offere for de rasende Luer.47
Den slags overvejelser var sikkert inde i billedet, da Carl Hoffmann endelig
besluttede sig til den store dag:
Med høie Øvrigheds Tilladelse giver Undertegnede Søndagen den 19. April
1835, naar Veiret tilader, et stort brillant Kunst-Fyrværkerie. Skuepladsen er i
Kongens Have. Billetternefaaes ved Indgangen, som aabnes Kl. 7, for 3 Mk. til
første og 2 Mk. til anden Plads. Børn det Halve. Begyndelsen skeer Kl. 8.46
I betragtning af, at det uden tvivl var det største fyrværkeri, der nogensinde
havde været vist i Odense, var omtalen beskeden:
Cirkusplakat underskrevet af C. Hoffmann. Cirkuspantomi men: Den jydske Bonde tilhest-er klassisk
og forekom formentlig over det meste af Europa under lokale betegnelser. Plakaten er mærket: Gest.:
V. Stella, der formentlig henviser til kunstberider Vincent Stella fra Wien. Plakat. 25,8 cm x 38,3 cm.
DKB.
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I Søndags Aftes afbrændte Hr. C. Hoffmann et ret smukt Kunstfyrvcerkerie i
Kongens Have. Uagtet Veiret ikke var det gunstigste, var det dog temmeligen
talrigt besøgt.46
Vintermånederne kunne være slemme at komme igennem for de omrejsende
cirkusfolk. Men Carl Hoffmann hørte til den type mennesker, der altid beskæftig
er sig med et eller andet. Selv om det måske også faldt lidt uden for rammerne af,
hvad man normalt regner for en fyrværkers og en kunstberiders traditionelle
virkefelt. Den slags anfægtelser havde Carl Hoffmann ikke, og sidst på vinteren
1836 arrangerede han:
Kunstforestilling paa Theatret i Odense. Med Kongelig allernaadigst Tilla
delse vil Undertegnede med sit store Selskab, Fredagen den 26. Februar, have
den Ære at give en stor brillant Forestilling; tillige vil Hr. Tambourmajor
Liebhardt udføre en Koncert paa 12 Trommer. Til Slutning opføres: Domi, den
sydamerikanske Abe, eller Kampen mod Slangen, mimisk Skuespil i 1 Akt, som
sluttes med den blaae bengalske Flamme. Søndagen den 28de opføres:
Harleqvin som Kok, komisk Pantomime i 2 Akter, som sluttes med den røde
bengalske Flamme. Det øvrige erfares af Plakaterne.48
I februar måned 1838 kom Carl Hoffmann til Randers med et stærkt udvidet
program og et personale, der mestrede det klassiske pantomimerepertoire:
Med kongelig allernaadigst Tilladelse vil Undertegnede, med Selskab have
den Ære, idag den 28de Febr., paa Selskabet Harmoniens Theater, at give en
stor, brillant Forestilling i 4 Afdelinger, bestaaende af 1) acrobatiske Forestil
linger, 2) proteus groteske Exercitier, samtFildeferreespagnol, 3)phantasmagoriske Forestillinger i 16 Forandringer (særdeles interessante og tilforn ikke
her seete), samt 4) Pantomimen Harlequin Skelet, som sluttes med den røde
bengalske Flamme. Af de udkomne Placater erfares det Nærmere. Næste
Forestilling gives førstkommende Fredag Aften. C. Hoffmann, jun.49
I de tre uger selskabet lå i Randers blev de enkelte numre naturligvis varieret, så
publikum med sindsro kunne købe billet og nyde forestillingen et par gange.
Foruden Harlequin som Kok vistes også Den drillede Skræder eller Harlequin i
Lære; en historisk pantomime: Røverne i Italien, og Harlequin Statue eller Pierro
som Kanoneer.49 De casortiske pantomimer blev efter sigende udført meget godt
med Carl Hoffmann som Pjerrot. Tilnærmelsesvis kunne man på det tidspunkt
sammenligne det Hoffmannske kunstberiderselskab med det Priceske, der også
gjorde en del i pantomimer.50
Randers var en god cirkusby. Midt i august 1838 vendte Carl Hoffmann tilbage
med Circus gymnasticus og viste flere Forestillinger i en paa Havnepladsen
opført Circus, men derved været meget generet afRegnveiret. Der var altså ikke
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tale om et telt, men om en åben arena. Nogle af forestillingerne blev forøvrigt
afsluttet med brillant fyrværkeri.51
Carl Hoffmann havde et ufredeligt gemyt. Det luftede han ved flere lejligheder i
avisernes spalter:
Undertegnede, som er boesat Huuseier i Odense, har i en Række afAar givet
athletiske og Ridekunst-Forestillinger her i Landet, ifølge successive Kongelige
Bevillinger. Paa flere Steder have Udlændinger, uden slig Bevilling, givet
lignende Forestillinger i Provindserne, og da dette strider imod bestaaende og
ved senere Cancellie-Circulairer indskærpede Anordninger, saa tilladerjeg mig
offentligt at paatale sligt, med Opfordring til Authoriteterne i forekommende
Tilfælde at paasee Lovgivningen overholdt, hvorom jeg desuden paa høiere Sted
har insisteret. Odense den 29de April 1838. Carl Hojfmann.52
At Carl Hoffmann var initiativrig og beskæftigede sig med lidt særprægede
sysler i vintermånederne har vi hørt. At han i december 1839 også gik opkøberne i
bedene, viser en ny side af ham:
Ved Seiladsen fra Rudkjøbing til Svendborg, omtrent den 9de i denne
Maaned, og ved Varers Udlosning i Svendborg, er mig frakommet 2 Lispund
Fjeder og
Lispund Duun i en Sæk. Disse mig frakomne Varer efterlyses
herved, og da en Fejltagelse ikke kan antages, saa forventer jeg mig Oplysning
fra den Vedkommende, hvor jeg kan afhente mine Varer. Skulde saadan
Oplysning ikke inden 14 Dage indløbe, nødsagesjeg til at lade Varerne eftersøge
ved Forhør og anden justitiel Forfølgning. Da jeg har Formodning, at Sækken er
gaaet til Jylland med en Fjederhandler, som samtidig var medpaa Overfarten,
saa ville de jydske Avis-Redakteurer tjene mig i, med et Par Linier at berøre
Sagen.53
I begyndelsen af 1840 gik Carl Hoffmann i kompagni med kunstberideren Stel
la om Cirque Olympique. I februar måned kom det til Århus. Men gæstespillet
blev ikke til noget:
Fredagen den 2 Ide dennesforlod det Hoffmannske & Stellaske Kunstberider
selskab Aarhuus, efterat have opholdt sig her i Byen tvende Dage, uden at kunne
erholde vedkommende Skoleforstanders, Ritmester v. Freislebens Tilladelse til
Afbenyttelsen afRidehuset, for der at vise sine Kunststykker. Da vi atter her have
et Beviis paa den Ringeagt, hvormed man nu engang er kommen i Vane med at
behandle omreisende Kunstnere i Provindsen, gjøre vi os det til en Pligt, at
fremhæve Hr. Freislebens Fremgangsmaade ved denne Leilighed.
Efter Ankomsten til Aarhuus med 18 til bemeldte Selskab henhørende
Personer og 16 Heste, med samt adskillige Vogne fulde af Bagage, henvendte
Hr. Hoffmann sig til Hr. Freisleben om Ridehusets Afbenyttelse, hvilket denne
imidlertid alene indrømmedepaa de Betingelser, at Hojfmann, efter hver Gang
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han havde givet sine Forestillinger, paa detfuldstændigste skulde ryddeliggjøre
Ridehuset, baade med Opstillingen af Circus, Bænke m.m. Dette, bemærkede
Hoffmann, var ham en aldeles Umulighed, hvorimod han forbandt sig til, hver
Gang at borttage ei alene Bænkene, men endog den halve Circus, det vil sige, den
Deel deraf, som skulde vende ind ad til Ridehuset, idet han blotforlangte, at den
anden Halvdeel afCircus, som faldt ud mod Gavlen paa Ridehuset, maatte blive
uforandret i de 14 Dage, han agtede at opholde sig i Aarhuus, hvorved
Rideøvelserne saaledes ei i mindste Maade forhindredes, da det store Ridehus
paa denne Maade kun mistede tvende Hjørner, som høist kunde optage et Rum
af 6 a 10 Qvadrat-Alen, altsaa en Plads af ingen Betydning.*4
Det ene ord tog det andet, og d’herrer talte efterhånden med store bogstaver til
hinanden. Ritmesteren endda på tysk. Carl Hoffmann blev nærmest smidt ud.
Derefter forsøgte Stella ikke mindre end seks gange at få ritmesteren i tale, men
han nægtede sig hjemme. Avisartiklen fortsætter:
Vi holde os overbeviste om, at Regimentets samtlige Officeercorps i høi Grad
eenstemmigen ville misbillige denne Hr. Freislebens totale Mangel paa Conduite, dergaaerud over Publikum som ei burde lide under den Enkeltes utidige
Nykker, hvilke dog herei skulde antages afficerede ved Kunstberiderens daglige
Iførelse afKnebelsbarter og Skruesporer, dasaadanneydre Tegn og Mærker ere
disse Personer uundgaaeligt nødvendige.
Det bør endvidere erindres, at det respective Regiment i Horsens endog viste
bemeldte Selskab en saadan Velvillie og Forekommenhed, at det, i den Tid
Forestillingerne i denne Bye ble ve givne, alene nøiedes med halve Circus til egne
Rideøvelser, og sikkerligen vil samme Forekommenhed kunne ventes i vore
andre jydske Byer.54
Artiklen tvang ritmesteren til at svare offentligt, og regimentchefen bakkede
ham op.54 Dermed var der kold luft mellem militæret i Århus og Carl Hoffmann.
Det var godt nok ærgerligt, for selv om ridehuset lå et stykke vej uden for byen, var
benyttelsen gratis. Sket var sket. Da Århus ikke havde andre lokaler, der egnede
sig til cirkusforestillinger, måtte Carl Hoffmann tage affære. Nu bestemte han
selv, hvor han ville bygge. Da Cirque Olympique et par måneder senere igen kom
til byen, placerede han skuepladsen centralt i den nyopførte Circuspaa Hr. Agent
Meulengrachts Plads i Grønnegade. Bygningen, der formentlig var af træ, blev
oven i købet omtalt af pressen som rummelig og velindrettet.55
Carl Hoffmann var en flittig mand med et beundringsværdigt gåpåmod. Intet var
ham for småt, bare det gav penge. Sidst på året turnerede han i Jylland med et
udenlandsk hunde- og abeteater. Det kom bl.a. til Horsens:
Med Kongelig allernaadigst Tilladelse vil Carl Hoffmann i Forening med
Dhrr. J. Baldini og F. Guarnieri have den Ære, Søndagen den 13de og
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Optrin fra et omrejsende hunde-og abecirkus. Gengivet fra en børnebog: I Abetheatret, fra sidst i
1800-årene. 17,9 cm x 14,5 cm. Niels Jørgen Tønning, Århus.

Mandagen den 14de Decbr. 1840 at give en stor brillant Forestilling i 2de
Afdelinger, bestaaende af Kunstridning, Liniedands, Voltigering og comiske
Scener, udførte af Aber og Hunde, samt Hercules-Kunster, udførte af C.
Hoffmann. Skuepladsen er i Ridehuset. Det Øvrige erfares af Placaterne.^6
Ak ja, havde bare en eneste plakat overlevet, kunne vi måske fornemme lidt af
stemningen i ridehuset. Nu må vi glæde os ved reporterens nøgterne meddelelse i
den lokale avis:
Ved de tre givne Forestillinger har der hver Aften været fuldt Huus, skjøndt
Selskabet har et temmeligt rummeligt Locale. Foruden det at Hr. Hoffmann
udfører sin Liniedands, Herkules- og Jongleur-Kunster meget fortrinlig, maa
man beundre de flere vel dresserede Aber, der, iførte deres Theater-Garderobe,
virkelig kan underholde Publicum ved deres mangfoldige paa Commando
udførte Kunster.56
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Det Hoffmannske Selskab kom også til Århus:
I Gaaraftes havde man her Leilighed til at bivaane en Forestilling af en
gandske egen og sjelden Art, idet det herværende Hunde- og Abetheater blev
førstegang foreviist. Man saae Aber voltigere, dandse paa Linie, exercere og
udføre Kunststykker, som i Sandhed vare forbausende. En Scene, der især var
overordentlig comisk, var Fru Batavias Aftenvandring, hvor man saae den
fornemtklædte Dame, en Hund, med Paraply i Hånden trippe hen ad Gaden,
ledsaget afsin Tjener, enAbe, der bar hendes Slæb med den ene Pote og en Lygte
med den anden. Forestillingen blev givet for gandske fuldt Huus, og de smaae
fiirbenede Kunstnere saae sig hvert Øieblik standsede i deres Productioner af
Tilskuernes larmende Bifaldsraab.57
Midt i oktober 1841 bragte en Odenseavis en åbenhjertig vurdering af Carl
Hoffmann som menneske og kunstner:
Kunstberider Hoffmann, bosat Huuseier her i Byen, vil under sit korte Ophold
i Hjemmet give nogle Kunst-Forestillinger paa Theatret, og efter hvad Man
erfarer, især hans egne Præstationer af Physisk Kraft å la Rappo, hans Døttre
Josephines og Floras spanske Dandse, dertil udlærte af en routineret Dandserinde fra det kongelige Theater. Det gamle Ordsprog, atPropheten ikkegjelder i
eget Land, erforhen saa temmelig gaaet i Opfyldelse hvad Hoffmann i Odense
angaaer, skjøndt det er vist, at hvad han og hans Selskab nu præsterer, maaler
sig med det bedste af, hvad Man har seet af Fremmede i den Genre; men
Hoffmann erogsaa indfødt, ogforstaaerkun slet, hvad han afde Fremmede dog
forlængst burde have lært: Markskrigerie. Denne væsentlige Feil fraregnet er
han tilvisse en dygtig Kunstner, og det vil ikke angre Publikum at see ham og
hans Børns nydelige Dandse i vort nye Theater.58
Selskabet optrådte hele tre måneder i Odense. I virkeligheden sagde avisen
mere om sin egen holdning til det fremmede og aparte og de småtskårne
provinsielle forhold i byen, end om den iltre cirkusmand. Og hvem læste avis ?
I det tidlige forår 1842 gik ruten igen mod Jylland. Her optrådte Carl Hoffmann
blandt andet i april måned i Horsens med sine mimiske og plastiske Forestilling
er, olympiske Lege, Kraftproductioner med mere, som nærmere ved omsendte
Plakater vil blive bekendtgjort. Skuepladsen erpaa Raadhuset.59

I afsnittet om familien Bruun, 1/202, og i dette bind, hvor forfatteren Johannes V. Jensen i kapitlet om
familien Miehe fortæller om Cirkus Rieger, omtales hvordan publikum i de små samfund i ældre tid
blev orienteret om, hvad cirkus havde på plakaten. I Randers havde en bestemt mand: Frantz Hille,
hvervet at gå omkring med plakater. I første række for teaterforestillinger, men uden tvivl også med
oplysninger og programmer for de omrejsende cirkus og andre forlystelser. Gunnar Sandfeld:
Komedianter og skuespillere, 1971. Randers Lokalhistoriske Arkiv.
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Lad os benytte lejligheden til at se lidt på den reklamemæssige værdi, en sådan
annonce i lokalaviser! havde i en dansk købstad. I virkeligheden henvendte den sig
kun til ganske få, fortrinsvis til byens spidser. Det store, brede publikum, der
battede noget, holdt ikke avis. Det var der ikke råd til.
Den beskedne annonce dokumenterer, at den evindelige plakat, som vi har læst
om i tide og utide, i egentligste forstand var budbringeren om, at der var kommet
cirkus til byen. Plakaten blev ligefrem sendt omkring til folk! Fra enkelte bevarede
eksemplarer ved man, at der som regel var trykt et spændende billede af et
slagnummer på den. Der stod også, hvornår forestillingerne løb af stabelen og
hvad det kostede at komme ind. Hvis der ellers var spørgsmål, så kunne
budbringeren svare på stedet. Elementært og effektivt.
Med de lokale myndigheders tilladelse vekslede Carl Hoffmann i de følgende år
mellem at afbrænde et kunstfyrværkeri eller sende en luftballon til vejrs. Som et
virkningsfuldt reklamenummer og gratis ekstraforestilling. Men som bekendt var
han ikke lige vel anskrevet i alle byer. Randers var en af dem. I eftersommeren
1843 beklagede han sig i en Århusavis:
Undertegnede ønsker afen Jurist det Spørgsmaal besvaret, hvorvidt vedkom
me Øvrighed er berettiget til at nægte ham Tilladelse til at udføre enkelte hans
Fag vedkommende Gjenstande, saasom: Afbrænding af Smaafyrværkerier i
lukte Ridebaner, Luftballons Opstigning udenfor Byen m.m.
Saaledes blev det mig nemligfor kort Tid siden afHr.A mtmand, Kammerher
re Lorentz i Randers nægtet at lade en Luftballon stige op fra min Circus, som
var bygget paa Havnepladsen, i betydelig Afstand fra alle Bygninger, skjøndt
Veiret var yderstfavorabelt, hvorvedjeg blev nødt til, for at overtyde Publikum
met om at Skylden ikke var min, at fylde Ballonen og ved Hjælp af nogle Snore
at holde den svævende i Luften.
Hr. Amtmand, Kammerherre Lorentz"s Bevæggrunde til denne hans Frem
gangsmåde imod mig, maa være saa meget mere ubegribelig for Publikummet,
da ijjor Foraar en vis Hr. Elsner, som kalder sig Ballonist og Kunstfyrværker,
skjøndt han dertil hverken er berettiget ved Kongelig eller hvilkensomhelst
Concession, uden videre fik Øvrighedens og altsaa naturligviis ogsaa Hr.
Kammerherrens specielle Tilladelse, især da bemeldte Hr. Elsner lod sin Ballon
stige fra en Gaardsplads i Byen.44
Man skulle næsten tro, at Carl Hoffmann var født under en lidt uheldig stjerne,
så tit han havde vrøvl med myndighederne. Men jeg er ikke sikker på, at det er den
rigtige forklaring. Han var en strid krabat, der ikke krøb for nogen. Det var
embedsmændene ikke vant til. Det sædvanlige var, at alle stod ærbødigt med
hatten i hånden og ventede på myndighedernes nådige afgørelse. Og det rettede
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Kunstberider Carl Hoffmann benyttede gennem en del år den fine lille vignet som blikfang for sit
cirkus. Annonce fra Randers Amts Avis den 1. marts 1845.

man sig efter. Basta. Men her kom en fremmed, en omrejsende cirkusmand, og
krævede sin ret. Det var uhørt. Ja, det kunne simpelt hen ikke være muligt. Det
vakte helt naturligt vrede.
Men det var ikke den eneste årsag: Han var også fyrværker og altid omgivet af
ild, eller noget der eksploderede et eller andet sted. Jeg er overbevist om, at
embedsmændene var bange for, hvlad han kunne finde på at lave af ulykker i netop
deres distrikt. Derfor passede de ekstra på, når han var i byen. Som for eksempel i
Århus:
Aar 1845 den 4de Januar indfandt Bygningskommissionen sig hos Smed
Frands Liisberg i hans Bopæl No. 187 paa Studsgade i Anledning af en der i
hans Hauge for nylig opført Brcedde-Bygning hvori Kunstberidder Hofmann
agter at give Forestillinger. Politiassistent og Brandassistent Nielsen bemærkedeforeløbig, at det hverken for Politiet eller Bygningskommissionen varanmeldt
at den ommeldte Bygning opførtes hvilket kun tilfældig var kommen til hans
Kundskab, og i den Anledning havde han nu idag sammenkaldt Bygningskom
missionen.
Commissionen tog nu det ommeldte Bræddeskuur i Øiesyn og befandtes
samme at være saaledes: Huset er 45 Alen langt og 20 Alen bred. Nedderdelen
som er af Brædder og Tømmer har en Høide af 5 Alen til Taget. Dette sidste
bestaaer aftyndefyr Spændtræer betrukken med Seildug istædetfor andet Tag.
Væggene indvendig ere ogsaa betrukne med Seildug ogfor Tilskuerne er der 2de
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Dørre paa nu den ene Side; de ere indrettede til at lukke op udad men have kun en
Bredde, den ene 1 Alen 18 Tommer og den anden l1/? Alen. Huset ligger frit i
Haugen og der er ingen Bygninger i Nærheden paa over 20 Alens Distance, naar
undtages Liisbergs Baghuus i mellem hvilket og den her omhandlede Bygning
der er 15 Alen. Endelig er der i den ene Ende indrettet et lille Theater med
Koulisser og Tæpper.
Hofmann var nærværende og tilkjendegav at han havde overdraget Tømmer
mester Andersen heri Byen at bygge Huset og det var Comparenten ubekjendt at
en saadan Bygning skulde anmeldes. Han antog den heller ikke i mindste
Maade for farlig; thi vel skal der gives Forestillinger om Aftenen, men
Belysningen skeer ved Lampper der anbringes saa forsigtig og saalangt fra
Væggene og Koulisserne, at disse umulig kan antændes. Ogsaa skal der ved
nogle af Forestillingerne anvendes Bengalsk Ild, men dette anbringes med
megen Forsigtighedpaa Gulvet, lige som der og skulde gives et lille Fyrværkeri
som kaldes Ildhunden, hvilken Forestilling gives midt pa Ridebanen i Huset
langt fra Væggene.
For atforebygge enhver muelig Fare var han villig at betale en Brandvagt som
kan være tilstæde med en Sprøite; ligesom han og vilde anbringeflere Aabninger
saaledes at Tilskuerne, i IIdebrandstilfælde let vil kunde komme ud.
Tømmermester Andersen bemærkede, athan rigtig nok har bygt det ommeldte
Skuur, men da dette blot er en interimistisk Bygnng, saa troede han ikke at denne
kan henføres under de Bestemmelser som Brandanordninger eller Bygnings
Anordningerne foreskrive.
Commissionens Medlemmer fandt at naar der holdes fuldstændig Vagt ved
hver Forestilling, med en Sprøite og der foruden de Aabninger der allerede ere
paa Bygningen endviderepaa hver Ende anbringes en Portpaa i det mindste 5
Alens Bredde saaledes indrettet at den let i paakommende Tilfælde kan lukkes
op ud ad; kan der ingen Fare være ved Bygningens Afbenyttelse men forøvrigt
indstilles Sagen til Stiftamtmandens Afgjørelse.
Brandassistenten var af den Formening at der burde have været 20 Alen fra
Bræddeskuret til nærmeste Bygning, ifølge Anordningerne, men forøvrigt antog
han ogsaa at der vel ikke kan være nogen synderlig Fare at befrygte naar de
anførte Betingelser iagttages, men at Bygningen i det hele taget er meget
Brandbar og at den høieste Grad af Forsigtighed bør anvendes er indlysende.
Forøvrigt paalagde han Hojfmann ikke at benytte Bygningen førend Resolution
er indhentet.60
Stiftamtmandens resolution kom nu ret hurtigt. Allerede tre dage efter havde
Cirque Olympique premiere i den godkendte cirkusbygning:
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Et af de få gode billeder fra første halvdel af 1800-årene, der viser en cirkusforestilling i en
interimistisk træbygning som den. CirqueOlympique gav forestilling i 1 845. Foruden manegen er der
også en lille scene i baggrunden. Bemærk det 8-mands store orkester på balkonen til højre.
Belysningen sker ved hjælp af tre lysekroner med vokslys. Udateret akvarel af ukendt kunstner.
Stockholms Stadsmuseum.

Det Hoffmannske Selskab harfor nylig her begyndt en Række afForestilling
er, og et godt Besøg har hidtil vidnet om almindeligt Bifald. Af fortrinlige
Kunstnere har Selskabetfor Tiden, foruden Hr. Hoffmann selv, JongleurenJean
d’Abis og den af Kjøbenhavnerne saa særdeles yndede, udmærkede Komiker
Mancini; Demoiselle Flora og Josephine Hoffmann udføre meget smukke
Charakteerdandse, og deres Dands vidner om en god Skole.
Ridebanen vardeførste Aftener ikkefriforlis, men ved hyppigere Brug vil den
snart bli ve bedre og gi ve saa vel Kunstnerne sel v som Hestene større Sikkerhed.61
Engang imellem gik Carl Hoffmann som bekendt i kompagni med andre
cirkusfolk. I april 1846 viste han Circus paa Theatret i Aalborg, Ridekunst og
Hestedressur samt Dands sammen med Joseph Liphardt. I september samme år
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lå Circus Gymnasticus på markedspladsen i Odense. Her var han i kompagni med
Hartvig Goldkette.62
Sommeren 1846 kom Carl Hoffmann til Viborg, hvor han den 10. juli viste:
En stor brillant Forestilling i den høiere Ridekunst, Gymnastik og Hippodromie, samtpaa Theatretgratieuse Solo-, Charactér-, groteske og comiske Dandse
i 3 Afdelinger. Dens øvrige Indhold erfares afde trykte Placater. Til Slutning vil,
saafremt Veiret tillader det, opstige en stor Luftballon a la Mongolfiere, der har
en Vide af 12 Fod og en Omkreds af 36 Fod. Skuepladsen erpaa Gravene i en
dertil opført Circus. Indgangen aabnes Kl. 5 og Begyndelsen skeer Kl. 6. Prisen
erførste Plads 2 Mk. og anden Plads 1 Mk. De ærede Tilskuere bedes at blive
siddende paa Bænkene.63
Carl Hoffmann opererede også her ganske tydeligt med både scene og manege.
Jeg vil tro, at de fleste numre og naturligvis pantomimerne blev afviklet på scenen,
mens manegen, eller ridebanen, som Carl Hoffmann kaldte den, mest blev brugt til
ridenumrene og den sparsomme hestedressur. Den lokale avis rundede gæstespil
let af med dette referat:
Det hoffmannske Selskab sluttede igaar Aftes deres Forestillinger her for
denne Gang, hvilke have været temmelig godt besøgt, og af Publicum optagne
med meget Bifald. I Søndags lod Hr. Hoffmann en Luftballon opstige, hvilken
senere blev funden et Par Mile borte, og Forestillingen iaftes endte med et
Fyrværkeri, der afgav et særdeles pragtfuldt Skue. Selskabet agter sig herfra til
Hobro.63
I august 1843 kunne man XæseA
at Ringe Kroe er nu solgt underhaanden til Herr Kunstberider Hoffmann i Odense for 13.500 Rbd.Det var mange
penge på den tid. Kort efter solgte han sin ejendom på Sortebrødretorv i Odense. I
april 1858 købte han en fornem lægebolig, Christiansminde, i Rynkeby et par mil
øst for Odense. Her boede han resten af sin tid.64
I februar 1854 opholdt Carl Hoffmann sig i København, og her havde han slået
sig på noget helt nyt:
Til nedsatte Priser forevises: Et Museum fra Paris, i Hotel du Nord ved
Kongens Nytorv, Stuen tilhøjre. Museet indeholder over 200 historiske og
videnskabelige Seværdigheder, som er forøget med Lille-Putterne fra Mexiko,
som blive videnskabelig forklarede. Catalogerfaaes for 8 Sk. Entree 1 Mk. for
Voxne, 8 Sk. for Børn. C. Hoffmann.65
Carl Hoffmanns plakat fra 1 846 forCircus Gymnasticus i Hjørring blevforet par årsiden fundet som
klatpapir i en protokol, der blev afleveret på det lokalhistoriske arkiv. Plakaten blev med andagt glattet
ud og arkiveret på hensigtsmæssig måde. Det bør vi være taknemlig for, da det garanteret er den
eneste eksisterende af sin art her i landet. 27,5 cm x 40,0 cm. Lokalhistorisk Arkiv, Vendsyssel
historiske Museum, Hjørring.
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Den slags udskejelser hørte som bekendt til hans besynderlige vinterfornøjelser.
For ligge stille kunne han ikke. Hvert forår drog han også troligt ud på farten med
sit kunstberiderselskab. I marts 1856 lagde han ud i Jyllands hovedstad:
Circus gymnasticus i Aarhus. Med kgl. allernaadigst Tilladelse agter
Undertegnede med sit Selskab Mandagen den 24de Marts, anden Paaskedag, at
give en stor brillant Forestilling i den høiere Ridekunst samt Hestedressur.
Skuepladsen er i en dertil opført aldeles indelukket Circus udenfor Studsgades
Port. Forestillingerne skee hver Aften ved Belysning. Begyndelsen skeer Kl. 7.
Det Nærmere erfares af Placaterne.66
Avisens omtale af besøget var som sædvanlig ganske kort. Det bemærkelses
værdige er, at vi her for første gang også får lidt at vide om orkestret:
Det Hoffmannske Kunstberiderselskabs første Forestilling i Søndags varsaa
talrigt besøgt, at Mange maatte gaae bort uden at faae Plads. Selskabets
Præstationer vandt meget Bifald, ligesom ogsaa den smukt belyste indelukkede
Circus, hvor der hverken fornemmes Træk eller Kulde. Selskabets Musikcorps,
bestaaende af 8 Musici, er ualmindelig godt.66
Fra midt i 1850’eme kaldte Carl Hoffmann sit selskab for National Circus og
Circus National. Det var såmænd ikke fordi det var særlig stort, for da det i april
185 8 lå i Bogense, bestod personalet af 22 personer. Der var 16 heste i stalden.67
Det har gennem årene været ret fascinerende at følge Carl Hoffmanns
vintersysler. Han levede da også op til forventninger i 1858, hvor han sidst på året
havde installeret et par regulære forevisningsforretninger i sin privatbolig på
Rynkeby mark:
Søndagen den 12te og Onsdagen den 15de December og fremdeles hver
Søndag og Onsdag forevises paa Christiansminde ved Rynkeby et Panorama i
Forbindelse med et stort pariser Voxcabinet affølgende interessante Grupper og
Figurer, hvoraf isærdeles fremhæves Keiser Napoleon den Tredies bevægelige
Figur.
Ny Udstilling af Panorama. 1) Rhinfaldet ved Schafhausen, sees ved
Maaneskin. 2) Det Indre af Industriudstillingen i London. 3) Neapel med
Omegn. 4) Chinesisk Tempel i Transparent, som changerer i forskjellige
Couleurer.
Voxcabinettet. 1) Den franske Betlerdreng. 2) Den døende Pariserborger, den
klagende Hustru og den hævnsværgende Broder. 3) En Scene af Gadekampen i
Paris. 4) Othella, en romersk Blomsterpige. 5) Lola Montez. 6) Et sovende
Barn. 7) En Scene af Barnemordet i Bethlehem. 8) Josephs Kydskhed. 9)
Kronprinds Carl af Sverrig med sine Slægtninge ved Bordet. 10) Den bedende
andalusiske Dreng. ll)Hypoliths Hævnpaa den arabiske røveranfører Abd-el-
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Kunstberider Carl Hoffmanns statelige ejendom »Christiansminde« i Rynkeby, hvor han i 1 858 og
1859 foreviste et panorama og et vokskabinet for et undrende publikum. Foto 1967: AE.

Meschid. 12) Hertuginden af Praslins Mord. 13) Skomageren og hans tvende
Læredrenge paa Værkstedet. 14) Kosuth efter Gørgeys Overgivelse.
Da alle disse Grupper og Figurer ere nye og componerede af berømte
Kunstnere, som ere hædrede med Sølv- og Guld-Medailler, og ere udførte med
en sjelden Fiinhed og Omhyggelighed, som har forskaffet Cabinettet en hæ
derlig Bedømmelse i Paris og Hamborg, saa forventes ogsaa her et talrigt Besøg.
Localet erpaa Christiansminde og er aabent hver Aftenfra Kl. 7 til 9. Entreen
er for Voxne 24 Sk., for Børn 1 Mk. Carl Hoffmann.68
Der kunne også købes et fint trykt program. Hvert tableau og enhver detalje var
så omhyggelig beskrevet, at intet blev overladt til beskuerens egen fantasi.
Programmet indledes:
Carl Hoffmann, Eier afdet store pariser Voxcabinet, anbefaler samme til det
ærede Publikums Velvillie. Fremstillede i skjønne Compositioner ligne Voxfigurernes Udtryk og Former skuffende Naturen, og overaltfremstiller der sigfor
Øiet et Billede, som tro udtaler Situationens Characteer og er ordnet i saa
skjønne Forhold, at det intetsteds skades ved at overskride Decentsen.69
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Flere ting tyder på, at den 50-årige Carl Hoffmann i netop den periode var ved at
takke af som omrejsende kunstberider. I maj 1858 forberedte han:
Kunst-Fyrværkeri i Slotshaven i Odense. Tirsdagen den 25de Mai, 3die
Pintsedag, agter Undertegnede, hvis Veiret tillader det, at afbrænde et stort
brillant Kunst- og Lyst-Fyrværkeri, hvis Indhold vil blive bekjendtgjort ved
Placater.70
Han må have haft sukces med arrangementet, for det blev gentaget en uges tid
senere.
Den direkte årsag til, at Carl Hoffmann kunne tænke på at afvikle Cirkus
National var, at den flittige kunstberider i årenes løb havde samlet sig en betydelig
formue og at Forlystelsesetablissementet Pantheon i Odense åbnede den 14.
august 1859.71 Etablissementet, der nærmest kunne sammenlignes med det
københavnske Alhambra en miniature, havde brug for en fast tilknyttet fyrværker.
Her blev Carl Hoffmann den foretrukne.
Gennem Pantheons annoncer de følgende år får man et godt billede af hans
virksomhed som kunstfyrværker. Han var uden tvivl en kapacitet på området.
Men han glemte ikke sin fortid som cirkusmand. Her er et par eksempler på
annoncer i den lokale presse for sommersæsonen 1861:
Kl. 10 afbrændes paa Fyrværkeriplainen et smukt Fyrværkeri af Herr Carl
Hoffmann hvoraffremhæves:
Den store orientalske Stjerne, der forvandler sig 5 Gange med Brillantild.
En stor Keisersol med Couleurer og Brillantild.
En Blomsterfontaine, der slutter med at udkaste Mosaikhvirvler.
Forskjellige Raketter med Stjerner og Guldregn.72
Kl. 10J/2 afbrændespaa Fyrværkeriplainen et smukt Fyrværkeri afHerr Carl
Hoffmann, hvoraffremhæves Productioner af den engelske Buldog og Ildhund
Box, der under den stærkeste Ildregn bider sig fast og heises tilveirs.73
Den nationale vækkelse efter treårskrigen 1848-50 blev naturligvis også
udnyttet i underholdningsbranchen. Citronen blev klemt til sidste dråbe. Den 25.
juli 1860 afviklede Pantheon en Stor Fest i Anledning afTiaarsdagen efter Slag
et ved Isted, hvor Carl Hoffmann leverede fyrværkeriet. Søndag den 6. juli 1862
var der Stor Festivitet i Anledning af Aarsdagen efter Slaget ved Fredericia.
Festiviteten blev en succes og måtte gentages allerede den 9. juli:
Efter Theaterforestillingen Kl. 10% afbrændes paa Fyrværkeriplainen et
smukt Krigs-Fyrværkeri, arrangeret med Hentydning til Festen, ledsaget af
militair Alarmering og Slagtummel.74
Carl Hoffmann havde selvfølgelig flere jern i ilden. Hjemme i Rynkeby sad han
og bankede fyrværkeriartikler i den store stil. Det blev til langt mere, end han
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Trykt program på 16 sider med udførlig beskrivelse af 1 4 spændende tableau’er i Carl Hoffmanns
vokskabinet på ejendommen »Christiansminde« i Rynkeby 1 858-59. 11,2 cm x 18,2 cm. CHS.
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Kunstberider Carl Hoffmann (ca. 1808-65) fo
tograferet omkring 1860. Tilhører fyrværker
Lars Hoffmann Barfod, Tune.

kunne nå at futte af i Pantheon. Hvorfor ikke lave en postordreforretning ? Ideen
blev udmøntet i et par annoncer:
Fyrværkeri-Sager, passende ved festlige Ledigheder, haves i Oplag paa
Christiansminde pr. Rynkeby ved Kjerteminde og besørges efter Bestillinger i
portofrie Breve promte og billigt.75
Med bopæl i Rynkeby havde Carl Hoffmann ikke langt til de østfynske byer:
Stort Fyrværkeri i Christianslund ved Nyborg. Søndagen den 15de September
1861 agter Undertegnede, hvis Veiret tillader det, at afbrænde et stort brillant
Kunst- og Lystfyrværkeri, hvis Indhold vil blive bekjendtgjort ved Placater.
Billetter faaes ved Indgangen, som aabnes Kl. 7. Begyndelsen skeer Kl. 8. C.
Hoffmann.
NB. Skulde ugunstigt Veir indtræffe, opsættes Fyrværkeriet til Mandag.76
Den professionelle og kompetente fyrværkers slutbemærkning om sit forbehold
over for ugunstigt vejr vil jeg benytte som sluteffekt for mennesket Carl Hoffmann.
Han er formentlig blevet syg nogen tid efter, for aktiviteten ebbede langsomt ud.
Han slap fyrværkerikøllen i sommeren 1865 og døde 57 år gammel på
Christiansminde:
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Han varen smuk, athletisk bygget Mand, og hans lille Kunstberiderselskab,
der meest bestod af hans egen Familie, hævdede stedse sin Anseelse og bevarede
ham et hæderligt Navn.77
Uden at overbrodere krøniken om Carl Hoffmann mener jeg, at den kan bære
endnu en sløjfe. Da han indstillede sin virksomhed, måtte Pantheon se sig om efter
en afløser. Det blev Kunstfyrværker O. F. Due, Elev af Overkrigscommissair
Høgh-Guldberg; mindre kunne ikke gøre det.
Pressens omtale af Dues første store Fyrværkerifest i Pantheon i august 1865
med i alt 19 flotte numre viste, at han var dygtig til sit fag. Men så kom en
bemærkning, der var mindre god: Af Raketterne, som også paa et Par nær gik
heldigt, toge navnlig de med Guldregn sig særdeles smukt ud. Politiet læste
desværre også aviser. Vildfarne raketter var noget nær det værste, man som
ansvarlig for sikkerheden i byen kunne forestille sig. Så da Dues fyrværkerifest
skulle gentages en uges tid senere, sluttede annoncen:
Da Politimesteren har forbudt Opstigninger af Raketter og Bomber i
Etablissementet, skal jeg bestræbe mig for paa anden Maade at erstatte disse
Lyssyn ved at anbringe dem faste eller svævende paa andre Fyrværkeristykker
eller paa Snore.78
Da Carl Hoffmanns kunstberiderselskab lagde op ca. 1860 måtte hans fire børn
se sig om efter noget andet. De to døtre Flora og Josefine blev danselærerinder i
Provinsen. Ved deres død i 1890’eme testamenterede de en større sum penge til
oprettelse af et bømehospital i Odense.79
Sønnen Rudolph (ca. 1838-82) rejste i november 1862 med en lille forretning:
Phantasmagoriske Fremstillinger i 25 Forvandlinger af Professor Becker i
London. Francois (1841-1910) viste i maj 1862 et Stort brillant Fyrværkeri i
Plantagen Christiansgave ved Thisted i 18 afdelinger.80
Sommeren 1865 gik de to brødre i kompagni om Cirkus Brødrene Hoffmann. I
juni gav de forestillinger i Pantheon i Odense, hvor de samtidig stod for fyr
værkeriet. Ved en festforestilling den 18. juni var der:
Beriderforestilling i Havens aabne Circus. Derefter: Opstigning afen Mongolfier-Luftballon.81
Brødrenes cirkus rejste de følgende år under forskellige navne. I pinsen 1866
kom det til Århus. Da kaldte de det: Skandinavisk Kunstberider-Circus. Det lå i
Paradisgade og gav forestillinger i en dertil elegant opført lukket Circus82 Fra
1867 til 1873 rejste selskabet i Norge, Sverige, Finland og de baltiske lande,
Estland, Letland og Litauen. I den periode hed det blandt andet: KonstberidareCirkus. I sæsonen 1870 gik Francois Hoffmann i kompagni med en norsk
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cirkusdirektør Gunerius Halvorsen.83 Af praktiske årsager svor Francois Hoffmann den 10. februar 1871 Tro- och Huldhets-Ed som svensk statsborger. Det
betød, at han fremover fik bedre vilkår som omrejsende cirkusdirektør på de
kanter.84 I marts 1874 besøgte han Fyn:
Cirkus Francois Hoffmann paa Markedspladsen i Odense. Paa Gjennemrejsen til Kjøbenhavn giver Undertegnede med Selskab Søndagen den 8de Marts
1ste store Forestilling Kl. 4,/2 i den højere Ridekunst og Hestedressur samt
Luftgymnastik m.m. Tillige optræder den ualmindelig store, dresserede afrikan
ske Elefant Betzi. Nærmere ved Plakater.85
I sæsonerne 1877-79 rejste Francois Hoffmann i Finland. Da kaldte han
selskabet for Cirkus Hoffmann.86
Det er den sidste bulletin om de danske Hoffmånners virksomhed som
cirkusfolk. Men dermed er krøniken om den særprægede familie ikke slut.

Den ældste af cirkusbrødrene, Rudolph, havde fire børn, tre døtre og en søn.
Han blev kaldt for Mandse Hoffmann (1868 -1945). Forældrene, der forøvrigt
aldrig nåede at blive gift, fik heller ikke taget sig sammen til hverken at døbe eller
navngive drengen på lovformelig vis. Han kom aldrig til at hedde andet end
forældrenes begejstrede kælenavn. Det må nok siges at være ret usædvanligt. Men
det usædvanlige var netop karakteristisk for Mandse. Hele livet igennem. Han
hørte til den type mennesker, der elsker at arbejde; men det skulle være med noget,
han kunne lide. Der kunne altså ikke være tale om almindeligt arbejde for andre.
Og så lå det straks lidt tungere.
Familien boede i Odense. Her eksperimenterede han med at fotografere og den
slags. Da de levende billeder blev en realitet og film til forevisning kom på
markedet sidst i halvfemserne, så Mandse straks en mulighed for at tjene penge.
Uden at han absolut skulle knokle sig ihjel. I januar 1899 indbød han til den første
offentlige filmforestilling i Odense:
Kom og se Edisons Kinoptikon, Vestergade 14. Nyt! 5 franske Damer danse
Kancan. En Vandrutschbane, meget effektfuldt. Entreen er for Voxne 15 0.
Børn 10 0. Aabent Fredag og Løverdag fra 6-11. Søndag 4-11. Ærb. M.
Hoffmann.87
Biografteatret eksisterede alt i alt en lille uges tid. Den geniale pioner var fem år
for tidligt på færde. Da han altid havde levet i sin egen verden i etatsrådernes by, fik
han desværre ikke taget højde for Myndighedernes holdning til franske damer. Og
den opsigt de vakte:
For yderligere at skabe publicity om foretagendet lod M. Hoffmann en
fonografspille udadden aabnedøri Vestergade 14 med det tilsigtede resultat, at
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Fhv. cirkusdirektör, kunst
fyrværker
Francois Hoff
mann (1841-1910) fotogra
feret omkring århundred
skiftet. Tilh. fyrværker Lars
Hoffmann Barfod, Tune.

folk stod i kø forat høre dette vidunder: Et apparat, som spillede musik og sang!
Byens politi varmindre begejstrede forkøer, og Hoffmann mistede retten til at
lave Kinoptikon i Odense ! Saa blev kystbyerne hjemsøgt, og senere slog
Hoffmann sig paa skolefilm. Tusinder affy nske skolebørn har været tilskuere til
hans halvmagiske forestillinger, deri begyndelsen varen kombination affilm og
fonografmusik.88

Vi vender nu tilbage til den anden af cirkusbrødrene, Francois. Han fortsatte sin
tilværelse som selvstændig kunstfyrværker. I nogle år boede han med sin familie i
Ålborg. Omkring 1890 flyttede han til Randers med fyrværkerivirksomheden.
Den havde til huse i Markedsgade 4, oppe på loftet i en af bagbygningerne. Her sad
han og medarbejderne i det tætbefolkede kvarter og fremstillede festfyrværkeri til
det meste af Nordjylland.
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Kunstfyrværker Adolph Hoffmann (1879-1962) mellem et par yngre familiemedlemmer på Folk
parkens friluftsscene i Lund ved sæsonfinalen 1909. De primitive stel i baggrunden fra venstre: 1)
Halvdelen afen sol. 2) Påfugl i lysnummer med 11 fontæner som udfoldet hale. 3) Rør ti I afskydning af
luftbombe. 4) Transparent med flag og indrammet tekst: F. P. - TACK FOR 1909. Teksten og
indramningen fremkom ved, at der i den sorte plade blev boret huller, som bagpå beklædtes med
gennemskinneligt pergamynpapir. Bagved placeredes en bengalsk flamme som kraftig lyskilde. 5)
Top med halvmåne i lysnummer, der forvandledes til en kaskade af fontæner. 6) Transparent globus
med kulørte flammer og finale af blomsterfontæner. Den eksisterer endnu hos dattersønnen Lars
Hoffmann Barfod og benyttes hvert år pinselørdag i Tivolis festfyrværkeri. 7) Batteri af 4 romerske lys.
8) Del af kaprice yderst til højre. Postkort tilh. fyrværker Lars Hoffmann Barfod, Tune.

En søn, Adolph Hoffmann (1879-1962) var naturligvis også fyrværker.
Sommeren 1910 boede han med sin familie i en villa i Vorup lige syd for Randers.
Her havde han også sit værksted:
Paa Villaensførste Sal sad Fyrværker Hoffmanns 3 Børn, henholdsvis 6, 4og
3 Aar, i Hjørnet afen lille Stue ved Siden afKøkkenet og spiste til Middag. Stuen
var fyldt med Fyrværkerisager, der var færdig til Aflevering.
Pludselig skete en voldsom Eksplosion, og i et Nu var Fyrværkerisagerne
antændte. Ved Eksplosionen knustes Ruderne i et Vindue og en Flamme slog ud.
Folk var paa denne Tid paa Vej til Middag, og der ilede straks Folk til
Ulykkesstedet.
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Hoffmann var ikke hjemme, da Katastrofen skete, men hans Kone ilede straks
ind i Værelset og greb et afBørnene, med hvilket hun løb ned ad Trappen og ud i
det fri, hvor hun rev Barnets brændte Tøj af
To Mænd trængte nu ind i det af Ild og Krudtrøg fyldte Værelse og fik de to
andre Børn bragt ud. Klæderne brændtepaa de smaa Stakler, og de matte rulles
rundt i Græsset for at faa Ilden slukket. Selvfølgelig var alt Haaret afsvedet og
Børnenes Hoveder fremviste frygtelige Brandsaar.89
De to ældste af børnene døde i løbet af dagen. Den mindste overlevede ulykken
med vansiret ansigt. Som voksen blev han naturligvis også fyrværker.
Den største enkeltforbruger af fyrværkeriartikler her i landet er Københavns
Tivoli, der fra starten i 1843 af sikkerhedsmæssige grunde altid har haft egne
festfyrværkere. I januar 1938 skete en eksplosion på Tivolis fyrværkerifabrik i
Vallensbæk, hvorved indehaveren, den 48-årige fyrværker Holger Pedersen, hans
to sønner på henholdsvis 14 og 18 år og en 25-årig medhjælper blev dræbt.90
Tivoli satte sig omgående i forbindelse med Adolph Hoffmann i Vorup, der kort
efter flyttede til Vallensbæk og overtog fremstillingen af fyrværkeriartikleme. Her
blev han i 1962 indhentet af skæbnen:
Den kendte Tivoli-kunstfyrværker, den 83-årige Adolph Hoffmann, blev i går
eftermiddags dræbt ved en eksplosion med efterfølgende brand på sin virksom
hed Københavns Pyrotekniske Etablissement på Vallensbæk Torvevej. Han
blev fundet af Falckreddere et par meter inden for døren i det ene af to
sammenhængende lokaler, hvor han formentlig har været ifærd medfyrværke
rifabrikation.
Ulykken skete ved 14,30-tiden, da hansfamilie og medarbejdere påfabrikken
hørte en voldsom eksplosion fra fabrikkens sydøstlige hjørne, hvor de to
sammenhængende lokalerfindes, adskilt fra bygningens øvrige del ved en mur.
Da familien nåede ud på gårdspladsen foran bygningens sydøstlige hjørne, slog
store flammer ud fra såvel døre som vinduer.
Hoffmanns barnebarn, den 17-årige Lars Hoffmann Barfod, der er medhjæl
perpå fyrværkerifabrikken, måtte, da han skulle passere døren forat nå frem til
en telefon, bogstaveligt talt springe gennem ildtungerne, der slog ud fra de
brændende lokaler. Det var hverken for ham eller andre på det tidspunkt muligt
at trænge ind i bygningen.91
Efter Adolph Hoffmanns død overtog en svigersøn, fyrværker Otto Barfod,
virksomheden. I 1967 opførte Tivoli af sikkerhedsmæssige grunde en helt ny
fyrværkerifabrik i Tune mellem Roskilde og Køge. Den firelængede, lukkede
fabrik ligger helt isoleret fra omliggende beboelse langt ude på en mark.
Bygningerne er indrettet efter moderne forskrifter med mange afsondrede rum,
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Lars Hoffmann Barfod

Tivolis kunstfyrværker
Baldersvej 19, Tune - 4000 Roskilde

Kunstberider Carl
Hoff
manns lille vignet fra 1840’
erne benyttes nu som vare
mærke. brevhoved og kon
volutstempel mm. for inde
haveren af den nuværende
fyrværkerivirksomhed i Tu
ne. CHS.

hvortil der kun er adgang fra gårdsiden. Midt på den store gårdsplads findes en
stor, dyb vandgrav, der helst aldrig skulle blive brug for. Efter Otto Barfods død i
1974 bliver virksomheden ført videre af sønnen, Lars Hoffmann Barfod (f. 1943).
Han er ekspert i at komponere festfyrværkeri til særlige lejligheder efter ældgamle
forbilleder. Samtidig med at han mestrer at forny kunsten til glæde for publikum i
Københavns Tivoli og ved byfester rundt om i landet.91
Derefter tilbage til Joseph Hoffmanns yngste søn: Wincenz Hoffmann (181954). Han fik kongelig bevilling i 1844 som dansk kunstberider, men rejste ellers
mest i Sverige og Finland med afstikkere til Set. Petersburg i Rusland.92 Han
fortsatte med familiens gamle sysler som akrobat og linedanser. Det, der gjorde
ham kendt, var virksomheden som kunstfyrværker og ballonist. Sommeren 1849
optrådte familien i Helsingfors med:
En Stor Konst- och Kraft-Representation i 4 Afdelningar, af följande
innehåll:
1) Beduinernas Gymnastik och Pyramider samt Olympiska Lekar.
2) Luftmarschen eller Den Flygande Merkurius, hvilket förut härstädes ej
varit sedt, utföres af Selma Hoffman.
3) Zephyr och Flora på den höga Ascensionslinan, utföres af Fredrik och
Selma Hoffman.
4) Tvenne Brillanta Montgolferiska Luft-Ballonger. Den första är af
Halfsiden och medför en Gondol med Ryska National-Flaggor. Den andra
Wilhelmina Hoffman gav i oktober 1854 en række forestillinger på Musik-Kasernen i Wexjö.
Programmet fremgår tydeligt af plakatens tekst. Træsnittet er helt vidunderligt alene ud fra en
umiddelbar betragtning. Men det, der optager mig mere, er, om ikke motiveret - ikonografisk set-har
en dybere betydning ? Hvem ved, om ikke de omrejsende kunstberidere, akrobater og gøglere af
forskellig slags i ældre tid bevidst brugte frimurersymboler på deres plakater som signal til
indforståede, betydningsfulde personer om, at her kom et selskab, der gerne ønskede lidt diskret
service mellem brødre. Enten den omrejsende var medlem af ordenen eller ej. Sverige var i 1 800årene overordentligt velforsynet med frimurerloger. De to søjler på billedet, der klart symboliserer
søjlerne foran Salomons tempel, Jakin og Boas, samt det ternede gulv, er velkendte tegn for enhver
frimurer. Kungliga Biblioteket, Stockholm. Hirn.
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mied Vederbörligt Tillstånd kommer undertecknad att gifva
k MUSIK*KASERNEN I WEXJÖ,
alla aftnar frän och med Onsdagen den 4 Ull och med Söndagen den 8 October under exequeraode af Musik:

«STOR KONST- OCH KRAFT-REPRESENTATION,
uti 2 Afdelningar, af föftande innehall:
Första Afdetaiogen:

eduinernas Gymnastik- Pyramider - Herkulis Styrka,
utføres af Mamsell Selma Hoffman.

Amdra ANeWagem:

ansar Monsieur Pajazzo a spänd lina. 2:o Dansar Mamsell Paulina. 3:o Dansar Mamsell Selma danse gracleuce. 4:o Dansas Pas de Deux
af 2:ne Indianer, utföres af Mamsell Paulina och Benoa Hoffman, utan balancersfänger.
Före ock OBoIlam Affebriagane MlfVer

af nya och vackra pjeser, der alla Biljetter ovllkorllgen erhålla en pjes af atflrre eller mindre värde, gratis, Onda till 5 ä 6 fegr fegs.

Till umlaHrödjande af de misstankar ä Publikens sida, som rid dylika Expositioner ofta varit nog grundade, får jag meddela, att ingen dragning förekommer till piet utdelning, ulan hrarje biljett är förseglad och innehåller inom förseglingen ett nummer, okändt både af biljettförsäljaren och köparen, till dess sigillet brytesvid Exmen.
Biljetter, ä 16 sk. Banko för Herrskaper samt 6 sk för Barn och Tjenstefolk, säljas vid ingången.
Barn och Tjenstefolk fl ej deltaga i Expositionen, så vida de ej vilja betala biljetten med 16 sk. Banko.

Representationen börjas kl. half T ocb slutas omkring kl. 9.
Wfje ms. Tryck! h«> M. P. UiKtgrn.

Ballongen är 2000 Kubikfot stor och medför en Figur i storlek af en åtta års
gosse. Emedan dessa Experimenter äro förenade med kostnad, så, ifall de
utställde bänkarne ej blifva någorlunda besatta, kommer ej någon af dessa
Luftballonger att uppstiga. Fyllningen sker på den utroligt korta tiden afhögst 2
minuter, så att respektive åskådarnes tålamod ej, i likhet med hvad vanligen
sker vid Luftballongers förevisande, sättes på profgenom lång väntan, och då
jag haft förmon att i Petersburg, Köpenhamn och Stockholm, med flere större
städer, förevisa detta intressanta fenomen, smickrarjag mig med att äfven här
vinna Allmänhetens bifall och talrikt besök. Winzens Hoffman.93
Wincenz Hoffmann blev 1844 gift med sin ældre brors, Johannes Hoffmanns
enke, Wilhelmine. Hun bragte flere børn med over i det ny ægteskab. Familien var
hjemmehørende i Trelleborg i det sydligste Sverige. Da den i 1854 var på besøg i
Danmark, døde Wincenz i december måned i Karlebo. Hans enke, Wilhelmine,
og børnene fortsatte imidlertid med at rejse i Sverige. Her viste de i store træk den
samme forestilling, der præsenteredes 1849 i Helsingfors med tårnlinedans og
opsendelse af luftballoner.94
Wincenz og Wilhelmine Hoffmanns efterkommere blev naturligvis svenske.
Flere blev selvstændige inden for branchen. Her vil vi dog kun beskæftige os med
en sønnesøn, Robert Hoffmann (f. 1886), der på en tragisk måde bidrog til dansk
cirkushistorie.
Robert Hoffmann rejste 1920 og 1921 i Sverige med eget cirkus, og sidst i april
1922 lagde han ud i Stockholm med Cirkus Hoffman. I begyndelsen af maj
gæstede det Norrköping, og gennem aviserne kan man følge selskabet sydpå fra by
til by. I august vovede det springet til Danmark via Hålsingborg-Helsingør. Videre
med jernbanen til Hillerød, Roskilde og Holbæk. Det kom til Slagelse i
begyndelsen af september. Her gik det ned med et brag.
Robert Hoffmann lod cirkus være cirkus og stak af fra det hele, mens artisterne
fik teltet pakket sammen. Derefter dannede de en lille trup, som de kaldte: Den
flyvende Varieté. De spillede på deling, og ved at give forestillinger rundt om i
nabobyerne tjente de til hjemrejsen.95
Telt og materiel blev opmagasineret i Slagelse ridehus. Der holdtes straks i det
nye år tvangsauktion:
Det varede nogen Tid, før man kundefaa begyndt, da det kneb medfor Rettens
Folk at finde Rede i de uvante Effekter. Ved 11-Tiden fik man endelig begyndt.
Dommerfuldmægtig Boye læste Auktionsvilkaarene op.
Er Direktør Hoffmann til Stede ? spurgte han dernæst. Ingen svarede, og man
gik til Auktionen. Førstforsøgtes det hele afsat under eet. Norbeckbød 5000Kr.,
hvilket Tilbud imidlertid ikke blev akcepteret, og Numrene raabtes op et for et.
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Fyrværkernes symbol er en tohanket krukke, hvor
fra den såkaldt græske ild flammer lystigt. I ældre
tid havde fyrværkerne en vigtig funktion inden for
militæret, og det er ud fra deres viden om krudt, at
artilleriet har udviklet sig. Artilleristernes symbol er
en flammende kugle. Fyrværkere, artillerister og
bjergværksfolk, der i ældre tid benyttede krudt til
sprængning af sten, har fælles skytshelgen: Den
hellige Barbara. Hun led martyrdøden år 240 i
Lilleasien efter at have været indespærret i et tårn af
sin far. Derfor er hendes attribut et tårn. Hun findes
som kalkmaleri i Haderslev og Århus domkirker,
påkaldes i tordenvejr og fejres hvert år på hendes
dag den 4. december af personale ved Geologisk
Institut i København med et gevaldigt gilde. På
moderne franske slagkrydsere udstyret med atom
missiler hedder krudtkammeret Sainte-Barbe. På
italienskefyrværkerivirksomhederhængerbilleder
af Barbara i de farligste fremstillingsrum. Og hun
pryder væggen i frokoststuen på Tivolis fyrværkeri
fabrik i Tune samtidig med, at fyrværkersymbolet et relief i patineret og forgyldt bronze - på fabrik
kens ydermur adviserer besøgende om virksom
hedens produktion. Meddelt 1982 af fyrværker Lars
Hoffmann Barfod. Tegning efter symbolet i Tune:
AE.

Teltdugen til selve CirkusteltetfikNorbeckfor2200Kr.; Dugen til Stalden gik
til Lynsmeden for 700 Kr., Indgangsteltet til Norbeck for 220 Kr. Miehe fik
Stolene, 252 Stykker, for 230 Kr., Lysanlæget for 46 Kr. og en Række andre
Ting. En Proprietær købte Manegetæppet for 200 Kr.
Størst Bevægelse vakte det, da Uniformerne blev raabtop. En tilstedeværende
maatte agere Manequin og tog sig helt ordentlig ud som Staldmester.
Han ligner en Underofficer ved de lodne Husarer i Skelskør ! sagde
Fuldmægtig Boye.
Nogle Uniformsjakker uden Benklæder købtes af en Gaardejer i Skovsø. Der
er ingen Benklæder til, sagde den vittige Fuldmægtig under sine Lovtaler, men
de staar godt til Underbukser!
Ved 2-Tiden var Auktionen forbi, og Fuldmægtig Boye kunde slutte sin
Cirkusforestilling, Cirkus Hoffmanns sidste. Man regner med, at det hele varca.
25.000 Kr. værd. Nu blev Indtægten ved Auktionen kun ca. 6500 Kr.
Af Kreditorerne er de største Artisterne, som har lige ved 8000 Kr. tilgode, og
en Vognmand i Landskrona, som har 1000 Kr. tilgode. Et svensk Firma i
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Malmø havde tidligere stillet Krav om 6000 Kr., men dette Krav er allerede ved
Proceduren blevet underkendt. Endelig gøres Krav paa en Pladsleje af 10 Kr. pr.
Dag, ialt ca. 1200 Kr. Dette vil der nok blive protesteret imod. Efter Fradrag af
Pladslejen, som maaske bliver noget nedsat, vil Restbeløbet blive delt forholds
vis mellem Vognmanden i Landskrona og Artisterne.96
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Schulz
Bedstefar havde aftjent sin værnepligt som dansk soldat i Slesvig-Holsten, og da
krigen kom i 1848, fangede prøjserne ham. De ville tage ham som soldat. Men så
sagde min bedstefar: Nej, jeg har sværget min soldatered til den danske konge.
Jeg sværger ikke til den tyske kejser ! Så tog prøjserne ham og satte ham i
fængsel. I Hungerturm i Rendsburg, og der sad han i tre uger. Men så kom de
danske soldater og befriede bedstefar, og så jog de prøjserne hjem.1
Beretningen handler om kurvemager og omrejsende musikus Johan Christian
Anton Schulz (1814-59). Han var gift med en kone, der satte ekstra fut i familiens
tre dynamiske piger: Dorothea, Louise og Vilhelmine. Som voksne blev de
primusmotorer i hhv. Cirkus Skandinavien, Cirkus Miehe og Cirkus Dannebrog.
Christian Schulz stammede fra en rejsende musikantfamilie fra Ditmarsken.
Det gav ham håndværksmæssig ballast til at klare dagen og vejen for sig og sin
store familie. Han og konen, Johanna Enoch, der var af gammel skærslipperslægt,
fik 7 børn, der naturligvis alle blev rejsende. Familien vandrede i mange år i
hertugdømmerne Slesvig-Holsten, Danmark, Norge og Sverige. De tjente til livets
ophold ved at handle med hjemmelavede kurve og sigter og ved at spille for folk.
1856 købte Christian Schulz et Hus i Ydby med et Tilliggende paa 3 Tdr.
Land,2 og den 2. maj 1858 flyttede han familiens opholdspapirer fra Hohenwestedt i Ditmarsken til Ydby sogn i Thy lidt syd for Thisted.3
Kort efter skete tragedien: Christian Schulz havde været i Hjørring, og på
hjemvejen holdt han ind på Øster Svendstrup kro ved Brovst. Her døde han den 25.
marts 1859. Johanna stod nu alene med syv børn i alderen fra 9 til 19 år.
Men livet skulle jo gå videre. Johanna havde allerede anskaffet sig en harpe.
Efterhånden som børnene voksede op, lærte de at spille et instrument. Drengene
blæseinstrumenter og pigerne harpe. De opvartede med sang og musik på gader og
stræder, og hvor folk ellers ville lytte til dem.4 Musikinstrumenter og specielt
harper er besværlig og tung bagage at flytte omkring med, så vi må gå ud fra, at
familien var kørende i en hestevogn. På den måde gik nogle år. Lidt efter lidt
udviklede orkestret sig til en mere bred underholdningsforretning, dog stadig med
harperne som fast ingrediens. Maj 1867 kom selskabet til Århus:
TilforestaaendeSt. Olufs Marked vil der indtræffe et acrobatisk Selskab, hvis
Præstationer bestaae i Legemsøvelse i 10 forskjellige Arter, Balanceerkunst,
acrobatisk Gymnastik og Strengeøvelse samt Styltedands.
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Inden de gamle rejsende familier overhovedet tænkte på at emigrere til nordligere egne i kongeriget,
boede de mere eller mindre fast nede i det holstenske. Folketællingslisten for 1845, Amt Rendsburg,
Kirchspiel Hohenwestedt, landsbyen Glusing, viser her familien Schulz, hvor den 30-årige Joh. Chr.
Ant. Schulz ernærede sig og familien som Siebenbinder, dvs. sigtemager. Det var naturligvis hverken
til at leve eller dø af og var i virkeligheden også kun et skalkeskjul for betleri. Sigtemager rangerede på
linie med andre lignende, såkaldt sakralt uærlige og urene erhverv som f.eks. tandudtrækker,
musikant,gøgler, kurvemager,glarmester,skærsliberog rakker. Erhverv,somtidligere tidersfredløse
var henvist til, og som derfor ned gennem tiden havde bevaret et diskriminerende skær, der overførtes
til de mennesker, der ikke kunne finde andet udkomme på grund af det etablerede samfunds
ubarmhjertige normer, love og lavsartikler, der effektivt holdt fattige nede i skidtet. RA.

Tillige optræder en lille fransk Dame, som løfter 300 Pund i sit Haar og 500
Pund paa sit Bryst. Endvidere forevises en nordamerikansk Kæmpebjørn, som
gjørflere forskjellige Øvelser, staaer Vagt med Gevær, dandser efter Musikens
Tact, samt gaaer i Brydekamp med en fuldvoxen Person.
Skuepladsen bekjendtgjøres nærmere ved Placater. Selskabet bestaaer af 8
Personer. Enkemadam Schulz fra Ydby.5
På et tidspunkt var den ældste datter, Dorothea (1840-1902), blevet gift med
musicus Mikkel Rasmussen. Kort efter kom andet trin af familietragedien: Hendes
mand døde omkring 1866. Dorothea var da 26 Ar. Men her skulle livet jo også gå
videre, så hun fortsatte som omrejsende Harpespillerske med Selskab. Moderen
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Annonce fra Aarhuus Stifts
tidende den 18. juli 1867.
Sejr.

lil forcftaaenfce St. Dlufg SHarteb

Vil Ver inbtræffe et acvobatijt Selftab, $VU ^Jræftattoncr beftaae i SegemSøVelfe i 10 forjljeUige 2lrter,
Salaiueerfunft acrobatift Spnmaftif 05 Strengeøve(fe famt StyltebanbS.
Stilige optræber en lille franft SDame, font
løfter 300
i fit §aar og 500
paa fit :$Jrpft.
IVD ©nbvibere forevife^ en norbamerifanjl Sæmp e 11 L>» bjørn, fom gjør flere for|ljeUige Øoelfer, ftaaer
SJagt tneb @evær, banbfer efter SlufitenS Sact, famt
gaaer i Srtybetamp meb en fulbbojen $erfon<
Sliieplabfen beljenbtgjøreS nærmere veb ^Jlacater.
SW* Scljtabet beftaaer af 8 $erfoner»
________________ tinfemab> Sctyulfe fra $bbp. _

Johanna, der efterhånden nærmede sig de tres, var med i følget, og jeg kan forestil
le mig, at hun også havde en del at skulle have sagt. Desuden var der et par tyskere:
En omvandrende musikant Heinrich Miehe og akrobaten Christian Sambleben.6
Heinrich Miehe hører vi mere om i næste kapitel, men hvem var Christian
Sambleben ? For at sige det kort var han søn af en tjenestekarl, auswartsdienenden Ackerknecht står der på dåbsattesten. Christian Sambleben, der stammede fra
omegnen afMagdeburg, giftede sig ind i artistfamilien Eisfeldt fra Salzwedel.7 Her
lærte han at begå sig som omrejsende akrobat, magiker og bugtaler. Fra
begyndelsen af 1860’eme kom han jævnligt til Danmark med sin lille familie.
Jeg kan ikke lade være at beundre det mod, Christian Sambleben må have været
i besiddelse af, da han som tysk bugtaler vovede sig til Danmark, til et for ham
fremmed sprogområde, og her frimodigt besteg scenen for at underholde et
publikum udelukkende ved hjælp af sproget.
Nå, det med det korrekte spiller i virkeligheden ingen som helst rolle, blot der er
kontakt mellem kunstner og publikum. Det beviser følgende glimt fra en
bugtalerforestilling fra omkring 1860, oplevet i Kolding fra publikums bænke af én
med alle sanser spændt til bristepunktet. Det kunne for den sags skyld godt være en
reportage af Christian Samblebens forestilling:
Det hvide Lærred blev trukket tilside og midt i en almindelig Stuedekoration
stod den sortsmudsede Herre, iført Kjole og hvidt. Han forsikrer os, at han er
ganske alene og ingen Medhjælper har, hverken i Kjælderen, paa Loftet eller
nede paa Gaden.
Saa bøjer han sig lidt ned mod Gulvet og raaber: Jochum ! bist Du da ?
Ja Herr ! Det Svar kom svagt, men ganske tydeligt nede fra Kjælderen.
So bring maj en Flasche Wein mit op.
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Familien Schulzfra Holsten blev spredt for alle vinde. Den 4-årigesøn på folketællingslisten fra 1 845,
nr. 5 fra venstre: Jacob Hinrich Claus Schulz (1842-1920), havnede som voksen i Sverige, hvor han
ernærede sig og familien som akrobat og musikant. Billedet er fra ca. 1886 og viser ham med trompet
sammen med 4 af børnene. Nr. 2 fra venstre: Christian Cornelius August Schulz (1 882-1 963) blev gift
med en plejedatter, Alvilda Schauer, hos Cirkus Bergman. NM.
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Ja Herr, aber welcher Wein ? og der udspinder sig nu en længere Samtale
imellem de to.
Paa én Gang hæver den sortsmudsede Ansigtet imod Loftet, overmaade
overrasket og forbavset: AberJochum doch, bist Du nu po Loft ? Hvat bestiller
Du denn da ?
Jaj tacker en røchet Schinken mit maj net.
Saa snakkes der lidt om den; men vips - er Jochum paa Gaden; man kan
tydelig høre, at han virkelig erpaa Gaden, og saa taler de en hel Del sammen
gjennem Vinduet. Aldrig i mit Liv havde jeg set eller hørt noget lignende.8
En bugtalerforestilling bestod dengang af samtaler ført mellem kunstneren på
scenen og imaginære personer. Det kunne f. eks. være en skorstensfejer, en
kældermester, en undveget fange gemt i et klædeskab, osv. Der er en mængde
variationsmuligheder. Desuden kunne en dygtig bugtaler gengive karakteristiske
toner fra musikinstrumenter eller andre kendte lyde, som f. eks. rindende vand
eller den sydende lyd fra en stegepande. Han kunne også imitere dyrestemmer og
fuglefløjt. Og vel at mærke uden at man kunne se, det var ham, der frembragte
stemmerne og lydene.8
Dette er den oprindelige form for bugtaleri som underholdning og sådan blev
kunsten praktiseret i Europa helt op til i hvert fald midt i 1880’eme.
På Ålborg historiske Museum findes en gammel bugtalerplakat med følgende
tekst:
Med Kongelig allernaadigst Tilladelse vil Herr Charles, der af Hs. Kongl.
Preussiske Majestæt samt Hs. Durchlauchtighed den regierende Herre til
Meklenborg Schwerin erforundt Privilegium som Bugtaler, Tirsdagen den 23de
og Onsdagen den 24de Marts 1813 give Forestillinger paa Kiøbmændenes
Kompagniehuus her i Aalborg Klokken 7 om Aftenen.
Hr. Charles, der er bekiendt som den første Bugtaler, vil paa sin Giennemreise
have den Ære at lade sig høre 2de Gange her i Staden. Han vil ikke blot vise de
Blændelser, den menneskelige Stemme kan frembringe, saasnart den er
begunstiget afNaturen, ogfuldkommengiort ved Kunsten; men tillige blotte alle
de Hemmeligheder, hvoraf man i Fordumtid betiente sig for at føre svage og
overtroiske Gemytter bag Lyset, under det Navn Orakel.
Denne Maade at tale paa maae snarere ansees for en Gave af Naturen og
Tilfældet, end for en Kunst, da det er umuligt at lære nogen den, der ei er født
med de nødvendige Anlæg; det er altsaa beviist, at ethvert Menneske, der er
skikket til at være en Bugtaler, maae besidde indvortes Midler, som, trods den
Møie flere Lærde gjorde sig i Henseende til deres Opdagelse, indtil den Dag i
Dag bleve ubekiendte. *
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nogle Stemmer, men ogsaa holde et Voxlys for Munden, og tillige frembringe
alle forlangte Toner, og detfra alle Sider, hvor man vil, uden at man seer ham at
bevæge Læberne.
Det overordentlige og uhyklede Bifald, som denne store og i sin Art eneste
Kunstner har erholdt i flere Europas Hovedstæder af Personer afførste Rang,
lader ham haabe Nydelsen af de samme Fordele i denne Stad.
Da denne Taleart angriberfor stærk,for atfortsætte den i en heel Time, saa vil
Hr. Charles begynde med nogle selskabelige Underholdninger af den naturlige
Magie.
Billetter faaes ved Indgangen for 5 Mk. Rbpenge eller 5 Rdlr. d. C. Stykket.
NB. Hvo som afhenter 6 Billetter før Kl. 4 i mit Logis i Hr. Giæstgiver
Brunnes’s Gaard, bekommer dem for 24 Mk. Rbpenge eller 24 Rdlr. d. C. Efter
den Tid gives den fulde Betaling.
Indgangen aabnes Kl. 6.

* Man læse: Le Courier de Spectacles du 8 Septembre 1806. - Moniteur
universel du 8 Octobre 1806. - Gazette de Hollande du 8 Octobre 1807. Correspondent von und für Deutschland vom 9 und 31 August 1810. Augsburger politische Zeitung von 22 September 1810. - Berliner Zeitung vom
30 Januar und 7 Februar 1811. - Gilberts Annalen der Physik, Jahrgang 1811.
5tes Stück. -Nyeste Skilderie af Kiøbenhavn, 9de Aargang No. 91, 92, 93.
Trykt hos Albert Borch.
Vor tids bugtaler arbejder altid med dukke. Den karakteristiske knædukke med
bevægeligt hoved og kæbeparti m.m. blev lanceret i Europa sidst i 1880’eme eller
først i halvfemserne. Da var det et revolutionerende brud med bugtalertraditionen.
Siden har vi set en mængde variationer over temaet: dukker. I form af alt muligt og
umuligt. Ja, selv en gammel støvle med løs sål er velegnet for den rette kunstner.
Og nu tilbage til familien Sambleben.
Christian Sambleben og hans 11-årige søn, August, optrådte i begyndelsen af
juli 1861 på teatret i Københavns Tivoli sammen med hr. A. Belli. Senere på
måneden i Odense på Forlystelsesetablissementet Pantheon. Der er ingen tvivl
om, at August var trækplaster. Han stod altid omtalt som Den lille Kautschuckmand August Sambleben.9
Sommeren 1863 var familien Sambleben igen på Pantheon. I november
optrådte de i Århus:
I Mellenthins Dandsesalon gives Søndagen den 8de dennes, om Aftenen 2
store Forestillinger, den første Kl. 6, den anden Kl. 8, bestaaende afGymnastik,
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Jongleurkunster, Bugtaleri, Trylleri og Guttaperchakunster, som ledsages af
Musik. Entree 8 Skilling pro Persona.10
Som tiden gik og August voksede til, kom familiens præstationer mere og mere
til at ligne en regulær cirkusforestilling. Når man lige ser bort fra hestenumrene.
1867 så annoncen sådan ud:
Vinds Lokale. Fredagen den 8de Febr. giver Undertegnede med Selskab en
stor Kunstforestilling i Gymnastik, Jongleurkunster, Cautschuk, Bugtaleri og
Productioner paa den acrobatiske Line m.m. Entree 1 Mark, Børn det Halve.11
Det var lidt om familien Sambleben. Det var som sagt denne trup plus Heinrich
Miehe, Dorothea Schulz havde engageret 1868 og de følgende par år. Så man må
sige, at besætningen på skuden var velkvalificeret.
1870 bimlede bryllupsklokken i Jesu Hjerte kirke i Randers. Den 20-årige
kautschukmand August Sambleben blev gift med den 10 år ældre cirkusdirektrice
Dorothea. Det må vel samtidig betragtes som starten for Cirkus Skandinavien, der
de følgende år rejste en del i Jylland, lidt på Fyn og mest i de tyske hertugdømmer
Slesvig-Holsten.
Sidst på sommeren 1871 kom truppen til Horsens:
Med høie Øvrigheds Tilladelse agteret hertil ankommet Akrobat- og Linedandserselskab, bestaaende af 14 Personer, Søndagen den 6te August at give 3 store
Kunstforestillinger i Karoline-Amalielund.
Kunstpræstationerne bestaae af: Gymnastiske Produktioner; den 4aarige lille
Kunstnerinde udfører de sværeste Produktioner. Jongleur- og Balanceerkunster.
Linedands. Trapez. Bugtaleri m.m.
Forestillingerne gives Kl. 4, 6 og 8 Eftm.
Efter sidste Forestilling opstiger 3 store Luftballoner, 2 med danske og 1 med
franske Nationalfarver.
Entree: Siddende Plads, hvor Bænkene ere indrettede paa det Bekvemmeste, 1
Mk., staaende Plads efter Behag.
Ærb. Kunstner A. Sambleben.12
Den 4-årige kunstnerinde var æggedanseren Dora Miehe, der her fik sin debut.
Familien Schulz havde som sagt hjemsted i Thy, nærmere betegnet Ydby, og
der søgte de til i de værste vintermåneder, når klimaet gjorde vejene ufremkomme
lige. De overrendte ikke sognet, så de kostede ikke det lille samfund noget i
kontanter. Alligevel blev der skriveri mellem sognerådet, amtet og indenrigsmini
steriet i anledning af, at Joseph Sambleben lod sig føde den 7. august 1872 i
Halsted ved Nakskov. Halsted sogneråd ville ikke uden videre godtage den lille
rejsende som forsørgelsesberettiget og skrev til Ydby for at få dem til at godkende
ham. Selskabet hørte jo hjemme der. Men de Ydby bønder var heller ikke videre
begejstret. De forsøgte at smutte uden om:
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August Sambleben forsøgte i lighed med de
største cirkus at slå mønt på den sympatibølge
for Frankrig, der fulgte i kølvandet på den tysk
franske krig 1870-71 og som endte med fransk
nederlag. Annonce fra Horsens Avis den 3.
august 1871. Theilbøl.
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ßunftner 31. (Sambleben.

Den af det høie Amt forlangte Erklæring af 14. d.M. angående at opgive
hvorlænge Akrobat August Samleben har været ved det Schultzske Selskab og
hvor ofte det tager Ophold i den Enkemadame Schultz tilhørende Eindom i
Ydby Sogn er Sogneraadet ikke istand til at kunne afgive.
Bemeldte Enke eier et Huus som oven anført hvori er to Værelser heraf er det
ene udleiet til en Arbeiderfamilie i det andet indqvarterer Selskabet, som vel
rettere burde betegnes ved en Zigeunerbande, sig naar det kommer hertil og
undertiden kommer de flere Gange i et A ar, men man ved ikke at Enken Md.
Schultz eller nogle af de øvrige Personer nogensinde har haftfast Ophold der i 3
Maaneder. Sogneraadet har ingen Kjendskab til de ansatte Individer hvilket
vilde være vanskelig da det stadig skifter Personale. De af Sogneraadet
indhentede Oplysningergaar udpaa at omskrevne August Samleben har været
ved Md. Schultz i et Par Aar.15
Nogle år efter blev en af familiens døtre, Vilhelmine Schulz (1847-1922),
forlovet med en af cirkusmusikeme, Theodor Enoch (1847-1909). De blev gift
1876 i Kolding. Brudens 5-årige niece, næstældste datter af Heinrich og Louise
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Schulzfamiliens tre svigersønner: Emil Kunckel (1859-1938), Theodor Enoch (1847-1909) og
Heinrich Miehe (1846-1915). Foto: Erik I. Hansen, Hesselager. Tilhører Justus Nielsen, Odder.

Miehe, fulgte med i købet. Den lille pige hed Vilhelmine Miehe og havde i nogle år
været i pleje hos familien Schulz.
Cirkus Skandinavien rejste som sagt de følgende år med August Sambleben som
direktør. Så skete Schulzfamiliens tredje tragedie: 1881 døde han i Blankenese
ved Hamburg, 31 år gammel. Dorothea stod nu med ansvar for et cirkus og 3
drenge i alderen 11, 12 og 14 år.
Der er ingen tvivl om, at familien på det tidspunkt havde vinterkvarter i et hus i
Set. Michaelisdonn i Ditmarsken. Det ligger også fast, at familien Enoch boede
der om vinteren sammen med den øvrige del af Schulzfamilien.
1889 giftede Dorothea sig med tandatleten Emil Kunckel (1859-1938). Med
ham som direktør rejste Cirkus Skandinavien i hele Slesvig-Holsten fra den
danske grænse til de store markeder i Hamburg. Omkring 1890 begyndte det igen
at rejse i Danmark. På dette tidspunkt forlod familien Enoch Cirkus Skandinavien
og bosatte sig i København. 1893 gav Cirkus Skandinavien forestilling i Gedved
og Østbirk med Dorotheas ældste søn, Joseph Sambleben, som meddirektør.141
1895 gik musikeren Theodor Enoch i kompagni med Kunckel om Cirkus
Skandinavien, og det besøgte nogle småbyer på Fyn. 1 1898 lå det i Ebeltoft, og da
var Joseph Sambleben igen gledet ind som direktør sammen med Kunckel.15 Efter
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Tre døtre af Schulzfamilien: Louise (1849-1932) gift Miehe. Vilhelmine (1847-1922) gift Enoch og
Dorothea (1840-1902) gift Kunckel. Foto: Anton J. Rasmussen, Stubbekøbing. Tilhører Justus
Nielsen, Odder.

den tid gik det ned ad bakke for Cirkus Skandinavien. Dorothea døde 1902, og
Joseph Sambleben trak sig ud af Forretningen, der kort efter sygnede helt hen.
Emil Kunckel slog sig ned i Randers, hvor han fik lidt arbejde ved Teknisk skole.16
For at runde historien om familien Schulz af, giftede Joseph Sambleben sig med
en tysk sigøjnerpige, Agnes Rose. De startede et eventyrligt levnedsløb heri landet
som omrejsende musikanter. Familien voksede efterhånden med 12 børn, der alle
er rejsende.17
Men cirkusfolk, artister og rejsende kan også tæmmes og blive føjelige som lam.
Hvis de kommer i rette hænder. Som regel en stærk kvindes. En, der ikke ønsker at
dele den omrejsendes primitive kår. Et godt eksempel er Dorothea Samblebens
yngste søn, Carl (1875-1912), der blev gift med en privat pige. Carl Samblebens
efterkommere i anden og tredje generation har tilsyneladende arvet de gamle
rejsendes musikalitet: Kanny Sambleben (f. 1930) er violinist i Sjællands
Symfoniorkester, og hans to børn, Michala Petri (f. 1958) og David Petri (f. 1962)
har, sammen med deres mor Hanne Petri (spinet), dannet Michala-trioen, hvor
den internationalt kendte Michala spiller blokfløjte og broderen David violoncel.18
Og hermed slutter den foreløbige krønike om paraplyfamilien Schulz. Den
endelige slutning findes i beretningerne om familierne Miehe og Enoch.
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Miehe
Da stamfaderen til Miehefamiiien første gang gav livstegn fra sig her i landet i
officielle papirer, var han ganske ung: Den 2. december 1861 drog Musicus
Heinrich Miehe med Selskab, 17 Aar, født i Langelsheim, gennem Assens på vej
fra Fåborg til Kolding. Han havde den 1. maj samme år fået udstedt rejsepas i den
lille flække Lutter am Barenberge i Harzen lidt nordvest for sin fødeby. Det var
dette pas, han den 2. december viste til politiet i Assens.1
Heinrich Miehe med selskab hørte til den gruppe mennesker fra egnen omkring
Salzgitter og Braunschweig, der fra midten af 1800-årene drog viden om som
musikanter og sangere.2 Da baggrunden er beskrevet i kapitlet om Benneweis, bind
1, henvises dertil.3
Miehernes familiekrønike fortæller, at Heinrich sammen med andre musikanter
gik til fods langt ind i Rusland, hvor de oplevede mærkelige ting. Herfra gik de
gennem Finland og Sverige til Norge, og derfra videre til Danmark.4
De konkrete kilder flyder sparsomt, men stykkes de få regulære oplysninger
sammen, tegner der sig alligevel et mønster.
Heinrich Miehe ansøgte to gange om at få dansk indfødsret. I 1880 og 1893.
Den første ansøgning blev afslået, da han efter ministeriets praksis ikke havde
opholdt sig længe nok i Danmark. I ansøgningen 1880 skrev han blandt andet:
Jeg kom til Danmark strax efter min Konfirmation og reiste da omkring i
Landet med forskjellige Skuespillerselskaber uden noget Steds at have fast
Ophold. Siden mit Giftermaal i 1868 harjeg uafbrudt havtfast Ophold i Tvolm,
Ydby Sogn, og ernæret mig om Sommeren som Konstner, idet jeg hvert Foraar
med egen Befordring reiser ud med min Familie og giver Forestillinger rundt om
i Landet, men kommer ikke udenfor Landets Grændser, medensjeg om Vinteren
tildeels ernærer mig som Fragtmand. For circa 4 A ar siden kjøbte jeg et Huus i
Tvolm By, hvor jeg siden har boet, med et tilliggende af omtrent 3 Tdr. Land.'
Da Heinrich Miehe fyldte 60 år i 1906, bragte flere aviser en længere artikel om
ham. Her fortalte han blandt andet, at han kom til Danmark allerede som dreng. På
den tid var der to rejsende cirkus, der hovedsagelig gav forestilling her i landet. Det
var Cirkus Hoffmann og Cirkus Jean Gautier. Dem var han hos i sine første år. Så
blev han i 1868 gift med Louise Schulz, og 1871 startede han sit eget cirkus med to
heste og en lille vogn. De gav navnlig forestillinger i jyske landsbyer, og det var
meget beskedent altsammen.6
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Akrobat og harpespiller
Louise, f. Schulz, (18491932) og musikant Heinrich
Miehe (1846-1915).
der
grundlagde Cirkus Miehe.
Sydhimmerlands Museum,
Hobro.

Forfatteren Johan Skjoldborg (1861-1936) har som dreng oplevet at se familien
Miehe på det udviklingstrin:
Vi levede jo lidt afsides på Hannæs (mellem Thisted og Fjerritslev) i min
barndoms dage. Der var ikke mange mærkelige, udenfra kommende ting, der
afbrød den daglige ensformighed, hvorfor vi altid løb til vinduerne og kiggede
hidsigt efter enhver fremtoning.
En dag kom en mand ind i Skippergade trækkende med en rigtig levende bjørn
i lænke og med mundkurv. Den kunne stå på bagbenene og skuldre gevær med en
tyk stav. Sådan noget var et vidunder dengang.
En anden dag viste sig en grønmalet beboelsesvogn med en gøglerfamilie. De
optrådte i en gårds vesterhus, hvor der var indrettet et lokale til legestue. Der så
jeg en sorthåret kvinde med store ørenringe spille på harpe.7 Jeg syntes det var et
henrykkende instrument. Også navnet. Jeg tænkte på Davids harpe. Der var
også en lille pige, der med tilbundne øjne dansede mellem æg, uden at der var
nogen, der gik i stykker - mærkeligt.
Det hele virkede så fængslende på mig, at jeg fulgte den grønne vogn til byens
grænse, draget afden, suget afdens kølvand, ja, jeg ville gerne have fulgt den til
verdens ende, hvis jeg ikke havde haft min far og mor.8
Mange år efter fortalte den da voksne æggedanserinde, Dora Miehe, mere
detaljeret om tilværelsen i den grønne vogn:
Vi rejstefra By til By, og hvor vi skulde optræde, blevfire Pæle gravet i Jorden i
en Firkant og et Reb bundetfra Pæl til Pæl, saa der dannedes en firkantet Plads,
indenfor hvilken Forestillingen fandt Sted.
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I hvert Hjørne blev stillet en Øltønde, og på hver afdisse igen en Tallerken med
Raaolie. I Olien svømmede en Kartoffelskive med Garn væge. Det var Illumina
tionen.
Vi laante fire Vognstjerte afgammeldags Gødningsvogne samt nogle Heste
dækkener hos en eller anden Storbonde, og med det lavede vi vort Omklæd
ningsrum.
Som lille Pige var jeg den eneste Artist. Min Fader havde en Stang med en
Klampe paa, et Apparat, der nærmest lignede en Stylte. Han holdt denne Stylte
lodret i Munden, medens jeg kravlede op og stillede mig med det ene Ben paa
Klampen og det andet strakt op i Luften. I denne Stilling raabtejeg et skingrende
Hurra for Danmark, som altid gjorde Lykke.
Et andet Numer bestod i, at min Fader bar mig ind i Manegen gemt i en Slags
Vadsæk, der var lavet afet rødt Tørklæde. I et givet Øjeblik sprangjeg ud afmit
Skjul og gjorde Kunster.8
Familielegenden fortæller også om de første år, mens børnene endnu var små.
Bag beretningen aner man en bevidst snuhed. Et ældgammelt gøglertrick.
Så snart børnene blev store nok, måtte de også tage fat i manegen, eller
arenaen, som det rettelig hed.
Når et af børnene havde lavet et nummer i arenaen, blev næste nummer som
regel et klovnenummer, og så spurgte barnet: Har jeg gjort mit arbejde godt,
klovn ? - Det vedjeg skam ikke mit barn. Det må du spørge publikum om. Og så
vendte barnet sig om mod bønderne og spurgte: Har jeg gjort mit arbejde godt,
højtærede publikum ? - Jah ! råbte alle tilhørerne. Og så gik barnet ud under
snoren med tallerkenen i hånden, dvs. der var to tallerkener, en dyb tallerken
nederst og oven i denne en flad tallerken. Når bønderne lagde penge i
tallerkenen, sørgede barnet for hurtigst muligt at få puttet småmønterne ned i
den underliggende dybe tallerken, så det så ud som om, at alle mønterne på
tallerkenen var store mønter. For at heppe bønderne op til at give så meget som
muligt; for hvem ville give mindre end sidemanden !9
Begge Louise Miehes forældre stammede som nævnt i foregående kapitel fra de
gamle rejsende familier Schulz og Enoch, og de havde i 1856 købt et lille hus i
Tvolm, Ydby sogn, på halvøen Thyland syd for Thisted. Her opholdt familien
Schulz sig i de barske vintermåneder, når vejene var ufremkommelige. Og da
Heinrich Miehe i 1868 giftede sig med datteren Louise og børnene begyndte at

Heinrich Miehe som cirkusklovn, se side 324-25.
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komme, var det en selvfølge, at familien Miehe også boede i huset om vinteren.10
1878 byggede Heinrich Miehe imidlertid sit eget hus i Tvolm på et 3 tdr. land
stort stykke jord, han havde købt et par år før. Familien Miehe fik foden under eget
bord.11
Louise Miehe fødte i alt 19 børn. Heraf døde 10 som små. De 9 voksede til og
blev lært op som artister, der efterhånden gled ind som fast personale i familiens
cirkus.6
Heinrich Miehes oplysning om, at de mest gav forestillinger i jyske landsbyer
holder nu ikke helt stik. Et ubedrageligt bevis herpå har man i børnenes
dåbsattester: Vilhelmine lod sig føde den 16. marts 1871 i Odense og Augusta den
20. maj 1872 i Køge. Omkring 1879 var Cirkus Miehe i Holbæk, hvor en tilskuer
fortæller:
Det var en billig forlystelse, når en kunstnertrup kom til byen og på
markedspladsen blot trak en snor uden om den lille plads, hvor forestillingen
skulle finde sted. Folk kunne så stille sig op ved snoren og se det hele, men dog
ikkefuldstændig gratis, for hvert 5. eller 10. minut gik tallerkenen rundt, og man
måtte så give et par skilling eller en femøre, hvis man da vor nogenlunde honet.
Jeg husker, at den gamle Miehe med sine døtre optrådte nogle gange her på
denne måde. Det kunne vel næppe give meget i kassen, og det er retforståeligt, at
Miehe om aftenen efterforestillingen gik ned til søen ogfangede et parfiskfor at
hjælpe lidt på budgettet.12
4 -5 år senere rejste familien på Fyn, og 1884 averterede Miehe i avisen:
Cirkus Thyland giver Markedsdagen i Svendborg flere Forestillinger paa
Markedspladsen. H. Miehe med Selskab.13
Forfatteren Johannes V. Jensen (1873-1950), der som barn boede i Farsø
mellem Løgstør og Viborg, skrev i 1911 et lille essay om det indtryk af Cirkus
Miehe, han fik engang i 1880’eme:
Det var om efteråret, når bonden har tid, at Cirkus Rieger kom til landsbyen
med sit telt. Der gik et sagn om, at han den øvrige del afåret sadfredeligt og drev
en gård oppe i Vendsyssel, en tanke, der var vanskelig atforlige med hans øvrige
håndtering og som omgav ham med en nimbus mere. Ellers var han vistnok
oprindelig bohmer.
En skønne dag, når man kom fra skole, stod det lille grønne hus på hjul og røg
kækt af sin skorsten på det høje sted i byen, som man kaldte Præstens Bakke.
Rieger og den voksne søn samt en karl, alle med tampen af en livrem stikkende
bagud og med bløde huer, der sad dem ned i øjnene, gik og bankede pæle ned og
syslede med det store sejldug til teltet, der allerede var slængt ud på jorden.
Hestene havde de sat ind i den nærliggende kro. Der var ikke flere end de
samme to, der trak vognen. En huslig puslen hørtes inde bag gardinerne i den
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beboede vogn, lyd af småbørn og mad, der brasede på en pande. Hele familien
var derinde, og det var en gåde, som aldrig fandt sin opklaring, hvordan den
feverden, som siden fyldte teltet med sine blændende præstationer, kunne få
plads i det snævre mm.
Samme dag cirkulerede nemlig plakaten med en række glimrende navne og
udenlandske titler: Miss Estella, duedronning og ekvilibrist på slap line, den
store attraktion med obs og en afhugget energisk pegende hånd udenfor i
marginen. Flere akrobater ogjonglører med herlige navne, en atlet, styltekongen
mr. Hopps, to udenlandske klovner, et vidunderbarn, et slangemenneske, den
lille luftspringer, foruden øvrige første rangs numre og præstationer ! Og
virkelig, det var ingen falsk reklame. Hele familien blæste på et eller andet
messinginstrument, i en tilsyneladende unaturlig orden, for den mindste af
musikanterne, en ti års dreng tuttede i et mægtigt bashorn, hvorimod fader
Rieger selv trakterede en ganske lille smældende kornet. Det skulle nu vel så
være.
Kort efter solnedgang lødfyrige signaler oppefra Præstens Bakke. Rieger, der
saluterede alle fire verdenshjørner. Flere horn faldt ind, det blev til en fanfare,
der galede og lokkede milevidt ud i den stille aften. Ogfolk strømmede til. Teltet
var oplyst, stod og dæmrede med en indvendig glød deroppe på bakken, og
sammen med hornmusikkens toner, trianglen og stortrommen ikke at forglem
me, gav det indtrykket afen eller anden vældigfabelblomst, som var sprunget ud
her lige midt i den grå bondeby.
Jeg ved ikke, hvem jeg tilbad mest, Miss Estella eller den yngre halvvoksne
søster, der med en tøset figur producerede sig som slangedame og hvem jeg
mindes med en ubeskrivelig blandetfølelse at have set græde i smug, mens hun
blåfrossen og med en klam hårtjavs ned ad nakken gjorde sine stakkels kunster.
Hovedrystende bifaldfulgte det kønne barn, ogfolk betroede alvorligt hinanden,
at den slags børn fik alle led brækket i sig allerede som spæde i vuggen for at
blive så forfærdeligt dygtige.
Hvor øde blev Præstens Bakke, hvorfaldt efteråret på med sorte aftener, når
cirkus var rejst sin vej og det glødende telt ikke stod der mere med sin musik- og
bjældeklang og de bøjelige smukke menneskebørn derinde ! Der blev en sort
nedtrampet ring på marken efter teltet, hvor de mere nøgternt anlagte drenge
snusede omkring i dagevis efter tabte penge, hvis rygtetfortalte, at nogen havde
fundet en tiøre.
Sorgløs og uden afsked drog cirkus af sted en formiddag efter den sidste
galaforestilling. Hele det glimrende herskab forvandlede sig til tre voksne
mænd, som med bløde huer ned om ørene og en fladtygget cigar i mundkrogen
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To af Miehe-børnene klar til
en dans på stylter. Det er An
tonia. f. 1 881. og Christian, f.
1883. Foto ca. 1890. NM.

arbejdede som asner med den svære teltmast, mens feerne og hele den øvrige
eventyrverden svandt ind til at kunne rummes inden for gardinerne i den
mystiske grønne vogn.
Mutter Rieger brasede rolig op til middag, mens mandfolkene trængte på
udenfor med at få stuvet materiellet under akslerne og blive færdige. Så, da alt
endelig var rede, krøb Rieger selv som den sidste op i vognen og lagde tømmen
tilrette ud af det forreste vindue, skorstenen røg hyggeligt, og ud kørte de ad den
åbne landevej.14
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Vi kender efterhånden en del til cirkusdirektør Rieger, undskyld Miehe, og har
fundet ud af, at han rent arbejdsmæssigt var et jern. Vi har også set, at hans faglige
kvalifikationer som musiker og leder af forretningen var i orden. Hvordan var hans
holdning på andre områder ?
Det får man et lille indtryk af ved at læse, hvad hans datter Dora har skrevet om
ham:
Engang til et Folketingsvalg skaffede han nogle store Vogne og lod vore egne
dejlige Knabstruppere spænde for, saa Folk fra Ydby kunde komme kørende de
ni Kilometer ud til Vestervig, hvor Afstemningen skuldeforegaa. Det kostede 25
Øre for en Siddeplads, og der var jo mange, som gerne vilde med.
Men da nu Folk var klatret op og havde sat sig rigtigt mageligt tilrette, parat til
at køre, vendte Far sig pludselig om paa Bukken og sagde: Hvordan er det, vi er
vel Højremænd allesammen her ?
Naah, ja, næh, der var dog den og den, som jo hørte til Bergs Parti.
Jamen, saa maa I staa af! sagde Far. Vi kan ikke have jer med !
Der var lige ved at blive Slagsmaal i Vognen. Bergs og Estrups Tilhængere
stod op og skældte hinanden Huden fuld, men Venstremændene maatte
værsaagod ned igen og trave de ni Kilometer til Vestervig til Fods. Saa kunde de
gaa og fortryde paa Vejen.
Det A ar (1885), da Estrup indførte sine blaa Gendarmer, som Folk jo var
meget fortørnede over, kom vi en Dag til en Plads heroppe i Nordjylland.
Vi havde faaet Teltet rejst og alting stillet op. Billetsalget kunde begynde, og
udenfor gik en Del Mennesker og saa paa Herlighederne. Far snakkede venligt
og vittigt med dem, som han altid plejede at gøre, og Mor var inde i Vognen. Vi
var ved at gøre os i Stand til Forestillingen.
Saa kom der en Gendarm. Det varen ung Mand hjemme fra Ydby, der vilde
hilse paa Far, og da Farfik Øje paa ham, rakte han ham hjerteligt Haanden og
bød ham indenfor.
Men det skulde han rigtignok ikke have gjort, for i det selv samme Øjeblik trak
Folk sig tilbage fra Pladsen, og der kom ikke et Menneske, ikke een, til
Premieren. Vi maatte pakke sammen og køre bort.4
1889 synes at være et vendepunkt, for da begyndte Heinrich Miehe at avertere
oftere i avisen. Fastelavns søndag aften gav Cirkus Miehe varietéforestilling i
Hotel Hvalsø ved Roskilde, og en uges tid senere i Lindenborg Kro.81 juli måned
kom det til Fyn:
Cirkus Miehe agter at give Berider-Forestillinger i lukket Cirkus i Gislev,
Svindinge og Ringe. Nærmere ved Program. NB. Selskabet agter at møde ved St.
Knuds Marked i Odense. Cirkus Miehe fra Thisted.16
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Tre artister fra Cirkus Miehe: Prinsesse Dora, f. 1 868, stående i midten med søster Vilhelmine, f. 1 871,
til højre på billedet. Pigen tv. er ukendt. Foto ca. 1890. Sydhimmerlands Museum. Hobro.
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Nu var annoncerne ret hyppige, men de henvendte sig udelukkende til publikum
blandt landbefolkningen og i de ganske små byer. 1893 averterede Cirkus Miehe
med en lille gnidret annonce:
Selskabet bestaaer af 20 Personer og 15 gode Heste. Eget Musikkorps
bestaaende af 6 bøhmiske Hornblæsere. Nærmere af Plakater.17
I begyndelsen afjuli 1895 vovede Cirkus Miehe sig til Odense, men stadig kun i
forbindelse med sit stampublikum fra landbefolkningen, der var til marked i
storbyen.
Cirkus Miehe fra Thy begynder sine Beriderforestillinger paa Markedsplad
sen den 5te Juli, Aften Kl. 8. Selskabet bestaaeraf30Personer, 1ste Kl. Artister
og Specialister, samt 16 Heste, og medfører eget bøhmisk Musikkorps. H.
Miehe, Direktør.18
Nu er det så heldigt, at vi kan følge Cirkus Miehe ind midt i den hurlumhej, Sankt
Knuds marked i Odense var på den tid. I den efterfølgende reportage får man et
udmærket indtryk af det folkeliv og den aktivitet, der fandt sted på markedet. Det
forlystelsesmæssige miljø, Cirkus Miehe var en del af:
Allerede tidligtpaa Dagen er der kommen en Mængde Landboere herind til
Byen, og stadig væk ruller der Kjøretøjer herind fra Landet. I løbet af
Formiddagen er Færdslen paa Gaderne bleven meget livlig, saa det kan have sin
Vanskelighed at komme frem, naar man har Hastværk.
Allerede, naar man naaer til Flakhaven, mærker man, at der er noget
Usædvanligt paa færde. Herfindes opstillet adskillige Telte, hvor derfaaes alle
paa et Marked gangbare Varer, specielt de uundgaaelige Christiansfelder Hon
ningkager. Men det er dogførst, naar man kommer ud paa Markedspladsen, der
ved en mærkelig Skæbnens Ironi ligger klos op ad Kirkegaarden, at man seer det
rigtige Markedsliv udfolde sig.
Længst borte staa Kjøberne og Sælgerne med deres Dyr, og lidt nærmere ere
de forskjellige Forlystelser opstillede paa en forholdsvis lille Plads, hvorfra to
Rækker Beværtningstelte som et Par lange Fangarme strække sig ind imod
Byen.
Som sædvanlig findes der alle mulige og umulige Ting, der kunne tænkes at
lokke Penge ud af Lommen paa Folk: Skydebaner, Kraftprøver, Cigarkiosker,
Kagebutikker og Menagerier, Panoramaer og Dioramaer med de mest lokkende
Inskriptioner, et Theater med levende Illusioner, en Kæmpekvinde og en
Dværgkvinde uden Arme og Ben osv. Noget parodisk forekommer os en
Skydebane, der under Ejerens Navn bærer Inskriptionen: Øv Øje og Haand for
Fædreland. Endvidere findes der selvfølgelig fere Karuseller, blandt hvilke en
toetages gjør ikke ringe Lykke.
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Postkort afsendt af Isabella Miehe i begyndelsen af december 1908 med stiliseret tegning af
cirkusteltet. I den periode havde Mieherne også biografteater på Rold kro. Isabella skriver på kortet:
Detgaar jo ikke heller godt med Biografen, det er bare noget bryderi for de gamle, det er daarlige Tider
nu. Foto, NM.

slik, 2 eller 3, der bagte vafler, og over 100 småborde eller små telte med
rouletter, spilleborde, skydetelte og mange andre ting, 4 lirekasser og 3
karusseller.
Så var der Cirkus Miehe og et andet cirkus.
Da Cirkus Miehe skulle begynde første forestilling, red 6 af Miehes smukke
døtre i pragtfulde klæder på pragtfulde heste en tur rundt på markedspladsen
med 2 klovneri spidsen, som råbte, at nu begynder denførsteforestilling. Ogfolk
strømmede til. Det varede ikke længe, inden der var fuld telt.20
Cirkus Miehe havde altså i mange år et forholdsvis billigt personale, og det
betød, at familien kunne investere de sparede omkostninger. Heinrich Miehe
opkøbte en del jord i Ydby, og det blev efterhånden til en hel pæn cirkusgård.21 I
1894 blev han også kroejer i Himmerland. Han købte Rold Kro for 15.000 kr. med
den svimlende sum af 5700 kr. i udbetaling.22
1897 fik Cirkus Miehe installeret elektrisk lys, der i sig selv var lidt af en
sensation. Der averteredes bl.a.
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Elektrisk Belysning af en Motor. Cirkus Miehe, Gaardejer fra Thisted og
Kroejer ved Hobro agter at give Beriderforestillinger i Roskilde. Selskabet tceller
40 Personer og 16 Heste.23
1902 flyttede Heinrich Miehe med de mindre børn til Rold som krovært.
Dermed overdrog han cirkusdriften til sin kone, Louise, der vel altid havde været
sjælen i foretagendet. Og til den ældste datter: Dora. Hun var 1898 blevet gift med
reckakrobaten Hermann Pfänner fra en tysk kurvemagerfamilie, efter at hendes
første mand, Carl Imker, var død i 1896.24
Hermed var grunden lagt for en ny udvikling. Fremover satsede de udelukkende
på provinsbyerne. Dora brugte al sin charme på at indynde sig hos det lokale politi,
pressen og den toneangivende overklasse med det klare sigte at give Cirkus Miehe
fornøden goodwill.
Ved midsommertid 1905 lå Cirkus Miehe et par uger på den ny markedsplads i
Vejle. Der er ingen tvivl om, at forestillingen var prima, men det der kvalificerer
forretningen til at blive omtalt her, er den mageløse opfindsomhed, forretningsfø
reren var i besiddelse af ved udfærdigelsen af dagens avisannonce. Sat med fede
typer hed forestillingerne:
16/6: Galla-Premiere. 17/6: 2den store Galla-Forestilling. 19/6: Stor,
brillant Nyheds-Forestilling. 20/6: Stor Forestilling.21/6: High-Life-Forestilling: 22/6: Stor Afskeds-Forestilling. 23/6: Stor Elite-Forestilling. 24/6: Stor
Parforce-Forestilling. 25/6: Stor billig Børne- og Familieforestilling. 25/6:
Galla-Fest-Forestilling. 26/6: Stor Folke-Forestilling. 27/6: Stor Forestilling.
28/6: Sidste Forestilling.24
Grand Cirkus Miehe tog provinsbyernes publikum med storm, men der var også
kvalitet for pengene. Det var et imponerende program, man kunne producere alene
ved hjælp af familiens medlemmer. Her et klip fra Helsingør 1906:
Blandt Provinsselskaber indtager Cirkus Miehe for Tiden absolut en af
Førstepladserne. Et stort og rummeligt Telt, godt Materiel, fin Belysning, og
hvad der er det væsentligste: en Stab af dygtige Artister, saavel Damer som
Herrer. Hestene er gennemgaaende smukke, velholdte Dyr og Dressuren
fortrinlig. Et østrigsk Musikkorps, hvis Præstationer er upaaklagelige, besørger
den instrumentale Del af Underholdningen.
Premiereforestillingen i Aftes indlededes særdeles net med en IntroduktionsVals, danset af 6 Damer i Rokoko-Dragter. Derpaa fulgte Slag i Slag, uden en
eneste Pause, Programmets øvrige Numre.
Blandt disse indtager Fru Dora Pfänners Dressur-Numre en fremragende
Plads. I elegant Selskabs-Toilette fremfører Fruen 4 Frihedsheste, deraarvaagent følger deres smukke Herskerindes mindste Vink. Senere paa Programmet
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Grand Circus Miehe i Århus 1907. Se bind I, side 1 75, om bygningens beliggenhed, konstruktion og
videre skæbne. CHS.

svinger Fruen - selv iført en nydelig korsikansk Nationaldragt - Chambrieren
over to prægtige smaa korsikanske Hingste, der afgiver mange smukke Prøver
paa deres Lærvillighed.
I Frk. Isabella Miehe har Selskabet en elegant Skolerytterske, der sidder i
Sadlen, som var hun støbt til den.Flottere Skoleridt ses ikke i de store Cirkus, og
Slutningseffekten med den saarede Hest vakte almindelig Beundring og
bragende Bifald,
Et afProgrammets Trækplastre vil Frk. Antonia Miehes Forvandlingsscene
til Hest sikkert blive. Frøknen kommer ind i Manegen iført en flot Spadsere
dragt, med hvilken hun bestiger sin Hest og indtager forskellige graciøse
Stillinger. Derefterfølger en Afklædningsscene a la Taksameterkuskens Datter,
indtil hun - dejlig som Venus - jager Manegen rundt i Tricot alene. Det hele er
udført saa nobelt og tillige saa sikkert, at Publikum maa give sin Beundring
Luft.
Endvidere er endnu blandt Damerne at nævne den lille forvovne Voltige
rytterske Theresia Miehe, der hængende ved Føddernefra en galopperende Hest
griber nogle smaa i Manegen plantede Flag.
Blandt Herrepersonalet er denflotte og dristige Jokeyrytter Hr. Oscar dauert
straks ligesaa populær som sin morsomme Pudelhund. Naar de samtidig
springer fra Manegen op paa Hesten, er der Jubel i Teltet.
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Direktion og personale hos Grand Circus Miehe fotograferet i Arhus 1 907. De tre gamacheklædte
herrer yderst til højre med en slags 2-radet uniformsjakke er tjekkiske musikere. Billedet har tidligere
været bragt på forsiden af Horsens Folkeblad den 11. oktober I952 i forbindelse med Cirkus Miehes
besøg i byen. Her vil specielt interesserede kunne finde en fortegnelse over de mest centrale
personer. CHS.

En Trio Pfänner - Fader, Søn og Datter - udfører smukke Præstationer i
dobbelt Reck, og et lille Slangemenneske, Harald Senetz (Madsen), bugter sig i
alle de Vridninger, som nu en Gang hører med til Genren.
I Brødrene Cavallini har Cirkus Miehe et Par gode Clowner, som tillige er
flinke Akrobater og Springere. Deres mange pudsige Paafund gouteres stærkt af
Publikum.
Besøget var i Aftes godt og vil næppe blive ringere de følgende Aftener. Alle
Præstationer applavderedes livligt, nogle endog særdeles hidsigt.25
Familien havde efterhånden fået magt over tingene. 1908 byggede Mieheme i
Odense et skrummel af en halvkonstruktion af samme type, som de kendte fra
Århus den foregående sæson. Bygningen faldt i publikums og pressens smag:
Den store Træcirkus, Selskabet har opførtpaa Pladsen ved Pantheonsgade,
rummer omkring et Par Tusinde Tilskuere. Den er velindrettet og lun med gode
Siddepladser og bedre Belysning, end der plejer at være i Cirkusteltene. Ogsaa
Cirkusmusikken staarover, hvad der sædvanlig bydes i disse. Den ydre Ramme
om Forestillingerne er saaledes i det Hele meget tilfredsstillende.26
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En stor Begivenhed: Der er kommen Cirkus til Byen ! Sådan var teksten til den farvelagte tegning af
Franz Sedivy, dateret-07, fra III. Familie Journal den 10. maj 1908. Tegningen er siden blevet kopieret
af adskillige amatører i både streg og maleri. CHS.

Der er ingen tvivl om, at Cirkus Miehe havde lært halvkonstruktionens
egenskaber at kende på rejser i det øvrige Skandinavien, hvor man havde rigeligt
med træ til den rigtige pris. Cirkus Miehe besøgte Norge 1898,27 1908 og 1909.1
1912 var det bl.a. i Tammerfors i Finland,28 og 1899, 1906, 1908, 1909, 1911,
1912 og 1913 besøgte det Sverige.29
Cirkus Miehe har haft en god Vintersæson i Sverige. Navnlig har Selskabet
haft et langt Ophold i Universitetsbyen Upsala, hvor Studenterne har interesse
ret sig megetfordets Præstationer. Fru (Louise) Miehe dirigerer med elskværdig
Myndighed den store Bedrift, medens Hr. Miehe gaar og pynter og pudser paa
Rold Kro og dens store Restaurationshave, som nu straaler i al sin Herlighed.30
Skal man tro annoncerne 1910, og det skal man vel, kunne man frygte, at cirkus
hvert øjeblik kunne revne af vokseværk med et vældigt brag. Der annonceredes:
Den store Cirkus Miehe ankommer med Ekstratog. Skandinaviens største
rejsende 2-Master Cirkus. 3 store Kæmpetelte. Rummer 3000 Personer. Eget
Elektricitetsværk. Eget Strygeorkester paa 15 Mand. 25 Heste. 100 Mand31
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Interiør af Cirkus Miehe fotograferet i Hjørring den 1 4. maj 1910. Det var der altsammen: Fløjlsbetrukne, amfiteatralske siddepladser. Et 8-mands orkester på tribunen over ridegangen. Høvlspåner i
manegen. Acetyléngaslamper over manegen. De fem frihedsheste under fru Doras chambriere er lidt
uensartede at se på. men de kunne dog stå nogenlunde stille, mens billedet blev taget. Lokalhistorisk
Arkiv, Vendsyssel historiske Museum, Hjørring.

I begyndelsen af sæsonen 1913 fik Cirkus Miehe en ministeriel cirkusbevilling.32 Dermed blev der spændt et økonomisk sikkerhedsnet under foretagendet,
så det i højere grad end hidtil efter forlystelsesskattens indførelse kunne blive her i
landet:
Den store, velrenomerede Cirkus Miehe ankommer til Esbjerg med Ekstratog
og giver Lørdag den 14. Juni, Aften Kl. 8 !4 i Cirkusbygningen i Tivoli sin første
store Galla-Premiere-Forestilling. Eget Strygeorkester. Koncerten begynderen
halv Time før hver Forestilling. Eget elektrisk Lysanlæg. Billetpriserne er:
Reserveret Plads 2 Kr., 1. Plads 1,75, 2. Plads 1,20, Staaplads 60 Øre. Alt
iberegnet Skat. Med Højagtelse H. Miehe, Direktør.33
Cirkus Miehes forestillinger varede en lille uges tid, og det var de første
egentlige Cirkusforestillinger, der blev givet i denne Bygning.34
Cirkusbygningen i Esbjerg var en del af Etablissementet Tivoli, der blev opført
1895 på et stort areal ved GI. Færgevej ned mod vandet.
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ESB JERGog TIVOLI
ZOOLOGISK HAVE
Jyllands eneste
j

og Folkeanlae^Téaten^^®®^^^^SS

Koncertsal,anbefales Turister/^^^W
Selskaber og Foreninger. Eneste faste
Cirkusbygning i Provinsen, rummer ca. 2000 Personer.
Annonce for Esbjerg Tivoli og Zoologisk Have i ugebladet ”Hver 8. Dag" den 11. oktober 1914.
Cirkusbygningen ligger til højre for hovedbygningen.

Der vil blive opført en 55 Alen lang Træpavillon med rundt løbende aaben
Veranda, et 25 Alen højt Taarn, flankeret af to mindre Taarne, paa Midten.
Foruden Restaurationslokaler bliver der indrettet en vældig Dansesal, og spredt
over de tre Tønder Land vil man finde nogle og tredive Lysthuse, derforhaabentlig en Gang i Tiden vil komme til at ligge under skyggende Trækroner.
Endvidere er der Kroquetplæne, Festplads, Musikpavillon osv. Omkring det
hele vil der blive rejst et stort Plankeværk, og ved Indgangen til Herlighederne vil
der blive afkrævet Besøgende en passende Entre.35
Det var en lokal interessentgruppe med murermester P. Stærk som hoved
kraft, og senere direktør, der stod bagforetagendet, som virkelig blev etfolkeligt
forlystelsessted med kraftprøver og lignende gøgl, og en zoo. Om vinteren
arrangeredes koncert- og teaterforestillinger i koncertsalen, som om sommeren
husede en varieté.36
1913 blev i etablissementet opført en ottekantet cirkusbygning af træ med en
diameter på ca. 30 meter. I følge annoncerne kunne den rumme ca. 2000 tilskuere
og blev betegnet som den eneste faste cirkusbygning i provinsen. I forbindelse med
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cirkus blev der bygget en stald til 20 heste. Altså en rigtig pæn bygning efter
datidens forhold.
Men bygningen gik en krank skæbne i møde. Så vidt vides blev Cirkus Miehe det
eneste omrejsende cirkus, der nogensinde kom til at give forestillinger i etablisse
mentet:
Værten på forlystelsesstedet Tivoli hed Stærk. Jeg var med min far dernede
den første gang, der var cirkus, og der hørte vi, at Stærk af cirkusdirektøren
havde forlangt 1 kr. for hver spand vand til hestene. Cirkusdirektøren sagde, at
han havde råd til at betale, men at Stærk ikke skulle regne med, at der kom flere
cirkus til cirkusbygningen i Esbjerg. Det gjorde der heller ikke.37
Året efter udbrød første verdenskrig, og da blev cirkusbygningen beslaglagt af
det danske militær. Efter krigen blev huset brugt til alt muligt andet end
cirkusforestillinger. Den strenge vinter 1978-79 satte endeligt punktum:
Den gamle cirkusbygning ved restaurant Tivoli, Gl.Færgevej, er revet ned.
Den gamle cirkusbygning har stået tom de seneste år. De tyske besættelsesstyr
ker brugte bygningen under 2. verdenskrig, og de fik den i den grad ødelagt, at
den ikke siden kunne anvendes til andet end bilauktioner, og på det seneste som
lagerplads.
Vinterens snemængder havde anrettet en del skader på den gamle bygning, og
der var ingen anden udvej end at rive den ned. Den stod ikke til at redde.38
Blev den ny cirkusbygning i Esbjerg forbillede for Cirkus Miehes ridehus i Rold?
Spørgsmålet kan naturligvis ikke besvares. På den anden side kan man da godt
forestille sig, at Mieherne er blevet inspireret til selv at bygge et lignende hus.
Kort efter deres gæsteoptræden i Esbjerg sommeren 1913, begyndte de nemlig
selv at pusle med at projektere et ridehus i forbindelse med de cirkusstalde, der i
forvejen lå ved Rold Kro. Det var en stor opgave, da det naturligvis skulle svare til
Cirkus Miehes sædvanlige standard. Det vil sige: være det største forsamlingslo
kale på egnen.
Projektet lykkedes. Ridehuset blev en ca. 9 meter høj, harmonisk træbygning
med et tværmål på ca. 18 meter. Uden om manegen var der en strimmel plads på 3
meter, hvor der kunne stilles bænke op. Desuden var der en lige så bred indvendig
balkon, der gik næsten hele vejen rundt.39 Ridehuset blev brugt til hestedressur, og
artister øvede sig i forskellige discipliner. Desuden blev det brugt til at vise egnens
befolkning, hvad Cirkus Miehe egentlig stod for ude omkring i landet:
Cirkus Miehe giver Lørdag d. 4. April (1914) Kl. 8'4 sin første store Aabnings
Forestilling i den ny opførte Cirkusbygning ved Rold Kro. Søndag d. 5. April
gives 2 store Forestillinger Kl. 41/2 og 8lk. Obs! Kun disse 3 Forestillinger. Lige
stort og righoldigt Program til alle Forestillinger samt Optræden af de
vidunderlige, dresserede Søløver. Ærbødigst H. Miehe.40
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Cirkusbygningen i Esbjerg blev tegnet i februar 1913 af arkitekt C. H. Clausen, og den blev opført i
løbet af foråret. Originaltegning 69 cm x 69 cm. Byhistorisk Arkiv, Esbjerg.
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Cirkus Miehes gamle 12-kantede ridehus i Rold. Foto 1975: AE.

Efter den særprægede landspremiere drog Cirkus Miehe straks til Norge. Sidst
på sommeren brød 1. verdenskrig ud. Da lå det i Tromsø, ca. 350 km nord for
polarcirklen. Der gik hurtigt panik i det hele. Alle de fremmede artister ville hjem,
og Cirkus Miehe måtte med store omkostninger returnere til Danmark.41
Ansøgningen om en cirkusbevilling var som sagt blevet imødekommet i 1913,
og derfor indledtes annoncerne i 1915 med: Dansk priviligeret Cirkus Miehe.42 De
magiske ord gav fru Dora lyst til at spille med musklerne og deltage i en cirkuskrig.
Fænomenet startede med, atCirkus Miehe den 14. april 1915 satte enannoncei
Fyens Stiftstidende om, at cirkus snart meldte sin ankomst til Odense. Annonce
ringen blev gentaget den 17. Den 20. blev premieredagen sat til den 23. april. Nye
annoncer den 21., 22., 23., 24. osv.
Men den 22. april var der pludselig en kæmpeannonce med en fed overskrift:
Russerne kommer.
Den store russiske Cirkus Proserpi ankommer hertil i Begyndelsen afMajfor
at give nogle faa Forestillinger osv.
Cirkus Miehe fortsatte med at spille.
Den 26. april skrev Cirkus Proserpi, at det kom fra den 11. maj til den 17. maj.
Den 4. maj kom direktør L. Proserpi med en længere redegørelse i avisen:
Bekendtgørelse til det højtærede Publikum i Odense ! Hvorfor begynder
Cirkus Proserpi med sin Reklame, medens Cirkus Miehe endnu spiller i
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Odense? Fordi Cirkus Proserpi blev tvunget dertil! Cirkus Proserpi har allerede
i Marts Maaned haft Politiets Tilladelse til at spille i Odense. Cirkus Miehe
havde Tilladelse fra 25. April til 18. Maj til at spille i Aalborg. For nu at skade
Cirkus Proserpi skyndte Cirkus Miehe sig at indhente Tilladelse i Odense,
saaledes at denne kom til at lyde paa Dagene, netop førend Cirkus Proserpi
skulde begynde. Trods alt kommer Cirkus Proserpi som planlagt den 11. Maj til
Odense og begynder sine berømte enestaaende russiske Forestillinger.43
Cirkus Miehe lod stadig som ingenting og fortsatte uanfægtet.
Den 10. maj kom sidste frontbulletin i cirkuskrigen 1915:
Cirkus Proserpi skulde i Dag have begyndt med Opbygningen afsit Telt, men
blev forhindret deri, idet Cirkus Miehe, som først havde Tilladelse til den 9. ds.,
ogsaa fik Tilladelse til at spille i Dag. Vor Tilladelse lødfra den 11. ds., men det
var Politiet bekendt, at vi maatte begynde med Opstillingen en Dag før, og man
meddelte os da ogsaa, at Cirkus Miehe ikke maatte spille efter den 9. ds. I sidste
Øjeblik forandrede Hr. Politiassistent Seldorf dette, saaledes at vore Forestil
linger ikke kan finde Sted.44
Heinrich Miehe havde været syg i længere tid, og hen på sommeren 1915 døde
han i Rold. Herefter blev Dora og Hermann Pfänner direktører for den rejsende
forretning, mens Louise Miehe blev hjemme og passede kroen.
Hele cirkusmateriellet og alle dyr blev kort tid efter flyttet til Cirkusgården i
Ydby, hvor det ny direktørpar havde boet siden de blev gift.
1918 solgte Louise Miehe kroen i Rold med tilhørende bygninger og flyttede til
Arden.45 Her boede hun til sin død 1932.46
Cirkus Miehe kørte videre. Sidst på sæsonen 1919 gjorde det strandhugst i
København:
Paa Ruinerne af Bech-Olsens Træcirkus ved Aaboulevarden aabnede Direk
tør Miehe i Aftes sin Teltcirkus. Billetpriserne varsom i Cirkus Schumann, men
Logerne noget mindre komfortable. Programmet bød paa alt, hvad man kan
forlange, lige fra Jockey rytteren dauert til en dresseret Orne. Mellem disse to
Yderpunkter bevægede sig - med lidt Besvær - Adolf Olschansky. En Gang
Manegens flotteste Springer, nu kun Senior-Klovnen Adolf. Der var store og
smaa Ryttersker - den mindste varfem Aar og hedLetteria-store og smaa Heste
og nævenyttige Tilskuere, som klappede med Ur-Begejstring. Kort sagt en
Sukces.47
Godtnok havde Cirkus Miehe allerede i 1913 opslået sit Teltpaa Pladsen ved
Amager Boulevard lige over for Kløvermarksvej, hvor Cirkus Jack Joyce netop
havde ligget, men det blev vist kun ved denne ene sæson: Trods en meget fin omtale
i aviserne.48
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En bevaringsaktion er som regel en langvarig og opslidende proces; et samspil mellem kendte og
ukendte faktorer. Man må væbne sig med tålmodighed og afvente, at tiden bliver moden og den
rigtige personkreds melder sig. Den langstrakte bevaringssag om Miehernes ridehus i Rold
begyndte med et brev, dateret den 20. oktober 1963, afsendt af Anders Enevig. Modtager:
Museumsdirektør Peter Riismøller, Ålborg historiske Museum. Brevet indeholdt en historisk og
materiel beskrivelse samt en primitiv opmåling af det faldefærdige skur. Peter Riismøller var positiv
og allierede sig med et hold elever fra bygmesterskolen ved Ålborg tekniske Skole, og ridehuset blev
opmålt i maj 1965. Resultatet blev et fint sæt opmålingstegninger, signeret af arkitekt Peter Sawman
Andersen, udarbejdet med henblik på en senere bevaringsplan. Ovenstående er detaljer fra denne
opmåling. Ålborg historiske Museum. CHS.
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Raiden 1919 på Åboulevarden blev indledning til mange års gæstespil rundt om
i København på steder, hvor der tilfældigt var plads til at rejse et cirkustelt. Men
herfra og til overhovedet at tænke på at leje sig ind i Cirkusbygningen i
Jernbanegade, var et umådeligt svælg, som først blev overskredet i 1938 og siden
gentaget 1940.49
Dora Miehe, der var født 1868, debuterede i 1871 som treårig æggedanserinde
med og uden stylter. De usikre barnetrin blev gennem mange år regnet som
begyndelsen til Cirkus Miehe. Derfor havde man 50 Aars Jubilæums-Tourné i
1921. Der var trykt et flot program med tegningen af en rytter på en stejlende hest
og en besynderlig klovn på forsiden. Tegningen var signeret af Oscar Knudsen
(1898-1971). Senere kendt som den mest produktive tegner og plakatkunstner i
cirkusbranchen. Programmet er også signeret af K. J. Almqvist. Han havde
ansvaret for tryksagens layout. Det var virkelig også nydeligt og brød med den
traditionelle udformning af cirkusprogrammer. Almqvist tegnede siden et par
plakater og en del programmer for Cirkus Miehe-Glauert.50
Doras Mand, Hermann Pfänner, døde i december 1922 efter nogle års alvorlig
sygdom. 1923 rejste Dora alene ud med cirkus. Sæsonen 1924 blev dressøren
Heinrich Kolzer (1874 - 1955) hendes mand og meddirektør.4 Af hensyn til de
økonomiske konsekvenser med skifte til Doras børn, forblev ægteskabet papirløst.
Dora Miehe vogtede som en smed på sin families omdømme. Hun kunne blive
virkelig vred, hvis nogen forsøgte at antyde slægtens forbindelse tilbage til de
farende folk. Hun vidste naturligvis godt, at hendes forfædre var rejsende, dvs. at
de i generationer havde levet i en slags sigøjnermiljø uden for det bofaste samfund.
Dora vidste også, at hun gennem sin slægt var i familie med så godt som samtlige
rejsende i Danmark.
Jyllands-Posten bragte juleaftensdag 1922 en længere anmeldelse af H. P.
Hansens bog: Natmandsfolk og Kjæltringer. Artiklen var skrevet af postmester
Carl Klitgaard, der som lokalhistoriker fra Vendsyssel kendte en del til emnet.
Redaktøren havde forsynet anmeldelsen med overskriften: Rakkerfolk.
Da Dora læste artiklen blev hun vred og sendte et læserbrev til bladet.
Anmelderen synes at føje noget til for egen Regning. I denne Artikel er vort
Familie- og Cirkusnavn indblandet paa en Maade, som vi paa det Skarpeste
maa protestere imod. I Artiklen staar, at sandt nok har vi ogsaa Tatere
(Zigøjnere) her i Landet, i nyere Tid endda fastboende; men disse bærer
fremmede Navne som Enoch, Altenburg, Mundeling, Benneweis, Herzberg,
Miehe og flere. Ernærer sig oftest vedMusik, Akrobatik, Slibning og Hestehan
del. Maa jeg hertil bemærke, at de to Herrer aabenbart trænger til at faa deres
Opfattelse af Cirkus noget revideret. Hvis Cirkusfolk i det Hele taget skal
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Der var stil over Dora Miehe Pfänner i

1920’erne. Foto og visitkort i CHS.
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henregnes til Tatere og Rakkerfolk, hvorfor tager Forfatteren da ikke det ham
nærliggende (Cirkus) Bech Olsen i Nørresundby med. Og er det kun det
fremmedklingende Navn, som har bragt d’Hrr. paa Vildspor ogført dem indpaa
Injuriernes Omraade, saa maa jeg hertil for vort Vedkommende sige, at
Familien Miehe er saa dansk som nogen. Fader var ganske vistfra Brunsvig, og
hans Fader igjen faldt ved Waterloo i Kampen modNapoleon. Men Tater- eller
Zigøjnerblod havde han ikke iAarerne. Og min Bedstefaderpaa mødrene Side
varfra det den Gang danske Rendsborg, hed Schultz, var Regimentsmusiker og
nedsatte sig som Musiker i Frederikshavn. Endelig maa jeg vel have Lov til at
mene, at Navnet Miehe efterhaanden ergaaet ind i den almindelige Bevidsthed
som et hæderligt og godt dansk Navn, ligesom jeg kan forsikre, at vi altid har
betalt Enhver Sit og i samfundsmæssig Henseende lige saa fuldt har opfyldt vor
Pligt, som nogen af d’Hrr., derpaa saa fornærmende og letsindig Maade fører
vort og andre hæderlige Navne ind under Begrebet Rakkerfolk.51
Anmelderen Carl Klitgaard svarede:
At der skulde være noget Injurierende i at blive henregnet til Tater- eller
Zigøjnerfolket, kan jeg aldeles ikke indse, og at jeg paa fornærmende og
letsindig Maade har ført Navnet Miehe og andre hæderlige Navne ind under
Begrebet Rakkerfolk, benægter jeg, idet jeg udtrykkeligt fremhævede, at det af
Museumsforstander H. P. Hansens Undersøgelserfremgik, at de danske Tatere
(Zigeunere) ikke var af samme Herkomst som vore hjemlige Rakkere og
Natmandsfolk, der rekruteredes af Samfundets Bundfald.
Jeg beklager, at jeg har henført Familien Miehe til Zigeunerfolket sammen
med Familierne Enoch, Altenburg, Mundeling, Benneweis, Herzberg ogflere, og
overfor Fru Pfånners bestemte Protest, tørjeg ikke fastholde Henførelsen. Men
jeg havde paa Forhaand ingen Grund til at nære Tvivl, thi min Kilde var den
kjendte Zigeunerforsker Johan Miskow, der i sin Afhandling: Rejsende, i
Danske Studier 1904 har omtalt en Mængde danske Zigeuner-Typer og deres
Livsforhold, deriblandt ogsaa Familien Miehe.51
Fra midten af 1920’erne gled Cirkus Miehe under direktør Kolzers ledelse ind i
en god og stabil udvikling. Forretningen var i mange år den førende i provinsen
med et virkelig godt stampublikum blandt byernes honoratiores. Cirkus Miehe
havde i mellemkrigsårene ord for at være økonomisk velfunderet. Det blev
understreget ved direktionens gammeldags fornemhed og virkemidler som Fru
Doras hvide hermelinskåbe, flotte selskabskjoler og en broche, der fortjener særlig
omtale:
Hoffurer Jørgensen paa Marselisborg Slot indfandt sig i Fredags (24/8 1928)
i Cirkus Miehe og overrakte Fru Dora Miehe-Pfånner en Guldbroche, der
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gengiver Kongens Navnetræk i Guld og Emaille under en Krone, prydet med
Brillanter. Kongen var forleden Aften i Cirkus, og Gaven er, hedder det i en
ledsagende Skrivelse, et Udtrykfor Kongens Beundring for en Kvindes noble og
dygtige Forretningsførelse.52
Kongens personlige gave vakte opmærksomhed, og Cirkus Miehes faste
publikum reagerede omgående. Fru Dora kvitterede gennem aviserne:
Da det er mig umuligt at takke hver enkelt, der har sendt mig Hilsen og
Lykønskning i Anledning af den afHs. Majestæt Kongen tildelte Udmærkelse,
bederjeg Dem allepaa denne Maade modtage min dybtfølte og hjerteligste Tak.
Fru Dora Miehe Pfånner, Cirkus Miehe.53
Fru Dora var naturligvis, og med rette, stolt af brochen, og gennem årene har
den været godt stof i aviserne. Tekstreklamen var ubetalelig for Cirkus Miehe,
men det blev undertiden en lidt pinlig affære for kongehuset. For ikke at tale om,
hvis nogen i en privat hyggesnak med Dora uforvarende lod munden løbe.
Vi gjorde stor Lykke i København. Der fortalte Politimester Parker mig
forøvrigt, at denne Broche, som Kongen forærede mig i Aarhus under sit Besøg i
vor Cirkus, svarer til Ridderordenen for Mænd.54
Dora Miehe havde sin egen mening om tilværelsen, og hun var ikke bange for at
sætte den på tryk:
Jeg sagde engang til en daværende Justitsminister: Hvis De vil vide min
Mening, Hr. Minister, saa er det ikke Øllebrødsbarmhjertighed og Blødsnak og
Almisse, vi skylder vores Ungdom, men Arbejde. Det er det, de har Krav paa og
Ret til. Arbejde under Disciplin. Allevegne, hvor Cirkus stiller op, møder der
Folk og spørger om Arbejde. Vi giver dem fem Kroner for fem Timer, eller
ligesom det nu kan blive til. Og i de senere Aar lød Svaret altid tvært: Næ, saa
ville de heVre hæve deres Understøttelse og være fri for Ulejligheden. Stakkels
Mennesker, som gaar til Spilde. Folk tror, at vi er rige. Det er vi ikke. Jeg ville
sige det, hvis vi var det. Jeg har arbejdet strengt og somme Tider tjent mange
Penge, men de er ogsaa gaaet igen. De gaar til Pladsleje, Transport, Reklame
kampagne, Folkeløn, Varme, Elektricitet, Gager og den vældige, puh !, Skat...
inden der kan blive noget til Amortisation, Vedligeholdelse og Fortjeneste. Men
tænk, hvad det erfor en Butik at køre rundt med! Tredive store Vogne med lidt
over hundrede Mennesker og en Masse kostbare Dyr. Eget Elektricitetsværk
med to Traktorer, egne Haandværkere, eget Skrædderi, Kontor og Reklameaf
deling. Alt sammen paa Hjul. Og tre Sæt Kostumer til Funktionærerne, et til
Galla, et til Premiere og et til Hverdag.4
1940 lejede Cirkus Miehe sig ind i Cirkusbygningen i København, men udbyttet
blev en økonomisk bet af dimensioner. Den 9. april blev Danmark besat af den
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Den besynderligste cirkusplads i Danmark var ruinen af Forum i København, hvor Cirkus Belli og
Cirkus Miehe slog deres telte op i årene 1 944-46. NM.

tyske værnemagt, og 2. maj var der gallapremiere i Cirkusbygningen.55 Situatio
nen opfordrede ikke ligefrem til morskab. Publikum svigtede totalt. Hertil kom, at
to kostbare elefanter døde af forgiftning. En tredje døde et halvt års tid senere
under lignende omstændigheder.56
Anden verdenskrig fra 1939-45 var i mange henseender et meget mørkt kapitel
i nyere dansk historie. Underligt nok lagde krigen og besættelsen generelt set ingen
alvorlig dæmper på forlystelseslivet. Man kan næsten sige tvært imod. Efter
choket over den tyske besættelse i april 1940 fandt de fleste omrejsende cirkus
snart tilbage i den gamle rutine. Naturligvis tilpasset de besværligheder, som
krigen nu engang førte med sig i form af transportvanskeligheder, zonegrænser,
udgangsforbud, luftalarmer, benzin- og oliemangel, mørklægning, knaphed på
føde til dyr og mennesker, dårligt eller intet sejldug til telte,skyderier, bombarde
menter osv. osv.
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Trods alt lærte man at finde ud af det og klare sig bedst muligt. Undertiden med
anstrøg af en egen barsk humor. Som f. eks. da Forum på Rosenøms Allé i
København blev sprængt i luften den 24. august 1943. Ret hurtigt fandt et par
omrejsende cirkus ud af, at her lå der faktisk en god, centralt beliggende plads, der
næsten skreg efter at blive benyttet.
Cirkus Miehe og Cirkus Belli slog de tre følgende sæsoner 1944 - 46 teltet op i
ruinerne af den store hal, der spændte over et gulvareal på 6000 kvadratmeter.
Efter anmeldelserne at dømme, herskede der en ganske særlig cirkusstemning i det
sønderbombede Forums ruiner.57
Herefter kan vi springefrem til tiden lige efter anden verdenskrig. En dag kom
Dora Miehe ind i den bank, hun af og til ordnede lidt pengesager med.
Man skriver, vi skal ha’ nye penge for de gamle, sagde hun med sin mørke
stemme. Henrik, kan han lige lægge kufferten dér op på disken, så vi kan få
vekslet!
Og chaufføren bar kufferten frem. Og åbnede den. Bankdirektøren blegnede.
Den sag må vi vist helst tale nærmere om på mit kontor, fru Miehe, sagde han.
Vi behøver ingen hemmelighedsfuldhed, sagde fru Dora. Det er mine penge,
allesammen. Han skal kun veksle dem for mig !
Men det blev alligevel til en samtale på direktørens kontor. Hvad der sådan,
ord for ord, blev sagt, er ikke kendt, men fru Dora blev klar over, at det onde
havde fået tag i hende.
Hun, den enevældige, den despotiske, den altid omsorgsfulde for den store
familiekreds og de mange andre, der var i hendes brød, hunfølte sigfanget i garn,
der efter hendes mening og hele livsopfattelse umuligt kunne være kastet afreelle
folk.
Hun døde kort tid efter - den 18. august 1945.
Hendes børn vidste intet om mellemspillet i banken. De vidste i det hele taget
ingenting om deres mors formueforhold.
De vedgik arv og gæld, da de efter hendes død overtog forretningen sammen
med den allerede da aldrende direktør Kolzer. Sandsynligvis var heller ikke han
økonomisk indviet. Kun de, der ganske nøje har kendt Dora Miehe, vil helt
kunne forstå dette. Hun var selvforsørgende i dette ords videste forstand. Skat i
enhver form var for hende det rene djævelskab.
I den arv, hendes børn overtog, var en skattebøde på en lille kvart million kr.
og en efterbetaling af lignende størrelse. De mange penge er i dag betalt til de
offentlige kasser, der selvfølgelig forlængst har lænset sig for dem. Fru Doras
børn har betalt.58
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Dora Miehe Pfånner (1 868-1 945) og Heinrich Kolzer (1 874-1 955) fotograferet i Ålborg under den
tyske besættelse 1 940-45. Fru Dora har den berømte broche på brystet. CHS.

Sidst på sæsonen 1945 kom Cirkus Miehe til Odense:
Der var en egen Stemning i den gamle Cirkus Miehe, da Premierepublikum
met samledes i Teltet paa Kræmmermarken i Aftes. Forførste Gang kom Cirkus
til Odense uden dens Overhoved, og blandt Gæsterne saas adskillige afSlægtens
Medlemmer i Sort. For et Par Dage siden blev Fru Dora Miehe gravsat i sit
Mausoleum paa Cirkusgaarden i Thy.59 Cirkusdronningen er ikke mere, men
hendes Navn lever videre, og hendes Minde vil blive bevaret blandt alle, der har
kendt hende og set hende hævde de stolte Traditioner.
Det Program, Cirkus Miehe viste i Aftes, var den gamle Cirkus værdigt. Det er
glimrende gjort at skabe en Forestilling som denne i en Tid, hvor alle
Vanskeligheder har taarnet sig op for Gennemførelsen afen Sæson, der nu snart
er til Ende. Med Direktør Kolzer og Fru Thyra i Spidsen, lever de Mieheske
Traditioner videre, selv om Dronningen ikke er mere.60
En af de vanskeligheder, der hentydes til i anmeldelsen var følgende:
Cirkus Miehes Telt blev i sidste Maaned (maj 1945) udsatfor et Angrebfra en
Skypumpe, der opstod under et voldsomt Tordenvejr. Paa Havnepladsen i
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Randers greb Skypumpen det store Telt og slyngede det højt op i Luften for
derefter at kastes mod Jorden, hvor det fuldstændig sønderflængedes. Alle
Master knækkede, ligeledes alt hvad der var afBænke, Stole m.m. blev ødelagt.
Ingen Mennesker eller Dyr kom til Skade.61
Efter Dora Pfänners død blev Cirkus Miehe omdannet til et interessentselskab
og kørte videre med Heinrich Kolzer og fru Doras børn: Eugén, Thyra og Virginia
som ejere. Vinterhovedkvarteret var stadig på cirkusgården i Ydby, hvor de boede
fast.
De enkelte sæsoner forløb planmæssigt, men rent statistisk skal et omrejsende
teltcirkus af og til blive udsat for alvorlige uheld.
Umiddelbart inden Cirkus Miehes Premiere i Hurup i Aftes (6/41953) opstod
der en farlig Ildløs, som stammede fra Oliefyringsanlægget. Publikum var
allerede ved atfylde Teltet, da man opdagede, at det brændte under Træstillad
serne paa Tilskuerpladserne. Der var gået Ild i noget Affald, som laa op ad
Varmerørene, og det brændte ret heftigt, men i Løbet afet Par Minutterfik man
alligevel Ilden slukket.62
Først på sæsonen 1955 døde Heinrich Kolzer. Cirkus kørte nu videre som et
interessentselskab med de tre søskende som ledere. Sidst på sæsonen samme år,
mens cirkus lå i Fjerritslev, kom der ved 18-tiden, altså to timer før aftenforestil
lingen, en skypumpe.
Teltet blev pludselig hævet en Meter i Vejret. Tove og Barduner knækkede
som Sytraade, Piller og Støttestænger blev kastet rundt mellem de Mennesker,
der opholdt sig i Teltet. Alt snurrede som en Proptrækker og blev suget til Vejrs
for i næste Sekund med enorm Kraft at blive slaaet mod Jorden. Teltet blev paa
sine Stederflaaet i Snesevis afsmaabitte Stumper, og hele den vestlige Halvdel
af Tagetflængede mange, mange Meter. De to store Hovedmaster blev løftet med
op i Luften og blev sammen med mindre Støttepiller og Teltet kastet over mod
Hallen, hvor Teltet kom til at ligge overen halv Snes Beboelsesvogne, saaledes at
over Halvdelen afTilskuerpladserne i Cirkus og hele Manegen pludselig befandt
sig ifri Luft. Der skete mindre Skade paa Vognene. I direkte Tilknytning til det
store Telt var anbragt det lange Telt, hvor de 28 Heste stod opstaldet. Ogsaa
dette Telt blev væltet, og der opstod Panik mellem de ædle Dyr. Heldigvisfik kun
en af Hestene revet sig løs, og den blev efter nogen Besværlighed indfanget. Da
Cirkus Miehe harforsikret, bliver den materielle Skade dækket, men mangaar
jo Glip af Entre-indtægten.63
Økonomien i »Den gamle Cirkus Miehe« haltede, og kort før sæsonen 1956
solgte den ny generation ved en offentlig auktion familiens statussymboler:
Aldrig har manegen i Cirkus Miehes gård i Ydby i Thy oplevet en mærkeligere
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Dette studekøretøj med en kvindelig kusk iført gammeldags egnsdragt fungerede i 1948 som
reklamevogn forCirkus Miehe i Ålborg. På skiltetstår på jysk: HAAR DO WOTI CIRKUS MIEHE - og
derefter tidspunktet for forestillingerne. Foto: Peter Riismøller, Ålborg historiske Museum.

forestilling end i går. Det afdøde cirkusægtepar Dora Miehe og Heinrich
Kolzers efterladte antikviteter og kunstgenstande blev udbudt til salg fra
manegen, og et publikum på flere hundrede bød på sagerne. Forestillingens
største sensation var Sevres-spisestellet i godt 30 dele, som har tilhørt Napoleon.
Der skal sælges ca. 300 ting, og de ting, der ikke bliver afsat ved auktionens
slutning i dag, skal frembydes i København.64
Cirkus Miehe I/S havde nogle sæsoner, hvor publikum svigtede. Det gik
tydeligt ned ad bakke for Cirkus Miehe, selv om ingen kunne sætte en finger på
materiel og forestilling. Historien viser, at der skal enorme økonomiske ressourcer
til, for at et familiecirkus kan overleve et generationsskifte. Den overordnede og
daglige ledelse tåler heller ikke at blive delegeret ud til for mange familiemedlem
mer. Cirkus Miehe lagde op i Horsens den 3. september 1958.65 Cirkusgården i
Thy blev solgt den 7. januar 1959.21 Et afsnit af dansk cirkushistorie var slut.
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Vilhelmine Miehe (1871-1948) om
kring 1900. Efter dette originalfoto
grafi blev der trykt postkort med flg.
tekst: Wilhelmine Persson. Dufvedrottning och Lindanserska. Foto:
Regnar Jensen, Amagertorv 22, Kjøbenhavn. Tilhører Justus Nielsen,
Odder. Postkort i CHS.

Cirkus Miehe har gennem tiden haft en del sideskud. Nogle var, om ikke
døgnfluer, så i hvert fald sæsonfluer, som det vil være for vidtløftigt at komme ind
på i enkeltheder. Men der er en personlighed i familien, der anstændigvis ikke kan
spises af med et par linier.
Det er den næstældste af børneflokken: Vilhelmine (f. 1871), der aldrig blev lyst
i kuld af Mieheme. Baggrunden herfor, og hvorfor det gik, som det gjorde for
Vilhelmine, er ret speciel.
Da Dora Miehe var ca. fire år, blev hun smittet med kopper, der gav hende nogle
karakteristiske ar i ansigtet. For at redde den étårige søster Vilhelmine for en

261

lignende omgang, blev den lille sat i pleje hos sin mormor, Johanna Schulz,66 der
ledede et lille akrobatisk selskab.67
1876 blev hendes moster, Vilhelmine Schulz, gift med musikanten Theodor
Enoch, og den da femårige Vilhelmine Miehe fulgte med i købet. Theodor Enoch
hørte til selskabet, og det fortsatte som hidtil med at spille i Slesvig-Holsten den
største del af året.
Selv om de miljømæssige opvækstbetingelser i Enochfamilien uden tvivl
lignede Miehernes, blev der med tiden alligevel stor forskel på Vilhelmine Miehe
og hendes biologiske søskende. Den lille pige blev præget af Enoch’ernes åbne og
jævne fremfærd, mens børnene i Miehefamilien fik deres tyske fars reserverede og
fornemme væsen.
Vilhelmine fik en ret jævn uddannelse som artist. Fotografier viser hende som
ung pige, hvor hun balancerer med en glaskaraffel og 4 petroleumslamper på
panden, mens hun kryber gennem et tøndebånd.681 samme periode optrådte hun
som duedronning, linedanserinde og undermand ved ikariske lege med Enochbørnene.
Vinteren 1896 - 97 var hun engageret hos Cirkus Ducander i Helsingfors i
Finland.69 Kort efter må hun være taget til Sverige, hvor hun blev gift med en artist
ved navn John Persson. De boede i en periode i Hvena og Hultsfred.
Omkring århundredskiftet havde de et lille 1-mastet telt, hvor besætningen
bestod af ti voksne plus to hunde og en hest.70 1906 var forretningen vokset
betydeligt, bl.a. med et stort staldtelt. Personalet var da på 17 personer.
Forretningen hed Circus Skandia.71
I den periode fik ægteparret Persson en lille pige, Lilli, som plejedatter. Men
ægteskabet holdt ikke, og de gik hver til sit. Lilli kom til at bo hos Vilhelmine, der
kort efter startede et omrejsende menageri.
Dyrene købte hun fortrinsvis hos dyrehandler Hagenbeck i Hamburg. Da hun
sommeren 1913 rejste hjem fra en sådan indkøbsrejse, stod hun af toget i
København for at hilse på et par af sine søstre, Isabella og Theresia Miehe. Her
fandt hun ud af, at Miehefamilien nærmest befandt sig i katastofestemning.
Årsagen var, at den yngste af søskendeflokken, den 17-årige Martha, for et par
måneder siden havde født en mørklødet pige med kruset hår. Faderen havde været
medlem af en arabertrup, der det foregående år var engageret hos Cirkus Miehe.
Nu var han over alle bjerge. Familien frygtede en skandale, når det kom frem, at en
af de ærbare Miehedøtre var kommet galt afsted. Men som altid: Dora klarede
ærterne med en beslutning, der bandt den øvrige familie.
Da Vilhelmine skulle rejse, fulgte de to søstre hende til banegården for at vinke.
De havde den nyfødte med i barnevognen. Alt var nøje planlagt af Dora. Den
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John Persson, gift med Vilhelmine, f. Miehe, der boede i Sverige, ejede dette cirkus omkring
århundredskiftet. Den høje mand, nr. 2 fra venstre, er cirkusdirektör John Persson. Vilhelmine står
som nr. 7 fra venstre. Deøvrigeerukendte.Orkestretyderstth.beståraf2 violinerog 1 klarinet. Fotoca.
1900. Gave 1961 fra Isabella Miehe, Lyngby, f. 1913. CHS.

eneste, der ikke vidste noget var Vilhelmine. Hun stod ved det åbne kupevindue og
tog afsked. Da toget satte igang og kom lidt op i fart, løb Isabella pludselig frem
med den nyfødte og nærmest kylede hende op i favnen på Vilhelmine, der
naturligvis ikke kunne gøre andet end gribe barnet. Toget øgede hurtigt hastig
heden og kørte med Vilhelmine og den lille pige, der ikke havde mere med ud i livet,
end hvad hun tilfældigt havde på.
Der var naturligvis ingen, der havde underrettet eller spurgt pigens mor, den 17årige Martha, så planen lykkedes til fuldkommenhed. Den lille Isabella kom altså
med sin moster Vilhelmine til Sverige, hvor hun voksede op sammen med den ti år
ældre søster Lilli.72
Efter 1. verdenskrig slog Vilhelmine sig ned i den svenske by Arboga, der ligger
på højde med Stockholm. Her havde hun i 5 år vinterkvarter i et lille hus, hvor hun
boede i den ene fløj, havde redskaber og materiel i den anden og stald for vilde dyr i
den tredje.73
Vilhelmine tjente mange penge ved menageriet. Men så fandt hun på, at det ikke
var fint nok: Hun ville have en rigtig zoologisk have i Skövde. Eksperimentet faldt
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John og Vilhelmine Perssons Circus Skandia i Sverige i begyndelsen af århundredet. Personerne er
fra venstre: 1 ) John Persson, 2) Plejedatteren Lilli, f. 1903,3) Vilhelmine Persson. De øvrige er ukendte.
Herbestårorkestretaf 3 violiner og 1 kontrabas. Fotoca. 1906. Gave 1961 fra Isabella Miehe, Lyngby.
CHS.

imidlertid uheldigt ud, og hun gled igen ud på rejsen med menageriet.72 Det besøgte
også Danmark.74 Februar 1923 stod der i avisen:
Menageriet Miehe er ankommen til Odense, Sortebrødretorv, aaben fra
Fredag den 23. indtil videre. Mange nye Rovdyr, Løver, Isbjørne, Landbjøme,
Ulve, Slanger, Aberm.m. Rovdyrenefodres Kl. 8, Aften. NB. Smaa Billetpriser:
Voksne 1 Kr., Børn 50 Øre. Wilhelmine Miehe, født i Odense.75
En uges tid senere var der en redaktionel omtale af forretningen:
Fru Miehes Menageri, der i disse Dage har slaaet sine Bure op paa
Sortebrødretorv, kan fremdeles glæde sig ved stort Besøg.
En Mængde Odenseanere, og deres Børn ikke at forglemme, har allerede
aflagt Besøg i Teltet, men for ogsaa at give Landbo-Ungdommen Del i den
lærerige Fornøjelse, det er at se en stor Samling vilde Dyr, er der nu truffet Aftale
med en hel Mængde Landboskoler om Besøg, og fra paa Mandag ventes en
større Invasion af disse.
Størst Opmærksomhed samler sig om de mægtige Løver, navnlig er HanLøven et prægtigt Eksemplar, men ogsaa Aber, Ulve, Ræve, Kænguruer m.m. er
Genstand for stor Interesse, en Ko med seks Ben ikke at forglemme !
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Vilhelmine Miehe og hesten
Musse i Københavns gader
under krigen. Bag Vilhel
mine sidder en lille sort hund
og nyder udsigten. Foto i
CHS.

På en Tribune i Teltet, hvor den lille syvaarige Frk. Miehe fungerer som
Kapelmester, fremviser Fru Miehe nogle store Slanger. Man vil næppe fortryde
Besøget i Teltet.
Som et Kuriosum kan anføres, at Menageriets Ejerinde, Fru Wilhelmine
Miehe, er barnefødt her i Odense.
Efter Besøget her skal Dyrene videre til Sverrig.76
Den 6. marts var der Benefice for den lille 8-aarige Kapelmester Isabella
Miehe,77 og den 16. marts festforestilling i anledning af Vilhelmine Miehes 50-års
fødselsdag.78
Efterhånden løb udviklingen fra omrejsende menagerier, og Vilhelmine måtte
sælge sine dyr til zoologiske haver. Hun flyttede til Danmark omkring 1930 og
etablerede sig først som kolonialhandler og siden som brændselshandler i
Rødovre. Her blev hun kendt af mange, når hun kom kørende med en lille
ponyvogn, som hun bragte varer ud med.
Det var for alvor gået tilbage for hende, og det passede ikke ind i Miehernes
kram.79 Man skammede sig ærlig talt over hende. Men Vilhelmine lod som
ingenting. Da Cirkus Miehe 1940 gav forestilling i Cirkusbygningen, kom
Vilhelmine kørende i jumbe og spurgte Dora, om der ikke var en fribillet til
lillesøster. Men det var der desværre ikke. Der var udsolgt! Derimod fik hun en
rund skilling for at holde sig borte fra kvarteret, så længe Cirkus Miehe lå i
København.
Rødovre kommune arrangerede i 1948 en udflugt i rutebiler for de gamle til
Kastrup lufthavn. Her var Vilhelmine med. Ved kaffebordet blev der trukket lod
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om en flyvetur over København, og Vilhelmine var så heldig, eller måske snarere
uheldig, at få gevinst. Mens de sad i maskinen og nød udsigten over byen, blev
Vilhelmine pludselig syg. Udflugten, der ellers var startet så vellykket, endte med,
at hun blev kørt hjem i ambulance. Kort efter døde hun den 21. juli 1948.80
Et begivenhedsrigt liv var slut.
Jack Sander (1869-1943) lærte meget tidligt at spille violin. Han boede i
København, og der fortælles, at han allerede som dreng gik rundt og spillede i
gårdene for på den måde at hjælpe sin mor med penge til familiens underhold. Som
ung mand drog han ud på livets landevej som omvandrende spillemand, og en dag
havnede han ganske naturligt i cirkusmiljøet.
Her blev han som 2O-årig engageret som musiker i Cirkus Miehes orkester. Det
viste sig hurtigt, at han slet ikke egnede sig til at spille sammen med andre. Han var
alt for selvstændig og egenrådig til at underordne sig sammenspillets ædle kunst,
og han blev skruphysterisk, hvis en i orkestret spillede en halv tone forkert. Men
manden kunne spille, og da han var en festlig fyr, blev han i stedet flyttet ind i
manegen som musikalsk klovn. Der var han suveræn.
Han lærte hurtigt en af Miehedøtrene, Augusta (1872-1907), at kende. Da hun
skulle have et barn med ham, måtte de stikke af, for det var en frygtelig skandale.
De fik engagement hos Cirkus Bergman, og mens det lå i Simrishamn 1891, blev
barnet født. De blev kort tid efter taget til nåde og kom tilbage til Cirkus Miehe og
siden gift.
Fra 1901 rejste Jack og Augusta Sander omkring på markeder med et lille
firkantet telt, hvor de og børnene var artister.81 Forretningen må have gået godt, for
1903 købte de af svigerfaderen, Heinrich Miehe, et hus med lidt jord til i Ydby.
Her havde de fast vinterkvarter et par år.82
Efterhånden som børnene, der var 5 i alt, groede til, voksede også forretningen,
og snart anskaffede de sig et rundt telt - Cirkus Thyland - med mast midt i
manegen.
I 1905 fik Fyn sit eget helt private cirkus. Familien Sander annekterede ganske
enkelt Fyn. Og det i en sådan grad, at den fynske landbefolkning nødigt så andre
cirkus på øen i disse år.
Jack Sander var med et moderne udtryk: mediebevidst. Han var godt klar over,
at de kunster, der blev vist i Cirkus Thyland ikke just var storbysensationer. Men
nogle festlige annoncer kunne han da i hvert fald præstere. Han brugte en masse
penge på annoncer og skrev dem i en stil, som fynboerne kunne lide.
Første gang Cirkus Thyland optrådte på Fyn var som sagt 1905. Da det kom til
Odense, skrev han i en flot opsat annonce:
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Jack Sanders første kone, Augusta, med sine fem børn efter størrelse: Alex f. 1891, Isabella f. 1 894,
Antonia f. 1895, Ludvig f. 1897 og Viktoria f. 1899. Postkort ca. 1903. CHS.

Mit store Besøg i alle de Byer, jeg hidtil har gjæstet paa Fyn, er min bedste
Reklame. Ærbødigst Jack Sander. Cirkusdirektør & Husmand fra Thy.84
Familien Sander besluttede sig hurtigt til at blive fynboere og købte et hus med
lidt jord i landsbyen Hjelmerup.85 Blækket var næppe tørt i dokumenterne, før Jack
Sander skrev:
Hermed slutter Saisonen for iaar. Inden jeg rejser til mit nye Hjem i
Hjelmerup, finderjeg Anledning til at takkefor den overordentlige Venlighed og
Gjæstfrihed, der er vist mig og mit Selskab i alle de Byer, vi havegjæstet herpaa
Fyen. Naar vi ad Aare komme igjen, haaber jeg, at man har os i velvillig
Erindring. Ærbødigst Jack Sander, Husmand fra Thy og Parcelist fra Hjelme
rup.86
Ved siden af den stråtækte ejendom, hvor der var beboelse i den ene ende og
hestestald i den anden, lod Jack Sander bygge et 8-kantet ridehus af brædder med
spidstag. Vinterkvarteret var altså godt og hensigtsmæssigt indrettet.87
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1906 lagde han ud med følgende meddelelse:
Konkurrencen leve !Alle mine Venner have raadet migfra at spille iAarup nu
efter at min Konkurrent, Baronen, har været der, men det harjo alle Dage været
Skik i gamle Dannevang, at Husmændene komme efter Baronerne, og jeg
haaber, at det højtærede Publikum iAarup og Omegn vil beære Cirkus Thyland
med deres Besøg. Ærbødigst Jack Sander, Husmand og Cirkusdirektør.88
Hovedårsagen til, at fynboerne holdt af Cirkus Thyland, var de fem Sander
børn, der var kommet i hurtig rækkefølge efter hinanden. Specielt de mindste
gjorde megen ufrivillig lykke. Den yngste var 6 år, den ældste 14. Efterhånden som
publikum lærte flokken at kende og bed mærke i, hvad de kunne præstere, blev det
naturligt at gå i cirkus det følgende år for at se, hvad børnene havde lært af ny
kunster i løbet af vinteren. Publikum følte næsten, atcirkusbørnene også varderes.
Disse to sæsoner skæppede så godt i kassen, at Jack Sander hen på sommeren
1907 kunne fortælle:
Jeg tillader mig at gjøre det højtærede Publikum opmærksom paa, at jeg har
anskaffet et nyt, elegant Telt, som, foruden at være større end det gamle, er
præpareret paa en Maade, som gjør detfuldstændig vandtæt. Det er bygget efter
amerikansk Stil, saa at hverken Storm eller Regn har nogensomhelst Indflydel
se paa det. Man sidder i Teltet saa lunt og behageligt som i en Stue.89
Den 24. januar 1907 døde fru Augusta Sander.90 Et par år efter giftede Jack
Sander sig med den næstyngste af Miehedøtrene, Theresia (f. 1884).
For at vende tilbage til den tekniske side, voldte belysningen mange kvaler i
cirkus på den tid. Cirkus Thyland gik heller ikke ram forbi:
Grundet paa indtrufne Omstændigheder udsættes Forestillingerne i Særslev,
Veflinge, Skovsgaarde og Harrendrup.
Jeg tillader mig at gjøre det højtærede Publikum opmærksom paa, at jeg har
anskaffet fuldstændig ny Belysning til mine Forestillinger. Jeg har altid sat en
Ære i at have en god Belysning; men det har vist sig, at Acetylén Gas, trods al
udvist Forsigtighed, kan være farlig ved Brugen. Endskjønt Gasværket meget
godt kunde istandsættes, har jeg dog af Hensyn til Publikums Sikkerhed
fuldstændig kasseret det og som sagt anskaffet en fuldstændig ny Slags
tidssvarende Belysning.
Jeg beder det højtærede Publikum i de 4 ovennævnte Byer undskylde, at min
Tournee er bleven forsinket, men det erjo den Slags Uheld, som intet Menneske
raader for.
Trykt farveprogram for Cirkus Thyland. Nr. 6: Brdr. Haraldi, norske Akrobater- bestod af direktionens
ældste søn, Alex August Sander, f. 1891, og den jævnaldrende Harald Martin Bergman Madsen, f.
1890. Sidstnævnte bedre kendt som Bivognen. Han gik forøvrigt igen i nr. 1 5 som slangemenneske.
Aalborg litogr. Anstalt, O. Steltner. NM.
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THYLAND
PROGRAM
Nr. 12.
~
-

2
3
4.
5
6.
7.

*

3,

* 9.
- 10.
- il.
- 12.
~ 13.
- 14.
15.
* 16.

) Musikmmtre.
De fem Knapstr tippere» Direktøren.
Brdr» Careno, La Persch.
De 2 Gladiatorer Id Hest Brdr. Sander
Brdr. Haraldl« notske Akrobater.
,David* og „Goliath \ Frihedsdressur.
Direktøren.
Don Pedros des Karreras, spansk
Antipode-Jonglør.
Hr. Alexander. Jockey.
Kløwn-Entré af Dummepeter, Villy
Peters,
Frk. Isabella, staaende Voltige over
forhindringer.
W. Brocher, Uvinestyrtning
Travedie i Trav og Galop/ Frøken
Tonne.
Springhesten „Guldregn* fremføres
af Direktøren.
Hr. Bergmann, Slangemenneske.
T edobbeh Voltige paa én Hest,
Søskende Sander.
Finale.

Direktøren forbeholder sig Ret til eventueile Forandringer i Programmet.

Gasværket er sprængt med et Knald. Gasværkets Saga er ude. Cirkus
Thyland kjører frem med Elektricitet for ogsaa paa dette Omraade at være et
Hestehovede foran Konkurrenterne.91
Men i det forhold, at fynboerne identificerede Cirkus Thyland med Sanderbørne, lå også kimen til dets undergang. Efterhånden som børnene voksede op,
mistede publikum interessen for det lille cirkus, der åbenbart ikke kunne forny sig.
Almindeligt artisteri kunne man se lige så godt og bedre i andre cirkus.
Jack Sander måtte erkende, at Fyn var »spillet af«, som det hedder i
cirkussproget, og fra sæsonen 1909 drog han bort fra øen. Han kom dog til Fyn
igen 1911 og lagde sig da med et fint 2-mastet telt på Pantheonspladsen i Odense
og senere i Hårby,92 men efter den sæson var det slut med Jack Sanders Cirkus
Thyland på Fyn. 1912 holdt han sig i Jylland, og derefter var det slut.93

Jack og Augusta Sanders ældste søn, Alex Sander (f. 1891), fortsatte som
voksen nogle år i artistfaget, men måtte så holde op. 1938 gik han igen ind i
branchen og købte et rundt 2-mastet telt, et lille firkantet staldtelt plus en gammel
beboelsesvogn hos tivolidirektør N. P. Petersen i Århus, blandt gøglere kaldt for
Århus-Petersen.
Alex Sander startede et lille foretagende, som han kaldte for Cirkus Tom Mix
efter den da meget populære amerikanske filmstjerne og cowboyhelt. I starten
rejste han mest på markeder og til større fester rundt om i landet, men siden lagde
han sig i byerne som andre omrejsende cirkus. Der var ingen heste med, så Cirkus
Tom Mix var nærmest en varietéforretning.9
Alex Sander faldt naturligvis også for fristelsen til at kalde sin forretning for
Cirkus Alexander, endda med tilføjelsen: international og grundlagt 1868. I en
parentes under navnet stod: Den gamle Cirkus Thyland. Forvirringen må siges at
være total; men det var nok også hensigten.94
Ca. 1940 købte han en del tivolimateriel: luftgynge, skydebane, bømekarrusel
osv. og kaldte derefter skiftevis forretningen for Cirkus Thyland og Thylands
Tivoli. 1943 solgte han cirkusteltet og havde derefter et lille omrejsende tivoli,
som han rejste med på Bornholm, til han lagde helt op 1948.9
Alex Sander blev nu manager for sin søn, Jack Sander, der også var uddannet
som artist. I 1940’eme optrådte Jack Sander som kunstskytte, med diabolospil
(djævlespil) og som kunstcyklist, idet han da havde overtaget Chester Dieck’s
dengang verdensberømte kunstcykelnummer.95
I flokken af Miehebørn var to drenge: Christian (1883- 1943) og August (1889
- 1936) samt plejesønnen Harald Madsen (1890 - 1949). Som voksne fik de alle
tilknytning til cirkusbranchen.
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Sidst i 1 930’erne rejste Alex Sander, f. 1891, med dette 2-mastede telt i provinsen. Forretningen blev
drevet som en mellemting mellem en markedsforlystelse og en omrejsende varieté uden heste. NM.

1911 lagde Christian Miehe ud med »Den store Grand Circus Miehe Cronje«
med et godt program. Men eksperimentet varede kun den ene sæson.96
1926 startede Christian Miehe et cirkus sammen med markedsgøgleren Kristen
Larsen Møller (1886 - 1948), bedre kendt som Cykel Møller. Han debuterede
1913 som kunstcyklist på almindelig trædecykel i en ca. fire meter høj kaffekoplig
nende kasse, en primitiv forløber for den senere helt lodrette dødsdrom.97
Cykel Møller var en fremtrædende personlighed blandt gøglerne. Det under
stregede hans position, at han havde fået boret et par brillanter ind i sine to øverste
fortænder.98
Chr. Miehe og Kr. Møller kaldte forretningen for Cirkus C. Miehe, uden tvivl
for, på regulær gøglervis, at vildlede publikum, der i almindelighed næppe lagde
mærke til det beskedne C foran det velkendte Miehenavn. I en Horsensavis stod
der f. eks. i foromtalen, at Cirkus Miehe blev ledet af direktør C. Miehe, der efter
gamle Miehes død var slægtens ældste mandlige repræsentant, og direktør Kr.
Møller, som i 15 år havde berejst Skandinavien med artistnumre.
Nogle dage efter måtte avisen fortælle sine læsere, at der i virkeligheden var to
Cirkus Miehe’r: en med Dora Miehe-Pfånner som direktør, og en med C. Miehe og
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Kr. Møller som direktører. Men det så de to herrer stort på. Et par dage efter
averterede de i samme avis foretagendet under navnet Cirkus Miehe, hvor de igen
havde glemt C’et."
En af Miehedøtrene, Isabella, og hendes mand, Oscar Glauert, havde også sagt
farvel til Doras formynderskab og rejste nu med Cirkus C. Miehe som hhv.
skolerytterske og fremfører af en gruppe ponyer i frihedsdressur. Så egentlig kunne
dette cirkus betragtes som en prøve på, at det trods alt var muligt for Mieheflokken
at dele sig og drive selvstændige forretninger.100
Kompagniskabet mellem Chr. Miehe og Kr. Møller varede kun for sæsonen
1926. Næste år kørte de hver for sig videre i rollen som cirkusdirektører.101

Christian Miehe allierede sig 1927 med sin svoger, rytteren Oscar Glauert
(1878- 1956), gift med Isabella Miehe (1879- 1960), og lagde ud med Cirkus C.
Miehe-Glauert. Det var et godt lille cirkus uden de store sensationer. Det kørte på
samme måde 1928, blot med den forskel, at det da havde strøget C’et foran navnet.
Fremover kom det til at hedde Cirkus Miehe-Glauert.
1929 lagde det ud i et 3-mastet telt med to maneger. Hver manege opvartede
med 10 numre, der indbyrdes fulgtes ad to og to, og ind imellem var der fire
fællesnumre. Bortset fra de musikalske indslag, foreviste cirkus i alt 24 forskellige
numre.
1930 havde teltet fået fire master, og mellem de to maneger var også anbragt en
firkantet tribune eller scene, dvs. træplader lagt direkte på jorden. Denne gang med
22 forskellige indslag.
Men eksperimentet med at overføre det amerikanske flermanege cirkus til
Danmark blev ikke den store forretning. Fra 1931 faldt Cirkus Miehe-Glauert
tilbage i et rimeligt leje, som det stort set bevarede fremover.102
Under normale forhold triller et cirkus gennem landet ad en mere eller mindre
planlagt rute, og det daglige arbejde med at rejse telt, reklamering, transport af
materiel og afvikling af de enkelte forestillinger foregår helt automatisk. Men
engang imellem afbrydes rutinen af helt uforudsete begivenheder. Det viser sig da,
at cirkusfolket også er i stand til at leve op til dem. Når døden melder sig, udvises
særlig anstand og værdighed.
Mens Cirkus Miehe-Glauert lå nogle dage i Herning i maj 1933, døde en artist
ved navn Bruno Kollarsinsky på sygehuset af lungebetændelse. Han var assistent
hos illusionisten Kasfikis og blev 31 år gammel. Han var hjemmehørende i
Spandau ved Berlin.
Den lokale avis refererede blandt andet:
Allerede i Dagfandt Begravelsen Stedfra Kapellet paa Herning Kirkegaard.
Kl. 1 samledes Størstedelen afPersonalet, 60-70 Mennesker, ved Cirkusteltet
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Isabella M iehe (1879-1960) ogOscarGlauert(1878-1 956) som partnere i manegen i fire år før de blev
gift. Foto 1904. Lokalhistorisk Arkiv. Vendsyssel historiske Museum, Hjørring.

I Cirkus Miehe Glauerts cirkusavis for 1930 bragtes denne illustrerende tegning med følgende tekst:
Nordens størsteCirkus.4 Master.2 Maneger. 1 Tribune. 2Orkestre. 21 cmx 16cm. Signeret Alf. H -30.
Børge Jensen, Odense.

paa Markedspladsen til en Sørgeprocession. Forrest gik et lille Hornorkester, 3
Mand fra Cirkusorkestret, og Musikdirektør Kjær, Herning, der spillede
Sørgemarcher under Vandringen til Kirkegaarden. Det blev en meget ejendom
melig Jordefærd og af en sjælden gribende Karakter.
Efter Musiken gik Cirkus Miehe-Glauerts Forretningsfører og afdødes Chef,
Kasfikis, bærende paa en stor Blomsterdekoration. Derefter kom Dværge og
stærke Mænd, en broget Flok afArtister afflere Nationaliteter, Dværgdamerog
chokoladebrune Kubanere, Cirkustjenere og sidst Repræsentanterfor Direktio
nen.
I Toget blev baaret mange Kranse og prægtige Dekorationer med de danske og
tyske Farver, bl.a. en Dekoration fra afdødes Moder og Brødre.
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Oscar Glauert havde i 1930’erne denne overdækkede manege i Arden. Den lå nord for Jernbane
hotellet, nu bibliotek, på en lokalitet, der kaldtes for Brandpladsen. NM.

Overalt, hvor Sørgetoget kom frem, blottedes Hovederne. Det ejendommelige
Skuespil havde samlet en meget stor Skare Mennesker, hvoraf mange sluttede
sig til Sørgetoget.
I Kapellet blev Baaren og dens Æresvagt af Artister fotograferet, ligesom
Sørgetoget blev foreviget, hvilket skete af Hensyn til de Efterladte i Berlin.
Efter Salmen: Til Himlene rækker din Miskundhed Gud, bar Kammeraterne
den hvide Baare ud, medens Sørgemusikkens Toner klang over Gravene.
Efter Jordpaakastelsen takkede Cirkus-Forretningsføreren bevæget Pastor
Sørensen og bragte den døde Kammerat den sidste Hilsen fra Moderen og
Brødrene og en Tak fra Cirkusdirektionen, medens han kastede Blomster paa
Kisten.
En afAfdødes Landsmænd læste paa Tysk et Sørgedigt, der sluttede med at
udtrykke Vemod over, at den unge Artist skulde hvile i detfremmede Lands Jord.
Artisten sluttede den gribende Afsked med Kammeraten med at lade en
Haandfuld Jord langsomt sile ned over den aabne Grav. Musiken spillede til
Slut: Dejlig er Jorden.
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Og i Aften knalder Chambrieren atter over Manegens Savsmuld, og Klovner
ne larmer og ler...103
Mens cirkus i eftersommeren 1939 lå i Jylland, svirrede det med krigsrygter.
Publikum svigtede på grund af de usikre forhold ude i Europa. En nat gik der
pludselig panik i staben af tjekkiske musikere og teltarbejdere. De rejste hjem
øjeblikkeligt. Direktionen forsøgte at skaffe anden arbejdskraft, og det lykkedes da
også at tage endnu et par byer. Men derefter måtte cirkus give op med så stort tab,
at ledelsen ikke følte sig fristet til at starte Cirkus Miehe-Glauert som selvstændig
forretning det følgende år.98 1939 var vistnok sidste år, hvor der var tjekkiske
musikere og teltarbejdere ansat ved danske cirkus.
Men Chr. Miehes rolle var endnu ikke udspillet. Med illusionisten Geovanni
Otto som initiativtager kom Chr. Miehe vinteren 1939-40 i forbindelse med
kapelmester Kaj Ewans (f. 1906), og sammen etablerede de tre et cirkus, hvor
Chr. Miehe lagde telt, material og cirkusbevilling til. Det var først meningen, at
forretningen skulle have premiere i Ålborg og derefter rejse i hele landet. Men så
kom den tyske invasion den 9. april 1940, og alt blev i stedet transporteret til
forlystelsesetablissementet Lorry’s have i København, hvor det skulle ligge.
Men inden premieren den 13. maj forlangte tyskerne, at teltet skulle mørklæg
ges; et problem ingen dansk cirkusmand tidligere havde været stillet over for. Da
der ikke kunne skaffes tilstrækkeligt mørkt klæde i København, malede man i
stedet hele teltet mørkeblåt indvendigt. For at live lidt op i alt det dystre, malede
man små guldstjerner på oversejlet.
Forretningen blev i annoncer, underskrevet af Cirkus Miehe-Glauert, præsen
teret som skiftevis Cirkus Kaj Ewans og Cirkus Ewans. Programmet var meget
varietépræget. Københavnerne svigtede totalt. Kaj Ewans trak sigud af foretagen
det, mens Chr. Miehe og Geovanni Otto fortsatte til den bitre ende.
Den 20. juli blev forretningen rettet op med nyt navn på facaden: Cirkus C.
Miehe, og denne gang med et gammeldags cirkusprogram. Det tegnede godt, men
endte alligevel skidt. I september lukkede cirkus med et stort økonomisk tab, som
bevillingshaveren Chr. Miehe måtte sluge.
Det viste sig forøvrigt også, at teltet var blevet ødelagt. Lærredet blev stift af
malingen, brækkede itu og rådnede, og dermed var teltet, den sidste rest af det
fordums flotte Cirkus Miehe-Glauert, ude af sagaen.104
Chr. Miehe klemte imidlertid citronen til sidste dråbe. Som indehaver af en
cirkusbevilling optrådte han i 1942 som stråmand for en datter af cirkusfamilien
Bruun: Isabella Bruun, gift med Frede Hansen.
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Plakat i sort/hvid af grafiker
en K.J. Almqvist(1 899-1 970)
København. Tryk: A. W. Henningsens Plakattryk. 63cmx
85 cm. CHS.

Cirkus Cliché Glauert

ERIK JODER
RINGARTISTERNES KONGE
De havde møjsommeligt sparet sammen til et lille telt for at realisere Isabellas
drøm om selv at få et cirkus. Men da de ingen bevilling havde, var vilkårene, at de
skulle betale 40 % i forlystelsesskat. Det var mange penge; - for mange, syntes fru
Bella.
Christian Miehe lagde derfor sin bevilling på bordet, så skatten kom ned på 20
%, og fik sit navn malet på facaden: Cirkus Chr. Miehe. Forretningen kørte ud i
landet, mest på Sjælland. Christian Miehes indsats var, at han kom engang
imellem for at hæve 8 % af billetindtægten i kontanter uden kvittering ved
kassevognen. De egentlige ejere skød de resterende 12 % til egen lomme.
Fidusen gik godt i 1942. Men der blev snakket for meget i krogene. Christian
Miehes bevilling blev inddraget. De følgende to år forretningen eksisterede, 1943
og 1944, hed den Cirkus Bella, og samtidig steg skatten til 40 %.105
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Den yngste af Miehedøtrene, Martha (1895 - 1961), giftede sig med en søn fra
en anden cirkusfamilie: Romeo Fuchs Renard (1893 - 1961), der imidlertid aldrig
havde beskæftiget sig med cirkus. Det havde Martha derimod, og selv om hun
gennem mange år havde været borte fra manegen og var kronisk syg og
bevægelseshæmmet, overtalte hun sin mand til, at de skulle forsøge sig i bran
chen.
Da Cirkus Robert Daniels lagde op i Esbjerg, overtog ægteparret Renard teltet
og andet grej. Med sagkyndig bistand af fru Daniels, lagde Cirkus Renard ud i
Esbjerg 2. påskedag den 11. april 1955.106
For at gøre en trist historie kort, så blev det ikke den store kunstneriske succes.
Det økonomiske kiksede også. Cirkus Renard blæste ned i Strib, og der blev vrøvl
med artisterne, der nægtede at hjælpe med at rejse teltet. Efter sigende fordi de
havde en underhåndsaftale med fru Daniels om, at hvis Cirkus Renard gik
rabundus i løbet af sæsonen, skulle hun for egen regning fortsætte driften med det
bestående personale. Det lykkedes dog med stort besvær for Cirkus Renard at
komme på vingerne igen, men økonomien var så sløj, at personalet fik gagen
udbetalt dag for dag.107
Hen på eftersommeren gik Cirkus Renard ind til den evige hvile. Da regnskabet
blev gjort op, viste det sig, at ægteparret Renard havde sat en formue til på fru
Marthas ønskedrøm.108

Da cirkusdirektør og kroejer Heinrich Miehe i Rold havde oplyst om familiens
navne og fødselsdata til skriveren fra kommunekontoret, der 1906 gik rundt med
folketællingslisteme, var han sikkert godt træt af alt det papimusseri. Man kan
forestille sig, at han har sagt til skriveren: Og så har vi endelig ham Harald
Tævesen.
Hvordan staver vi til det, kromand ?
Lige ud ad landevejen: Harald T-æ-v-e-s-e-n !
Og denne officielle oplysning står den dag i dag at læse nederst på mandtalsli
sten for Rold by den 1. februar 1906.
Hvem var Harald Tævesen ? Jo, hans fulde navn var Harald Martin Bergman
Madsen. Han var født den 20. november 1890 i Silkeborg. Faderen var skomager,
og familien flyttede en del omkring. Drengen ville gerne være artist, og han fik
chancen, da Cirkus Miehe kom til Hobro, hvor han var på ferie. Harald kom med
cirkus hjem til vinterkvarteret i Rold, og der blev han hængende som medlem af
familien Miehe. Han lærte at ride og øvede sig i forskellig akrobatik, bl.a. som
slangemenneske.
Efter nogle års forløb gik plejebroderen August Miehe, svogeren Kristian

278

Guldmedalje skænket den
13. september 1921 af Cir
kus Brdr. Schumann, Køb
enhavn, til hver af de 3 med
lemmer af klovntrioen Brdr.
Miehe: Bivognen, Chr. Rehder og August Miehe. Me
daljen, der er graveret på en
guldmønt fra Viktoriatiden,
har en diameter af 2,2 cm og
vejer 6,72 gram. Denne me
dalje hartilhørt Bivognen og
blev 23/5 1972 givet som en
personlig gave til Inga og
Anders Enevig af hans enke,
fru Inga Madsen, Hørsholm.
Medaljen er siden over
draget til Den kongelige
Mønt- og Medaillesamling,
Nationalmuseet,
Køben
havn. NM.

Rehder og Harald Madsen sammen i en klovntrio: Brødrene Miehe, som i årene
under og lige efter første verdenskrig havde stor succes.
August Miehe er den stupide, halvskøre, mistænksomme, pengebegærlige og
skadefro Bonde. Han er ganske vist fuldstændig Idiot; men naar det drejer sig
om et Væddemaal paa en Daler, saa vaagner hans snorkende Aandsevner til
Live, og naar han er bleven snydt, saa glemmer han sit Tab og sin Sorg ved
Tanken om at se en anden blive snydt paa samme Maade.
Denne anden er Madsen. En zynftig Bondefanger-Type afkøbenhavnsk Snit,
som staar vidunderligt til Bonden. Madsen glinser over hele sit maskinklippede
Hoved. Han ser ud, som om han lige var kommet ud af Tugthuset. Han dirrer af
Lyksalighed over at være til og over atfaa Lejlighed til at snyde andre. Naar han
selv en Gang imellem kommer galt afSted, saa er der til Gengæld ingen Grænser
for hans Selv-Medlidenhed og Forargelse.
Den tredie, Kristian Rehder, pailletknitrende, er Truppens traditionelle
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Fyrtårnet og Bivognen i en
rolle hos Palladium Film
først i 1920’erne. CHS.

Klown, Sprechstallmeisteren, som sætter det hele i Gang. Han er Manegens
Harlekin, den funklende, glitrende Skikkelse, som kører rundt med det hele.109
Mens det gik allerbedst blev Harald Madsen opdaget som filmkomiker.
Han kom til at spille sammen med den høje, tynde skuespiller Carl Schenstrøm
(1881 - 1942). Harald Madsen var en lille prop på 156 cm,110 og da han altid gik et
halvt skridt bag den høje Schenstrøm, blev parret her i landet kaldt for Fyrtårnet og
Bivognen. 1922 måtte Bivognen på grund af travlhed med filmen sige farvel til
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manegen, mens klovntrioen fortsatte endnu nogle år med skiftende Madsenerstatninger.111
I tidens løb blev der indspillet et halvt hundrede stumfilm med det populære
komikerpar, men da talefilmen for alvor slog igennem omkring 1930 var det stort
set slut med sukces’en og dermed også med pengene.112 Bivognen måtte se sig om
efter noget andet.
Med plejebroderen August Miehe som meddirektør lagde Bivognen i 1934 ud
med en forretning, som de kaldte Cirkus Miehe-Madsen. Svogeren Kristian
Rehder var engageret som teltmester og hvid klovn, og her oplevede publikum for
sidste gang at se den originale klovntrio i arbejde.113 Forretningen skovlede penge
ind.
Cirkus Miehe-Madsen forsøgte at gentage succes’en 1935, men publikum
svigtede. For da havde folk jo set Bivognen in natura, og det var det, man ønskede.
Hen på sommeren gjorde de to direktører status, og Cirkus Miehe-Madsen gik ind
for bestandigt.
Men Bivognen kunne ikke slippe ideen om cirkus, og 1939 startede han Cirkus
Bergman-Madsen med landspremiere i Randers. Programmet var nydeligt, og:
Som Rosinen i Pølseenden maa naturligvis nævnes Aftenens Clou: Fy og Bi i
deres morsomme Skets. Straks ved deres Indtræden i Manegen i det kendte
originale Antræk, tager de Publikum med Storm. Klædedragten, Mimiken og
hele Maskeringen - jo, den er vel nok den kendte fra filmene. Hele Cirkuspublikum kommer med de to Herrerpaa Restaurant; de har selvfølgelig ingen Penge
at betale med, og så udvikles Begivenhederne. Sketsen slutter med en Duet afde
to Kunstnere, hvori samtidig er en Opfordring til Publikum om at synge med paa
Refrænet.114
1940 satte Cirkus Bergman-Madsen Danmarksrekord i færrest antal spilledage
på en sæson. Landspremieren løb af stabelen den 12. april i Helsingør. Efter tre
dage standsede Bivognen forestillingerne. Der er ingen tvivl om, at det var den
tyske invasion i Danmark den 9. april, der var skyld i dispositionen. Bivognen var
på det tidspunkt meget syg og uligevægtig på grund af dårlige nerver. Det gav sig
udslag i, at han altid bar tynde blyplader på bryst og ryg for at beskytte sig mod
dødbringende stråler fra sin tidligere arbejdsplads, Palladium Film. Han kunne
ikke overskue situationen, hvad jo heller ikke andre kunne, og valgte at lægge op
uden varsel. Det kostede ham mange penge, bl.a. 3.150 kroner for kontraktbrud
med det russisk-danske musikalske klovnpar Les Lwovis.115
1941 lagde Cirkus Bergman Madsen ud med landspremiere i Hillerød den 2.
maj med et stærkt varietépræget program. Med bl.a. den 12 personer store Niels
Bjørn Ballet, der var engageret for to måneder. Men da den første måned var gået,

281

Chas. Mortensens Teltfabrik leverede i 1939 dette forestillingstelt og 2 staldtelte til Bivognen. Herses
det prøveopstillet på havnen i Randers inden afleveringen. Sejlmager Kay Rønnest Mortensen,
Randers.

ønskede Bivognen, trods meget fine anmeldelser, ikke at fortsætte samarbejdet.
Ved en senere landsretsdom kom det til at koste ham 9.285 kr. for kontraktbrud.116
De to kontante smæk plus et dårligt helbred var uden tvivl medvirkende til, at
han solgte teltet efter sæsonens slutning.115 En begivenhedsrig karriere var slut.
Jeg vil sætte punktum for kapitlet om familien Miehe med en beretning om
ridehuset, som Heinrich Miehe lod bygge 1914 i Rold. Efter at cirkusvirksomheden sluttede i byen, blev kroen solgt 1918, og staldbygningerne i forbindelse med
ridehuset revet ned. Ridehuset stod nu alene tilbage og tjente i begyndelsen som
lager for Rold brugsforening, der byggede på hjørnet over for kroen. De sidste år
fungerede ridehuset som redskabsrum og garage for amtsvejvæsenet. Huset blev
efterhånden mere og mere forfaldent. Brugsforeningen, der ejede grunden, overve
jede flere gange at rive det ned. Men ingen ville tage beslutningen.
1975 oprettedes Lokalhistorisk forening for Arden kommune med bl.a. det
formål at arbejde for redning af det gamle ridehus. Arkitekt Ebbe Schmidt Nielsen,
Lille Brøndum, stillede vederlagsfrit sin arbejdskraft til rådighed for projektet
sammen med andre idealistisk indstillede medlemmer af foreningen. Gruppen
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Miehemes gamle ridehus blev i vinteren 1981-82 genrejst efter en omhyggelig restaureringsproces
og placeret øst for Rold kro, markeret på kortet med en pil. Indtil den 9. december 1 977, da nedtag
ningen begyndte, havde det ligget vest for kroen på den anden side af landevejen gennem Rold bag
ved brugsforeningen på hjørnegrunden. Ridehusets oprindelige beliggenhed er markeret på kortet
med en cirkel. Beliggenhedsplan, Rold Bylaug.

søgte sagkyndig assistance hos Arkitektskolen i Århus, og der blev 1977
udarbejdet Bevaringsplan for Miehernes gamle ridehus i Rold by med anbefa
linger fra Det særlige bygningssyn og Sydhimmerlands museum. Med bevarings
planen som bilag ansøgtes om diverse fondsmidler. Resultatet af indsamlingen
blev 80.000 kroner, og den 9. december 1977 gik man igang med nedtagningen, der
lykkedes over al forventning.
Alt var i forvejen blevet gennemfotograferet og opmålt efter alle kunstens regler.
Efter nedtagningen blev træværket nænsomt gennemrestaureret og trykimpræg
neret. Derefter blev der foretaget en prøveopstilling af tagværkets bjælkekonstruk
tion, der er ganske særpræget. Efter en langsommelig sagsbehandling faldt alle
brikker omsider på plads, og med Rold Bylaug som bygherre blev det gamle
ridehus i løbet af foråret 1982 genopført ved siden af Rold kro med adresse:
Øste ried 1, Rold.117
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Ridehuset i Rold blev bygget i 1914 af en lokal tømrer og kostede 2500 kr. Det blev nedtaget og lagt i
mølpose 1977. Fundamentet til det restaurerede ridehus blev støbt i efteråret 1981 og i løbet af
vinteren blev bygningen rejst og beklædt med brædder. Det står nu som nabo til Rold kro i
Himmerland. Foto januar 1982 af oldermanden for Rold Bylaug, Jørn Rasmussen, Rold.

Ridehuset er det eneste bevarede af sin art i Europa. Det må derfor betegnes
som et cirkushistorisk - og dermed som et kulturhistorisk enestående stykke
arkitektur, det nok er værd at hæge om.
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Enoch
Cirkusfamilien Enoch stammer i direkte linie fra de gamle rejsende skærsliber
slægter, der fra 1700-årene holdt til i Slesvig-Holsten. Theodor Enochs oldefar,
Claus Enoch, var hvervet soldat, Musquetier vom Hochlobl. Oldenburgischen
Regiment, von der 6ten Compagnie von des Herrn Major von Nutzhorn, og
rejsende skærsliber og kobbersmed, når han havde permission fra tjenesten.
De to næste generationer af sønner var omrejsende skærslibere. I den følgende
tredje generation træffer vi endelig Theodor Enoch (1847-1909), der 1876 blev
gift med cirkuspigen Vilhelmine Schulz (1847-1922). Han var da omrejsende
Musicus og Siebmacher, dvs. sigtemager, og blev straks optaget i Schulzfamiliens
Cirkus Skandinavien som musikant.1
Hans kone, Vilhelmine, var som nævnt i et foregående kapitel vokset op i
cirkusmiljø. Hun kunne blandt andet spille på harpe, danse på stylter, lave en del
akrobatik og gå på line. Om vinteren boede Theodor og Vilhelmine Enoch i
familiens Schulz’ ejendom i en lille landsby i Ditmarsken. Omkring 1888 kom
Theodor Enoch alvorligt til skade. Under arbejdet med at køre hø hjem, sprang
han fra en åbentstående loftsluge ned i vognen, og han landede så uheldigt, at han
blev lam i flere måneder. Det gav ham et knæk, så han ikke kunne tåle at rejse med
cirkus de følgende år. Familien Enoch måtte forlade Cirkus Skandinavien i
Slesvig-Holsten og tog til Danmark.2
1891 købte Theodor og Vilhelmine Enoch en lille kælderbutik med tilhørende
lejlighed i det indre København.3 Her opkøbte de gamle klude, ben og metal, som
Vilhelmine og børnene hentede på en trækvogn rundt om i byen. Det gav lige det
nødvendige til livets ophold. Der var i mellemtiden kommet fem børn: Peter (f.
1877), Louise (f. 1879), Georg (f. 1881) og tvillingerne Johanne og Dorthea (f.
1883). Dem lærte Vilhelmine, som var den drivende kraft i alt, hvad der blev
foretaget, de samme kunster som hun selv havde lært som barn: linedans,
akrobatik osv. Samtidig passede hun produkthandelen eller marskandiserbutik
ken, hvad man nu vil kalde den. Theodor Enoch var i den periode så svagelig, at
han kun kunne hjælpe med at sortere, hvad der kom ind.
Da børnene blev dygtige nok til at kunne optræde for fremmede, læssede
Vilhelmine forretningens trækvogn med kostumer og rekvisitter, også drog de med
hende og børnene som trækkraft omkring i Københavns omegn fra det ene
forsamlingshus til det andet og gav offentlige forestillinger. Det blev efterhånden
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Musikantægteparret Theodor Enoch (18471909) og Wilhelmine f. Schulz (1847-1922)
fotograferet med den 6-årige plejedatter Vilhelme Miehe (1871-1 948), før deres egne fem
børn blev født. Foto: W. Kuhrmeyer, Leopoldstrasse 25, Braunschweig. Gave 1961 af Isa
bella Miehe, f. 1913, Lyngby. CHS.

en sådan sukces, at der blev råd til at købe en hest og vogn, og hesten blev dresseret
til at kunne agere lidt, så de også havde gavn af den på dén måde.
Nu rejste de ikke mere i forsamlingshusene, men satte en snor op i fri luft og lod
tallerkenen gå rundt, mens Theodor Enoch fremførte hesten i frihedsdressur og
hans kone samt plejedatteren Vilhelmine Miehe og børnene var artister.4
Som årene gik og børnene voksede til og blev dygtigere overvejede de om de
skulle kvitte kælderbutikken i København og gå helt over til cirkus. De spinkede og
sparede, og 1895 gik Theodor Enoch i kompagni med svogeren Emil Kunckel om
Cirkus Skandinavien.5
1897 kom familien Enoch endelig på vingerne med eget teltcirkus. Urpremieren
fandt sted 2. påskedag på havnepladsen i Nykøbing F.:
Cirkus Dannebrog, der i disse Dage har opslaaet sit Paulun paa Havneplad
sen her i Nykjøbing og hvor den sidste Forestilling gives i Aften, tæller efter sin
Størrelse gode Kræfter, navnlig i ekvilibristisk Henseende, hvorfor vi paa det
Bedste anbefaler Selskabet, der dirigeres afHr. Enoch, til Publikums Velvillie,
saavel ved Afskedsforestillingen her som ved dets Optræden i vore Nabobyer
Saxkjøbing og Maribo.6
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Vilhelmine Miehe sammen med tre af sine plejesøskende af Enochfamilien: Peter f.
1877, Louise f. 1 879 og Georg f. 1 881. Etglansnummervarde såkaldte ikariske lege,
hvor Vilhelmine liggende på ryggen på et særligt leje med fødderne jonglerede på
skift med de små. Foto ca. 1886: Holmlund, Skjårbåk. Gave 1961 af Isabella Miehe,
Lyngby. CHS.
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Straks ved fødslen oplevede Cirkus Dannebrog lidt af livets barske realiteter:
Mens det lå i Nykøbing kom selveste baron Knuth til byen med sit velkonsolidere
de Cirkus Guillaume for at kvæle den nye konkurrent. Han forfulgte Cirkus
Dannebrog til Saxkøbing i håb om, at det skulle lykkes. Men Cirkus Dannebrog
overlevede fødselsveeme og fortsatte støt på rejsen. 1898 solgte Enoch’eme
kælderbutikken i København og købte samme år et lille hus i landsbyen Hasselø
lidt syd for Nykøbing F.7
I de første år havde Cirkus Dannebrog kun en enkelt fremmed artist, der var hos
dem sommer og vinter. Det var en amerikansk rytter, der hed John Welsh.8 Ellers
klarede familien selv resten af forestillingen. Theodor Enoch fremførte hestene,
mens børn og svigerbørn plus et par lærepiger tog sig af akrobatikken. Vilhelmine
sad ved kassen og bestyrede forretningen, som det var sædvane i de gamle
familiecirkus.
1900 og 1904 fik Cirkus Dannebrog et par lærepiger, der forresten var søstre:
Rigmor og Emilie Sevaldsen. De stod i lære i fem år og var hos dem i hele perioden,
sommer og vinter. De fik efter tidens skik og brug kun kost, logi og undervisning,
men ingen løn eller tøj. Så de måtte have hjælp hjemmefra for at klare sig
økonomisk. Her lærte de artisthåndværket så godt, det nu kunne lade sig gøre. De
lærte at ride hos John Welsh og at danse hos en ungarsk dame, der kom til
Hasselø en gang om ugen. Af familien Enoch lærte de akrobatik og linedans. Der
var spændt en stram line ud på loftet, og her trænede de på livet løs. Efter
læretidens udløb blev Rigmor gift med Peter Enoch og Emilie med Georg.
Tvillingerne Dorthea og Johanne giftede sig også med artister, og det konsolidere
de altsammen økonomien i Cirkus Dannebrog, som derved slap for at måtte punge
ud med lønninger til fremmede artister.9
I modsætning til andre danske cirkus havde Cirkus Dannebrog ingen trænings
manege ved huset, hverken i Hasselø eller senere ved hotellet i Gedser.
Enoch’eme tog det roligt og afslappet. Vilhelmine fortsatte uden tvivl de
traditioner, hun selv havde lært i familien Schulz’ cirkus: Ca. 14 dage før det lagde
ud, blev teltet rejst ude på marken i nærheden af huset. Og så øvede Enoch’eme
lidt med dyrene, for at de kunne vænne sig til at løbe rundt i manegen og få
genopfrisket de tillærte kunster fra foregående sæson.
Enoch’eme tog det også ganske let med deres egen træning. Om vinteren øvede
de sig godt nok engang imellem i en trapez, i et par ringe og på en udspændt line,
men det skete slet ikke i den målestok, som nutidens artister bliver trænet.9
Præstationerne var naturligvis også derefter. Forholdene var noget lignende i de
andre små familiecirkus, hvor systematikken heller ikke var i højsædet. Publikum
var mindre kritisk i begyndelsen af århundredet. Det var taknemligt for den smule
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Cirkus Dannebrogs telt fra begyndelsen af århundredet. Lokaliteten er ukendt. Postkort. Gave 1979
fra Louise Sahlstrom, f. Enoch. CHS.

underholdning, der fandt vej. Frem for alt havde befolkningen i de mindre byer og
på landet intet sammenligningsgrundlag, da det som regel varde samme cirkus, der
besøgte de samme steder år efter år.
Cirkus Dannebrog fik ret hurtigt indarbejdet sin egen rytme og fandt frem til en
god rejserute. Det lagde altid ud anden påskedag i Nykøbing på Falster og tog
straks et par byer på sydhavsøeme og Møn. Så kom turen til stationsbyerne på
Sjælland. Derefter krydsede man Storebælt og tog samme slags småbyer på Fyn.
Det har aldrig været i Odense og så vidt jeg ved heller ikke i Jylland. Som noget helt
specielt rejste det en del på Ærø og Langeland. På det tidspunkt var cirkussæsonen
ved at være slut, og hjemrejsen skete formentlig over Lolland.
Det undgik i flere år at besøge middelstore provinsbyer, men efterhånden som
vingerne blev mere bæredygtige, det skete omkring 1910, tog Enoch’erne mod til
sig og besøgte også større byer.
Theodor og Vilhelmine Enoch var meget religiøse. Men de var ikke så fanatiske,
at de ikke også kunne se lidt praktisk på sagen. Inden de rejste ud med cirkus, gik de
hvert forår til alters i Væggerløse kirke. Rundt om i landet gik de også jævnligt i
kirke om søndagen. Den slags så jo godt ud og rygtedes naturligvis hos publikum.
Der knytter sig cirkushistorie til det med kirken: På Fyn havde Cirkus Dannebrog i
nogle år besvær med at få indarbejdet en rejserute. Befolkningen i visse egne af øen
var meget religiøst indstillet, og den almindelige holdning var her, at en troende
kristen ikke kunne tillade sig at overvære en cirkusforestilling. Artisterne var jo
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fra ud mod manegen. Når der skulle skiftes til et andet tableau blev forhænget,
gardinet, som det hedder i cirkussproget, trukket for.
Nu var der pludselig ikke noget i vejen for, at de troende kunne gå i Cirkus
Dannebrog. Den slags optrin kunne de godt lide at se. På den måde åbnede
Vilhelmine Enoch flere egne på Fyn, hvor der aldrig havde været et cirkus før.9
Cirkus Miehe overvintrede 1908 - 09 i Eskildstuna, og i begyndelsen af 1909
fik Louise Miehe besøg af sin svoger og søster, Theodor og Vilhelmine Enoch.
Den 4. marts 1909 døde Theodor Enoch i den svenske by, og nu stod Vilhelmine
alene med ansvaret for Cirkus Dannebrog. Men ved børnenes og svigerbørnenes
hjælp kørte cirkus videre og udviklede sig yderligere i de følgende år.9
Efter mandens død købte Vilhelmine Enoch Gedser Afholdshotel, og familien
flyttede dertil i 1910. Senere købte hun også ejendommen over for hotellet. Den
blev indrettet som magasin for cirkusmateriel og som hestestald.10
Cirkus Dannebrog var, som alle andre danske cirkus på den tid, ved at blive kørt
økonomisk i sænk 1912, da den nye forlystelsesskat på 20 % blev indført. Cirkus
Dannebrog fik dog allerede 1913 en ministeriel cirkusbevilling, så skatten
fremover blev halveret i forhold til de cirkus, der ingen bevilling havde.”
Vilhelmine Enoch var også ude om sig på anden måde. Hun søgte den lokale
politimester om tilladelse til at måtte indrette et biografteater i Gedser. Det blev
bevilget; så hun var også byens første biografdirektør.12
Helsingør havde i sin tid ry for at være en god cirkusby, et renommé der gennem
årene systematisk, men sikkert ganske ubevidst, var blevet bygget op gennem et
fint samspil mellem de enkelte cirkusselskaber, byens myndigheder og ikke mindst
den lokale presse, der ved læseværdige referater og anmeldelser gav publikum lyst
til at gå i cirkus. Helsingør havde i mange år, helt tilbage fra 1890’erne, nogle af
landets fineste cirkusanmeldere. En af dem havde blik for det pittoreske i 1915:
Et Optog, som i Middags drog gennem Stengade, vakte ikke ringe Opmærk
somhed. Det var Cirkus Dannebrog, der arriverede med hele sin Bestand af
Artister, Dyr og Materiel. I Spidsen gik en brun Ørkensøn, førende en
Kæmpedromedar, som med synlig Beundring tog Hovedgadens Mærkværdig
heder i Øjesyn ognu og da gav sin Tilfredshed Luft i nogle Beduinerhyl. Derefter
kom en halv Snes Vogne, forspændte Knabstruppere, Araberhingste og andre
ædle Dyr. Nogle af Vognene var indrettede som Dagligstuer med Blomster i
Vinduerne og Navneplade paa Døren. I nogle smaa Vogne sad Artisterne.
Cirkus Dannebrog giver i Aften sin første Forestilling paa Grønnehave.13
Når Cirkus Dannebrog ankom til en by med hestekøretøjerne, og man var
færdig med at stille teltet op og havde gjort i orden til forestillingen, kom alle
musikerne op på en åben hestevogn. Så kørte de en parade gennem byen med fuld
musik. Ind mellem numrene blev der råbt, hvornår der var forestilling.
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Som en beskrivelse af dette billede kan benyttes et anmeldercitat fra bogens tekst: To ganske små
piger og en lille dreng danser menuet i middelalderlige dragter! De agerende børn var alle født i 1 909
og er fra venstre: Louise Enoch, Justus Nielsen og Theodora Enoch. Postkort i CHS.

Dagen efter kom anmeldelsen:
Cirkus Dannebrog, som i Aftes aabnede sine Forestillinger paa Grønnehave,
hører til de gode gammeldags Cirkus med Duftfra Stalden ogen solid Jævnhed
over Præstationerne i Manegen. Hestene, der maa gøre Nytte som Trækdyr,
naar Materiel og Artister transporteres ad Landevejen fra By til By, optræder
paa Manegens gule Sand som veldresserede Dyr, der kan danse, springe og gøre
alle de Kunster, der hører til Faget. Ifølge Plakaterne er der 20 Heste, og en Del
afdissefremføres afHr. PeterEnoch. Den Enochske Familie er stor, ogalledens
Medlemmer, lige fra de ældste til de yngste, er dygtige og alsidige Artister. Hr.
Peter Enoch er Dressør, Hr. Georg Enoch Jockey, to ganske smaa Piger og en
lille Dreng danser Menuet i middelalderlige Dragter. Søskende Enoch rider
Grand pas de deux paa usadlede Heste og sibirisk Lynpost med 9 Heste, Brødr.
Enoch udfører nervepirrende Præstationer i en 20 Fod høj Stang, som den ene
bæreri et Bælte. Endvidere er der Miss Hanni, der er Parforcerytterske, enFrk.
Wilhelmine, der rider Springskole, og en Miss Dora, der klæder sig afpaa en
galopperende Hest; men om disse Damer ogsaa hører til Slægten Enoch, skal vi
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lade være usagt. En Balance-Luftakt, udført af en Dame og to Herrer Laston,
hører til et afProgrammets bedste Numre, og de to mandlige Laston er tillige et
Par udmærkede komiske Akrobater; at de ogsaa eksellerer i Klownfaget, er kun
et Bevis paa deres Alsidighed. Af Programmets Numre kan endnu nævnes en
Ballancør, Mr. Carlo, paa slap Line, og Dromedaren Simann, der gaar de
dresserede Heste i Næringen.
Det er meget, Cirkus Dannebrog giverfor Pengene, og det er gennemgaaende
gode og smukke Præstationer, der ydes. Musiken staar over den almindelige
Cirkusmusik, og Teltet er hyggeligt indrettet. Man vil i det hele taget ikke
fortryde et Besøg i denne Cirkus.14
Senere indtog Cirkus Dannebrog også København. Det endda på pladser, der
næppe før eller senere har huset omrejsende cirkus. Der er ingen tvivl om, at det
alene var navnet Dannebrog, der åbnede Rytterkasemens eksercerplads på
Østerbro og Rosenborg eksercerplads ved Kongens Have.15
Krigsårene 1914 - 18 var ellers en vanskelig periode for Cirkus Dannebrog.
Flere af hestene og to dromedarer døde i slutningen af krigen på grund af dårligt
melassefoder.9 Det var en økonomisk øretæve at købe andre dyr. Finanserne kom
heller ikke til at stå bedre, da forlystelsesskatten blev fordoblet 1922. For Cirkus
Dannebrogs vedkommende fra 10 % til 20 %.
Efter cirkussæsonen 1922 tog Vilhelmine Enoch til København og solgte alle
sine 22 heste for at betale, hvad hun skyldte i forlystelsesskat. Hendes helbred var
skrantende, og hun havde en klar fornemmelse af, at det var slut for Cirkus
Dannebrog. Men, som hun sagde: Den skam at skylde skat, skal Cirkus
Dannebrog ikke gå i graven med.9
Vilhelmine døde sidst i november 1922, og samtidig var også familien Enochs
overhoved borte.
Det økonomiske grundlag for Cirkus Dannebrog havde gennem alle år været, at
så godt som hele forestillingen blev udført af børn, svigerbørn og børnebørn. De
boede alle i vinterkvarteret i Gedser om vinteren og skulle ikke have gagen betalt i
klingende mønt.16 Men i den form for økonomisk system, der bygger på
masseproduktion af børn som hjemmeboende, billig arbejdskraft, ligger på et
tidspunkt, og senest ved generationsskiftet, kimen til cirkusfamiliens opløsning. Vi
ser lignende eksempler hos familierne Miehe, Sander og Mundeling.
Der opstod ufred i familien ved Vilhelmine Enochs død, og hverken Peter eller
Georg Enoch ønskede at føre Cirkus Dannebrog videre. Resultatet blev, at
datteren Dorthea og hendes mand, rytteren Alex Reinsch, med Cirkus Danne
brogs bevilling i lommen, lagde ud næste forår, 1923, under navnet Cirkus
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Cirkus Dannebrog kunne med et snuptag forandres til en slags markedsforlystelse med høj parade,
skrig og skrål, og alt hvad dertil hørte. Billedet skal efter sigende være fra Bogense. Fotoca. 1914. NM.

Reinsch. For en sikkerheds skyld stod der i annoncerne neden under navnet i en
parentes: Forhen Dannebrog.17
Cirkus Reinsch havde et meget fint program med bl.a. 5 Dubsky’s, de tre Brdr.
Reinsch og menneskeaben Oriol. Det besøgte Rønne på Bornholm i juli måned.
Derfra blev materiellet sejlet direkte til Ærø med et lille fragtskib. Hestene vovede
man dog ikke at fragte på den måde. De gik med rutebåden tilbage til København
og derfra pr. bane til Svendborg og videre med færgen til Ærøskøbing. Ærøboerne
kendte udmærket Cirkus Dannebrog, og de tog også godt imod Cirkus Reinsch.18
Men alligevel gik det hurtigt neden om og hjem. Ledelsen var for svag. Cirkus
Reinsch blev opløst inden sæsonens afslutning og solgt enten på Ærø eller
Langeland, og dermed var det eksperiment afsluttet.
Cirkus Dannebrog II eksisterede kun nogle få måneder i 1928. Direktøren hed
Oscar Eriksen (1894-1957) og var fra Randers. Som ganske ung kom han med
forskellige omrejsende cirkus som knyst og altmuligmand. Han var bl.a. med
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Cirkus Brdr. Schmidt i flere år som forretningsfører, og dér opstod drømmen om
engang at få eget cirkus. 1915 var han blevet gift med en rejsende pige, Eva Enoch
(f. 1897). Hun var, som navnet siger, af Enochslægten. Cirkusdirektør Theodor
Enoch var hendes farbror, og selv havde hun intet forhold til cirkus i sin opvækst,
da hun stammede fra et omrejsende skærslibermiljø. Men navnet var der, og det
kunne bruges.
Oscar og Eva Eriksen boede som alle andre rejsende på den tid i en
beboelsesvogn, og engang midt i 1920’eme slog de sig ned på et areal i nærheden af
Københavns losseplads i Sydhavnen. Oscar Eriksen færdedes meget på den
nærliggende losseplads, og der gik han og ærgrede sig over alle de dejlige ting,
københavnerne kasserede. En dag, han gik og sparkede i affaldsdyngerne, fik han
en strålende idé. Han sagde til sin kone:
Ser du, Mor / Der ligger Masser af kasserede Dyner ovre paa Lossepladsen.
Dem tager vi Vaarene fra, Fjerene renser vi og sælger, saa har vi Penge til at
farve Vaarene brune og sy disse sammen. Der ligger bag ved Fordfabrikerne en
Mængde gode Kasser, dem har jeg faaet Lov til at tage, saa laver jeg selv
Bænkerækkerne. Vi mangler saa kun Master, Stormstænger, Jernpæle og
Rundholter, men Vinteren erogsaa lang, saa der kommer nok Raadfor dette.19
Som sagt, så gjort. Oscar og Eva gik igang, og næste forår, 1928, var det lille telt
stillet på benene. Godt nok var det noget spraglet og lappet at se på, men
helhedsindtrykket var såmænd ret godt. De andre rejsende på lossepladsen så med
stor undren og misundelse på, hvordan teltet lidt efter lidt blev til. Internt kaldte de
rejsende det for Cirkus Dynevår og Cirkus Pjaltenborg. Det sidste navn fik det,
fordi musikerægteparret Carl og Irma Altenburg fungerede som cirkusorkester. På
plakaten annonceret således: Eget dansk Orkester under ledelse af Hr. Kapel
mester Carl Walder.20
Programmet var efter forholdene godt, og der var trykt en rigtig cirkusplakat i
håndklædeformat til at klistre på telefonstolpeme ved landevejen. Der var så fine
kræfter som bordakrobateme The two Dubsky, vægtløfteren Svend Olsen og
klovnen Adolf Olschansky med i forestillingen.
Plakaten var teknisk og typografisk en tro kopi af plakaten for Cirkus Brdr.
Schmidt fra 1927. De samme sentenser og opstillinger blev brugt, men med en lidt
anden ordstilling:
Publikum bedes bemærke, at Cirkus Dannebrog, som ankommer med sit
store 2-Mastede Cirkustelt, er i Besiddelse afet stort 1ste Klasses internationalt
Artistpersonale, der overstiger enhver Forventning. I Cirkus Dannebrog er der
ingen Staapladser, men kun Siddepladser, saaledes at vi byder Publikum en
Siddeplads for samme Betaling, som en Staaplads koster i et hvilket som helst
andet Cirkus. Mit Motto: Publikums Tilfredshed, Forretningens Fremgang.
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Cirkus Dannebrog i Kongens Have (Rosenborg Siot i Baggrunden.)

Vil helmine Enoch fik engang lov til at stille teltet op iden københavnske park: Kongens Have. Billedet
af Cirkus Dannebrog med Rosenborg slot i baggrunden var et oplagt motiv i reklameøjemed og blev
straks benyttet på forretningens brevpapir. Eksemplar af brevpapiret i RA og CHS.

For at give det udseende af, at forretningen var en forsinket udgave af
cirkusfamilien Enochs gamle cirkus, kaldte Oscar Eriksen sit telt for Cirkus
Dannebrog. Publikum, som endnu huskede det gamle Cirkus Dannebrog, ville
også på Oscar Eriksens plakat kunne finde Enochnavnet nævnt et par gange.
Blandt andet var plakaten, ikke fejlagtigt, men måske nok lidt misvisende, hvad
naturligvis også var hensigten, underskrevet Ærbødigst Fru Direktør Eva
Eriksen, f Enoch.21
Hele Personalet var engageretpaa Deling, som det hedder i Cirkussproget, og
saaledes et i alle Henseender reelt Foretagende. Man enedes om at starte
Sæsonen i Ølstykke, og da man kom saa vidt, manglede man blot Midler til
Transport, men en Vogn og Heste blev laant, og saa gik det ad Ølstykke til.
I Herlev brød Vognen helt sammen under det tunge Læs, ognu var gode Raad
en Skilling værd. Bedst som Oskar med Følge staar og funderer over
Situationen, kommer der en Handelsmand med en dejlig Fladvogn og to
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prægtige Heste. A t den ene Hest var halt og den anden et løbsk Ulykkesdyr, lagde
man ikke Mærke til; i en Situation som denne syntes alt evigt skønt.
Handelsmanden blev engageret til at køre Cirkus til Ølstykke, og man enedes
om, at han skulde følge med hele Sommeren som fast Vognmand.
Oskarfandt det meningsløst, at disse Heste skulde staa og æde hele Dagen og
kun have den Smule Arbejde, der var forbundet med at flytte Cirkus nogle faa
Kilometer til den næste Landsby, hvorfor han begyndte at rende rundt med dem i
Manegen, og efter to Maaneders Forløb havde han dresseret Hestene, saa de
kunde udføre hele tre Numre til Publikums Henrykkelse.
Oskars Cirkus levede kun denne sæson. Om Efteraaretflyttede han tilbage til
Sydhavnen og fortsatte med at fundere over, hvad alt dette Skrammel kunde
bruges til.19
Cirkus Dannebrog III var et endnu luftigere foretagende. Det holdt sig kun
svævende en lille uges tid, nærmere betegnet fra den 10. til den 16. april 1948.
Det blev startet af musikeren og viseforfatteren Karl Martin Sørensen (f. 1904)
og murermester Kaj B. Christian Jensen (f. 1912), begge fra Slagelse. Oversejlet
til teltet havde de købt brugt hos Cirkus Brdr. Schmidt. Teltet var 2-mastet og 33
meter i diameter. Martin Sørensen var den cirkuskyndige i foretagendet, da han
havde rejst nogle sæsoner som cirkusmusiker hos Brdr. Schmidt. Murermester
Kaj Jensen var financier’en, og eksperimentet kostede ham ca. 50.000 kroner, da
boet blev gjort endeligt op. Navnet Cirkus Dannebrog havde de hugget fra
Enoch’ernes gamle familiecirkus, da de syntes, det lød godt. De bestræbte sig på at
holde farverne inde i teltet i rødt og hvidt, som det gamle Cirkus Dannebrog også
havde.22
Programmet var helt fantastisk: Først og fremmest 25 smukke araberheste fra
Trolle Rhodins svenske Zoo Cirkus. Derefter mesteijongløren Pethello, som var
søn af cirkusdirektør Martin Sørensen, og de tre linedansere Andrew på slap line.
Alt i alt efter annoncen 25 sensationsnumre. Direktionen underskrev sig Martini
og Christiani.23
Urpremieren fandt sted den 10. april ved Benzinhavnen i Korsør. Anmeldelsen
var venligt imødekommende, som den bør være ved en sådan begivenhed. Men
efter en del velfortjent ros af forestillingen, var der også ris til rette vedkommende.
Som cirkusdirektører den dag i dag også kan læse med udbytte:
Mindre godt var et Klovnenummer, hvor 3 Skandinaviske Klovner stod i en
halv Times Tid og smed Æg i Hovedet paa hinanden. Ser man bort fra det
uæstetiske i at se Æg ramme en Klovn i Hovedet og silende trænge ned i hans
mølædte Paryk, er der noget vist smagløst i at knuse en halv Snes Æg hver Aften
med en Levnedsmiddelsituation i Verden, som den ser ud i Øjeblikket.24

298

Cirkus Dannebrog IV, der startede i 1977, er et såkaldt kuppeltelt. Det rejses og rives ned på en lidt
speciel måde. Her hænger kuplen og afventer, at sektionerne skal blive snøret sammen og bardun
stængerne blive rejst, før den hejses op i masterne. Foto: 5. juli 1979, Mariager, Børge Nees, Odense.

Fra Korsør drog Cirkus Dannebrog til Skelskør, hvor teltet i de usædvanligt
kolde og blæsende forårsdage fik en stormskade. Det kostede den nette sum af
20.000 kroner. Det beløb klarede de. Men da teltet også i den næste by, Slagelse
fik en stormskade på yderligere 8.000 kroner, gik Cirkus Danebrog III neden om
og hjem.25
Cirkus Dannebrog IV startedes 1977 af kunstcykl is tægteparret Haddy Enoch
(f. 1934) og fru Solveig (f. 1937). Det havde urpremiere den 1. maj 1977 i
Christiansfeld under et gammelt oversejl købt for en rimelig pris hos det nedlagte
Cirkus Royal. Det rød- og hvidstribede rundsejl af PVC var nyt. 1979 lagde Cirkus
Dannebrog ud med et splinternyt 4-mastet PVC-telt med røde og hvide striber, så
ingen selv på flere kilometers afstand er i tvivl om, at her ligger Cirkus Dannebrog.
Diameteren er 32 meter, og teltdugen vejer alene 1 Vi tons. Teltet rejses på den nye
måde, som også andre cirkus benytter: En lastvogn kører ind mellem de fire rejste
master, hvorefter teltdugen bredes ud og hejses op i masterne. Nedtagningen sker i
omvendt orden ved, at lastvognen kører tom ind mellem masterne og pakkes med
teltdugen.
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Ægteparret Enoch kører forretningen fortrinsvis med egne kræfter og en enkelt
fremmed artistfamilie. Børnene: Dennie, Agnete, Isabella og Katja optræder i
flere numre som rutinerede artister. Cirkusdirektør Haddy Enochs far var musiker
og stammede fra cirkusfamilien Enoch, hvor han voksede op. Da Haddy Enoch er
født 1934, har han selvsagt ingen direkte forbindelse haft med de udøvende artister
fra det gamle Cirkus Dannebrog.
Det nye Cirkus Dannebrog har nu overvundet begyndervanskelighederne og
rejser udelukkende i Jylland og på Fyn. Det bliver interessant at følge det børne
venlige cirkus de kommende år.
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Manuskript.
Politiken, København.
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Noter og cirkusoversigt
dauert.
Cirkus
Cirkus
Cirkus
Circus
Cirkus

Otto Glauert
Danmark
Glauert
Otto Glauert
Elvira Madigan

1878, 1888, 1894, 1897.
1884, 1891.
1887.
1889.
1896.

3.

Dannevirke 20/6, 28/6 1878. Meddelt af C. P. Kraft, Haderslev.
Nyborg Avis 5/4, 8/4, 9/4 1879. F. St. 12/4 1879 vedr. forestilling i Kerteminde
14/4-20/4. Svendborg Avis 21/4-1/5 1879.
Sorø Amtstidende 17/3 1910. Årh. St. 6/4 1910. Meddelt af P. Porse, Århus.

4.
5.

H. F. 13/1, 23/1 1880. Theilbøl.
Årh. St. 23/1 1880, 3/4 1884. Sejr.

6.
7.
8.

F. St. 10/4, 23/9 1885.
Svenskt pressregister, bd. 2, 1886-90, side 487.
LA-Nørrejylland: Domsprotokol for Nørre herred og Grenå købstads politiret
1896-1905 (B 54-170, fol. 3b-4), 22/3 1897 om Glauerts værtshusuorden.
Desuden B 54,5195,2/8,3/8 1897 om ulovlig cirkusforestilling mv. på en mark ved
Grenå.(Nr. 96-1897) Fremlagt i retten: Politirapporter af 2/8, 5/8 1897.
Yngvar Nielsen: En Christianiensers Erindringer, u.år, Oslo, side 289-91. Illustre
ret Nyhedsblad, nr. 28, 8/7 1860, Christiania. Joseph Halperson: Das Buch vom
Zirkus, 1926.
Meddelt af Niels Bang Nikolaisen, Ålsø ved Grenå, der havde oplysningerne fra

1.
2.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
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Oscar Glauert. F. St. 15/4 1885 omtaler den dygtige Rytterske, Frøken Emilie
Glauert, som optræder i 6 af sine Glansnumre.
Århus Byfogedarkiv: Hovedjournalsag J. nr. 339-1898, der også angiver moderens
navn: Virginie. Meddelt af P. Porse, Århus.
Anton Hersleb, København. AE-db side 1840. Båndoptagelse 27/11 1960, AE
114, DFS. At spille privat vil i denne sammenhæng sige: ikke i tilslutning til marked
eller lignende.
Ringkøbing Amts-Avis 21/8, 24/8, 25/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8 1888.
Varde Avis 7/9 1888.
Paraden, december 1956, side 25. Nekrolog over Oscar Glauert.
Slagelse Posten 3/6 1889.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

AE-db side 1727-51,7/1 1 1960.
Lollands-Posten 17/6-27/6 1889. Ny Dag 24/8, 27/8 1979. Landinspektør C.
Dyekjær takkes for arbejdstegning og oplysning om brolægning i Suhrsgade.
Bibliotekar Ester Frostad takkes for ihærdig indsats for dokumentation af elefant
historien. Niels Rickelt, LA-Sjælland takkes for oplysning om Søro.
Lolland-Falsters Folketidende 27/6, 29/7, 1/8 1889.
Bernhardt Jensen: Som Århus morede sig, 1966, side 46.
H. F. 20/1, 24/1, 26/1, 9/2 1891 m. fl. Theilbøl.
Knud Thestrup: Mit livs gågade, 1976. Meddelt af Børge Maes,Virum.
DKB: Trykt plakat 21,5 cm x 33,0 cm. Grenaa Avis 1/9, 2/9, 3/9 1896. Se også
kapitlet om Mundeling.
Meddelt 1962 af Niels Bang Nikolaisen, Ålsø, Grenå.

Grenaa Folketidende 2/8 1897. F. St. 5/8 1897. Arresten, der lå ved rådhuset, blev
kaldt for Hotel Koppel, da arrestforvareren hed Søren Peter Koppel.
Carl Svenstrup: De lokale Revyer i Grenaa Haandværkerforening i Slutningen af
forrige Aarhundrede, 1935, 20 sider, ill.
AE-db side 1855. Meddelt 29/11 1960 af Carl Anton Steckel, f. 1889.
Skr. 25/5 1961 fra Kyrkoherde Bertil Svensson, Loshult, Sverige.

Bergman.
C. Bergmans Hund- och Ap-Teater
C. Bergmans Häst-, Hund- och Apteater
Cirkus-Varieté Bergman och Mårtensson
Cirkus Bergman
Cirkus Bergman & Steckel

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

1875
Sverige
1877
Sverige
1878
Sverige
ca. 1879-1903
1889-1890

Claes Eduard Bergman, f. 4/12 1841 i Karlskrona admiralitetsforsamling, død 3/5
1924 i Slagelse.
AE-db side 2065, meddelt 26/2 1961 af Alvilda Schulz, Kristianstad. Plejedatter
hos Cirkus Bergman.
F. St. 2/6-16/6 1865.
F. St. 1/7-24/7 1865.
F. St. 6/9-2/10 1865.
F. St. 29/5 1869.
PAW. Per Arne Wåhlberg: Om cirkusliv i Norrköping, 1978. Publikationsserie
berörande Norrköpings och Norrköpingstraktens kulturhistoria, nr. 14: Jonglörer
och aktörer, ekvilibrister och artister, side 23.
Roskilde Tidende 24/6 1883.
Holbæk Posten 1/8 1884.
F. St. 7/10 1884.
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11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Korsør Avis 31/3-19/4 1887.
F. St. 10/9-12/9 1888. Den 5-årige Alvilda Bergman er den i note 2 nævnte Alvilda
Schulz, f. Schauer, f. 19/10 1882 i Rudkøbing.
Frederiksborg Amts Avis 21/12 1888. 1/1, 4/1 1889.
Pol. 15/4 1889.
Svendborg Amtstidende 12/7-20/7 1889. Roskilde Tidende 13/5 1890.
Svendborg Amtstidende 23/7-30/7 1889. Svendborg Avis 23/7-29/7 1889.
Cirkusplakat CHS. Gave fra Alvilda Schulz.
AE-db side 2091, jfr. note 2.
AE-db side 2070, jfr. note 2.
LA-Sjælland: Skr. 19/5 1976.
Meddelt skr. 8/7 1976 af Hans Poulsen, Slagelse.
Morgenbladet, Kristiania 19/9-31/10 1894.
Fyns Tidende 26/7 1897. Folkebladet for Svendborg Amt 24/7 1897.
Pol. 29/7 1897.
F. St. 15/6 1898.
Roskilde Tidende 29/1 1-7/12 1898.
Pol. 10/3 1899.
Charlie Andrew selvbiografi, 57 pg. Kopi af manuskript i NM og CHS.
AE-db 7/11 1960, side 1746-47.
Göteborgs-Posten 10/1 1900.
F. St. 4/6 1902.
F. St. 17/9-21/9 1903.

Mundeling.
Cirkus Elvira Madigan
Cirkus Mundeling
Cirkus Mundeling jun.
Firmaet Cirkus Mundeling
Cirkus Reinsch
Cirkus Caravani
Cirkus Olympia
Cirkus Guttenberg Beketow jun.
Cirkus Olympia Show
Cirkus Mundeling (Løwe)
Mini Circus
Cirkus Empress
Cirkus Løwe
Cirkus Viola
Cirkus Mundeling
Cirkus Berny
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1896
1897-1926
1916-1917
1928
1926-1928
1927
1931
1932
1937
1974
1975-1980
ca. 1915-1959
Norge
1951-1973
Norge
1975-1980
Norge
1981Norge
ca. 1929-ca. 1980 Norge

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Dåbsattest i CHS.
AE-db side 3216-3218.
Ålborg Byfogedarkiv, indenlandsk pasprotokol, 17/10 1838, nr. 736. Folketæl
lingslister for Nibe, Lille Nørregade, 1840, 1845, 1850, 1855.
Danske Studier 1904, artikel af Johan Miskow: Rejsende.
Folketællingsliste, Dronninglund sogn, 1901, lb. nr. 330, husliste nr. 21: Justine E.
F.Andersen, f. Mundeling.
Anton Gaardboe (1861-1908): De sidste natmandsfolk i Vendsyssel (1900), 1968,
side 102-104. Husets mål i meter: 6,3 x 5,0.
Anders Christensen (1884-1967): En mand og hans næste, 1962, side 175-176.
C. Klitgaard: Farende Folk - et fremmed Befolkningselement ved Dronninglund
Storskov. Vendsysselske Aarbøger 1953, side 39.
Liv Jensson: Teater i Drammen inntil 1840, Oslo 1974, side 186. Æggedansen
udført omkring 1820-1825 i Arendal af Elise Poulsen, f. 1809, som barn eller
halvvoksen pige. Hun var datter af den omrejsende danske mekanikus August
Poulsen. - AE-db side 1538, æggedansen omtalt af Antonia Mundeling 14/10
1960. En variant af æggedans er beskrevet af Chr. Nicolaisen: Amagers Historie,
bd. 2, side 140-41, 1907-14, genoptrykt 1981. Her omtales en episode 1663, hvor
amagerbønder, der stammede fra Holland, måtte danse en æggedans for hoffet i
anledning af et bryllup på slottet. Se i øvrigt sagregistret.
Cirkus-Optegnelser tildels efter Diktat af Cirkusdirektør Mundeling, 1925. DFS,
Miskows samling, 1906/51. Trykt i Årbogen for Skjern, 1954, side 1-11:
Erindringer fra et langt Cirkusliv. Samme, 1955, side 1-2: Flere Minder fra Cirkus
Mundeling. Den ret vidtløftige og usammenhængende beretning blev nedskrevet af
sigøjnerforskeren Johan Miskow (1862-1937), der sendte heftet til Dansk Folke
mindesamling. Jeg har her tilladt mig at stramme beretningen kraftigt op og efter
bedste overbevisning ordnet stoffet i kronologisk orden.
Dokumentationsmateriale i CHS. Grenaa Avis 1/9, 2/9, 3/9 1896. Arkivar J. A.
Nielsen, Grenå Egnsarkiv, takkes for utrættelig hjælp, ikke blot med denne sag, men
mange andre.
Skr. af 13/4 og 19/4 1977 fra LA-Viborg: Matr. nr. 1 cg af Sdr. Skovsgaard, Øster
Svenstrup sogn, købt af Helene Mundeling ved skøde af 13/1 1903. Solgt til Erhardt
Gustaf Mundeling ved skøde af 3/12 1904. Ejendommen incl. senere tillægskøb
1919 af matr. nr. 1 ho, blev solgt til anden side ved fogedudlægsskøde af 19/8 1929.
Se kapitlet om Cirkus Bergman.
Plakat for Cirkus Mundelings besøg på Pladsen ved Kraghs Lade, markedspladsen, i
Sæby 27. -29. maj 1904, i CHS. Klovnen Oscar Madigan (1871-1929) fra Cirkus
Bergman kom også til Cirkus Mundeling og var ansat her til hen i 1920’erne, jfr. note
10, side 20.
Vendsyssel Tidende 24/5 1904.
Thisted Amts Tidende 25/4 1905.
H. F. 20/6 1905. Theilbøl.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Jfr. note 10 og plakat for Cirkus Mundeling jun., 1916, i CHS.
Program og plakat for Cirkus Mundeling jun., 1916, i CHS.
Frederikshavn Avis 13/4 1916.
5 stk. programmer i CHS.
H. Slyngbom, København.
Pol. 21/6 1918. B. T. 2/7 1918.
Vendsyssel Venstreblad 9/7 1918.
B. T. 21/2 1919.
Nationaltidende 8/8 1920.
Årh. St. 25/5, 28/5 1921.

28.
29.
30.
31.
32.

Randers Amtsavis 2/5 1923. Om Rifkabylerne: se Cirkus Belli, bd. 1, side 190.
Randers Amtsavis 3/5 1923.
F. St. 15/9 1923.
Meddelt af Børge Jensen (f. 1912), Odense.
Cirkusavis fra Cirkus Reinsch, 1927, i Børge Jensens samling, Odense. Viborg Stifts
Folkeblad 3/5 1928.
Jfr. note 10, side 17.
Nationaltidende 12/8 1926.
AE-db side 2887. Meddelt 16/9 1962 af Niels Bang Nikolaisen ( 1905-68).
Randers Amtsavis 28/4 1928.
Frederikshavn Avis 16/6 1928.
Program og cirkusavis i CHS.
F. St. 21/4 1927.
F. St. 2/5 1927.
F. St. 3/5 1927.
F. St. 6/5 1927.
Nationaltidende 22/8 1927.
Ringkjøbing Amts Dagblad 30/3, 31/3 1928.
Kolding Avis 12/4, 17/4, 20/4 1928. Nyborg Avis 4/5, 5/5 1928.
Frederikshavn Avis 16/6 1928.
Program i CHS.
Randers Amtsavis 18/5 1931. F. St. 17/6, 23/6 1931.
Randers Amtsavis 19/5 1931.
F. St. 17/6, 20/6, 23/6, 24/6 1931.
Randers Amtsavis 9/7 1931.
Program i CHS.
Randers Amtsavis 21/5 1937. F. St. 31/5 1937.
Program i CHS.
Meddelt 4/5 1977 af Geovanni Otto (f. 1910), København.
Lolland-Falsters Social Demokrat 20/4, 23/4, 25/4 1932.
Lolland-Falsters Social Demokrat 3/5 1932.
Iflg. program for 1959 (45. sæson) i Klovnen Carlie Damlunds scrapbog i CHS.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Nationaltidende 15/8, 27/8 1922. Program i CHS.
F. St. 1 1/9, 12/9 1922.
Frederikshavn Avis 15/6, 16/6 1928.
F. St. 22/6 1928. Arnardo: Sirkusliv, Oslo 1962, side 88-89.
Iflg. skrivelse 7/3 1963 fra Ludvig Røsby, Sira, Norge.
Se og Hør 31/7 1964.
Echo, nr. 390, august 1974, side 6.
Silkeborg Avis 2/7, 4/7, 5/7, 8/7 1974. Ringkøbing Amts Dagblad 3/7, 9/7, 10/7,
13/7, 16/7, 18/7 1974. Vestkysten 13/7 1974.
Organ, juli 1975, program side 10-11.
Se og Hør 19/5 1967.
Jfr. note 4, Landsarkivet for Slesvig, arkivnr. EI 1376 d, Alphabetische Liste aller
bei des am 26 sten November 1794 — einheimischen und auswärtigen Herumstrei
fer und Bettler: Nr. 144. Harm Hinrich Wieland Stricken, Agneta Engel, angeblich
seine Frau, nebst 3 Kindern von 6, 4 und 1 Jahr. Her er efternavnet altså Stricken.
Det er formentlig en skrivefejl for Stöcken, der efter familietraditionen skulle være
det oprindelige slægtsnavn. Navneforvirringen er hermed total.

Schumann

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cirkus Antony & Schumann
o. 1867
Cirkus Herzog & Schumann
o. 1868-1871
Cirkus Herzog, Schumann & Kenebel
1871-1872
Cirkus Gotthold Schumann
o. 1873-1896
Cirkus Ernst Schumann
1893, 1896-1898
Cirkus Max Schumann
1896-1914
Cirkus Albert Schumann
1885-1918
Cirkus Brdr. Schumann
1914-1969
Cirkus Max Schumann
1977-1980
Cirkus Schumann
1981Meddelelse 26/9 1963 fra Evang. Kirchgemeinde, Stadtkirchner, Weimar. Gotthold Schumann døde 24/12 1908 i Braunschweig.
Årh. St. 6/9 1885.
Berl. Tid. Aften 21/7 1893. Dansk biografisk leksikon, 3. udgave. Program i NM,
Poul Neves samling, for 30/7 1860.
Berl. Tid. 17/5, 20/5, 3/6, 24/6 1871.
Muusmann.
Berl. Tid. 17/1, 22/1, 21/2, 5/4, 20/4, 3/5 1872.
F. St. 2/8 1884. Illustreret Tidende nr. 1164, side 206, 1882: Helsidestegning med
tekst vedr. Cirkus Schumann i Panoramabygningen. Roskilde Tidende 11/1223/12 1881 om Ringtheatrets brand.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
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F. St. 14/2 1883. Nyborg Avis 17/2 1883.
F. St. 24/2 1883.
F. St. 27/2 1883.
F. St. 14/3 1883.
F. St. 16/3 1883.
F. St. 25/6 1885.
F. St. 29/6, 2/7 1885.
F. St. 27/7 1885.
Årh. St. 5/9 1885.
Årh. St. 11/10 1885.
Ålb. St. 12/10 1885. Cirkus Busch og Cirkus Leonard besøgte Ålborg i

forårsmånederne 1885.
Echo nr. 234-41, Anton Herslebs fortsatte artikler: Cirkusbygningen i København
75 år.
F. St. 13/9, 28/9 1892. Årh. St. 17/8, 21/9, 27/9 1892 m.fl.
Program for Cirkus G. Schumann fra N. B. Nikolaisens samling i CHS. Ålb. St.
6/10 1951.
Echo, nr. 74, april 1948: Cirkus Schumanns 100 Aars Jubilæum. Fra 1896-1914
hed det Cirkus M. Schumann og Cirkus Max Schumann, jfr. foto af facaden i en
artikelserie 1-16 af Ernst Schumann: Mit Liv i Manegen, B. T. 7/5-27/5 1949.
Venstrebladet for det sydlige Jylland, Kolding, 30/11 1917, om ansøgningen til
Københavns Magistrat om borgerskab som vognmand.
Pol. 13/8 1885.
Skaanska Aftonbladet 26/5 1885.
Sydsvenska Dagbladet Snållposten 23/5 1885.
Sydsvenska Dagbladet Snållposten 28/6 1885.
Helsingør Avis 23/7 1885.
Pol. 3/8 1885.
Helsingør Avis 1 1/81885.
Pol. 23/8, 24/8, 25/8, 26/8 1885.
Pol. 13/8 1885.
Pol. 5/4 1887. Sven Hirn: Over taken ut motviken. Artikel i Nya Argus, nr. 6,1972,
om Albert Schumann i Helsingfors sept. 1886, hvor han foranstaltede en
ballonopstigning, hvorved luftsejleren Karl Saks mistede livet ved drukning i Finska
viken.
Pol. 13/4, 16/4 1887.
Pol. 20/5 1887.
Pol. 24/7 1887.
F. St. 23/9 1892. Broderen Max Schumann fik svensk indfødsret 31/1 1890. Max
havde som argument anført, at han 3/9 1886 havde købt en ejendom nr. 11 i
qvarteret Kurland, Hollånderegatan 21 A på Norrmalm i Stockholm for 218.000
kr., hvilket myndighederne akcepterede som tilstrækkeligt.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.

F. St. 1/10 1892. Roskilde Tidende 13/10,16/10 1892. Bryllup’et udokumenteret.
Pol. 17/5 1896. Lollands-Falsters Stifts-Tidende 14/9 1896.
Fyns Tidende 19/4 1898.
Programm des Circus Albert Schumann, Berlin, 17/11 1907, i Chester Diecks
programsamling i CHS. Oplysning om Schumann-Theater fra Dietmar Winkler,
Zirkusarchiv, Berlin, i brev af 23/4 1979.
Pol. 15/5 1893.
Meddelt 27/11 1960 af Anton Hersleb (1872-1964) jfr. AE-db side 1840 ff.
Pol. 4/5 1916.
Pol. 6/5 1916.
Pol. 10/5 1916.
Pol. 5/9 1916.
Pol. 17/9 1916.
Nationaltidende 27/3 1917.
F. St. 19/4 1917.
F. St. 23/8 1917.
F. St. 22/8 1917. H. F. 27/7 1917: Cirkus fik helt nye artister efter at have ligget
stille en måneds tid. Det var i Horsens fra 20/6-31/7 1917. Ernst Schumann
overvintrede på Dyrehavegaard i Kolding med 65 heste 1917-18 jfr. Venstrebladet
for det sydlige Jylland, Kolding, 3/1 1918, samt meddelelse af 20/4, 26/4 1979 fra
Lokalhistorisk afdi., Biblioteket, Kolding.
Berl. Tid. 13/8 1918. Nationaltidende 18/9 1918.
Nationaltidende 7/4 1928. Versene af Ærbødigst (Viggo Barfoed) stod under en
tegning af Herluf Jensenius forestillende den trivelige og glade Willy Schumann med
pisken foran Cirkusbygningen, mens det øser ned.
Ekstra Bladet 7/9 1937. Carl Muusmann: Cirkus jubilerer, 1886-1936. Brødrene
Schumann i København i 20 Aar. 22 sider, ill. 1936.
Ekstra Bladet 13/10,26/10, 1/11,24/11 1937.
Pol. 1/11,4/11,6/11 1937. Lejekontrakten blev underskrevet 5/1 1 1937.
K. K. Steincke: Ogsaa en Tilværelse, 1948, bd. 4, side 92-93.
Program for Cirkus Belli 1938 i CHS.
Ekstra Bladet 6/4 1942.
F. St. 26/10 1947. Cirkus Schumann besøgte Ålborghallen fra 1952, jfr. Berl. Tid.

31/10 1952 med foto.
Brev dateret 8/12 1949 i CHS. Underskrevet af Ernst Schumann og Irs. Albert
Christensen, København.
F. St. 30/10 1950.
Echo nr. 239, januar 1962, side 18.
Berlingske Aftenavis 4/12 1962. Information 23/5 1964. Læserbrevet af Anders
Enevig og svaret af Kurt Møller Madsen.
Berl. Tid. 21/2 1965.
Information 3/5 1965.
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Berl. Tid. 28/3, 30/3 1966, jfr. Forhandlingsprotokol 29/3 1966-10/12 1974 for
bevaringskomiteen i CHS.
B. T. 9/5 1957. Foto af manegens opbygning i Cirkusbygningen.
Berl. Tid. 20/4 1967.
Pol. 22/9 1968. Albert Schumann blev ridder af Dannebrog 28/10 1968.
B. T. 7/10 1969.
Pol. 11/9, 15/10 1974. Berl. Tid. 11/12 1974.
F. St. 14/5 1979.
Meddelt 1979 af Charlotte Andersen, f. 1963, Odense. F. St. 25/10 1976 om
Cirkus Dania’s sæsonfinale i Odense: der skete på ægte, traditionel cirkusvis med,

at artisterne havde frit spil i manegen under og efter deres numre. Publikum fik
således en hel del mere for pengene end de 28.000 andre, der har overværet
forestillingen under turnébesøget i Odense.
75.

Pol. 9/12 1980. 25/2 1981. Pol.: Hvem Hvad Hvor, 1982, s. 348-49. I bogen:
Cirkusliv, 1981, en doktorafhandling af svenskeren Christer Cederberg, findes en
komplet fortegnelse over Cirkus Schumanns vognpark 1977.

Kolzer.
1.
2.
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Fyns Venstreblad 9/9 1945: Jeg har gaaet i over Tusind Skoler som Barn. Samtale
med Heinrich Kolzer.
Svenskt pressregister, 1880. Dagbladet, Kristiania, 11/3, 13/3 1895. Drammens
Blad 12/3 1895. Direktør Bernhard Holger Jacobsen var dansker. Han var født 3/3
1866 i København, søn af grosserer Moritz J. Jacobsen og hustru Rosalia, født
Glückstadt, jfr. Mosaisk Trossamfunds ministerialbog 1856-71, pg. 60, nr. 358.
1884 var B. H. Jacobsen handelsfuldmægtig i København. På familien Glückstadts
initiativ og med dens økonomiske støtte blev han 1/1 1 1887 leder af forlystelseseta
blissementet Kristiania Tivoli, forhen kendt som det ilde berygtede Klingenberg.
Her renoverede han ret hurtigt hele etablissementet og fik allerede 1890-91 rejst en
ny grundmuret cirkusbygning med et indvendigt tværmål på 40 meter og plads til ca.
2500 tilskuere. Cirkusbygningen lå på hjørnet af Klingenberggate og Bakkegate.
Efter få års forløb blev B. H. Jacobsen ejer af hele foretagendet, som han drev på
udmærket måde, til han 1898 solgte det til A/S Tivoli. Hermed gled han ud af
offentlighedens søgelys og døde i London 1933. Cirkusbygningen blev 1908 lavet
om til biografteater, men fungerede også jævnligt som tilholdssted for omrejsende
cirkusselskaber. Den blev revet ned 1935 i forbindelse med rådhusreguleringen.
Cirkus Schumann var det sidste selskab, der gav forestillinger i bygningen. Der er
hidtil ikke skrevet noget samlet om Tivoli og cirkusbygningen i Oslo, så kilderne er
spredte: Folkebladet 15/5 1890, side 140. Norsk Familie-Journal nr. 16, 17/4
1898. Aksel Arstad: Oslo byleksikon, Tivoli, 1938. Sculerud, Mentz: Piberne og
pigerne i Vika, 1963, heri foto af cirkusbygningen. Aftenposten 1/2,7/2,12/3 1980.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Morgenbladet, Kristiania, 21/9 1894.
Aftenposten, Kristiania, 20/1 1895.
Trykt program for Cirkus Kolzer, dateret 23/1 1895, i N. B. Nikolaisens samling i
CHS.
Dagbladet, Kristiania, 18/1, 20/3 1895.
Aftenposten, Kristiania, 13/2, 25/3 1895. Statsarkivet, Oslo, auksjonsprotokollen
for Christiania 26. og 27. marts 1895. Da tvangsauktionen ikke blev fremmet, er
boet muligvis blevet solgt underhånden.
Fredrikstad Blad 14/2 1895.

Beketow.
Cirkus Beketow
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

1895-98, 1902-05, 1913.

Signor Saltarino: Artisten-Lexikon, 1895.
Oplyst personligt 1979 'af Wardia Schumann, f. Beketow.
Pol. 14/5 1892 jfr. Echo nr. 236, okt. 1961, side 13. Pol. 10/5 1892, i forbindelse
med omtale af klovnerne står der: Vi nævner af disse Russeren Biskowitsch.
Trykt program for Cirkus Kolzer, 23/1 1895, i N. B. Nikolaisens samling i CHS.
Vestlollands Avis 27/9 1896.
Drammens Tidende 26/3 1895.
Christiansands Tidende 10/4, 3/5 1895.
Frederikshavns Avis 30/4-14/5 1895. Vendsyssel Tidende 4/5-20/5 1895.
Randers Amtsavis 14/6
1895.
Arbejderbladet, Horsens, 15/8, 16/8 1895. H. F. 16/8 1895. Theilbøl.
F. St. 23/9 1895.
F. St. 12/5, 16/5 18/5 1896. H.F. 18/5 1897. Theilbøl. Nyborg Avis 3/5 1897.
F. St. 3/5, 4/5 1897.
LA-Fyn: Skødeprotokol, Odense, 6 /9 1897: Hus nr. 102 i Vindegade under matr.
nr. 1026 a, b og c af Odense Købstads Bygrunde i St. Knuds Sogn. Købsdato 16/5
1897, salgsdato 28/8 1897. Køberens navn: Direktør M. J. Beketow af Charkov.
Nationalmuseets Arbejdsmark, 1975. Artikel aflb Varnild: Danske cirkusplakater i
Nationalmuseet.
Historien fortælles i en lidt anden variation af Muusmann.
PAW.
F. St. 21/5 1898. Wardia Beketow var hendes kunstnernavn. Hendes rigtige navn
er: Barbara Becketow, født 27/11 1885 i Krasnoj-Klin, Kromsk, Gruv-Orlow,
Rusland, i nærheden af byen Charkov i det nordlige Ukraina. Hun blev gift 29/8
1912 i Stuttgart-Cannstatt, Tyskland, med Oscar Adolf Schumann, svensk
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

statsborger, født 7/10 1886 i St. Petersburg, Rusland, og er altså mor til Albert og
Max Schumann, der drev cirkusbygningen i København.
Fyns Tidende 19/4 1898.
F. St. 24/5, 26/5 1898.
Nakskov Tidende 4/7, 2/9, 19/9 1898. Illustreret Tidende, nr. 51-1898.
Pol. 1/8, 4/8 1903.
F. St. 15/9 1903.
Hjørring Amtstidende 15/9 1904.
Ekstra Bladet 6/7 1905.
Ekstra Bladet 8/5 1913.
Dagens Nyheder 10/4 1928: Beriderdirektør Beketows Livstragedie. Artikel af Carl
Muusmann om Mathias Beketows selvmord på floden Donau mellem Wien og
Budapest. Dagens Nyheder 24/4 1929: Fru Beketow død. Meddelt af Børge Maes,
Virum.

Hoffmann.
Cirque equestre & Theater
Circus Gymnasticus
Cirque Olympique
Circus gymnasticus
Circus National
National Circus
Cirkus Brødrene Hoffmann
Skandinavisk Kunstberider-Circus
Konstberidare-Cirkus (øvrige Norden)
Cirkus Francois Hoffmann
Cirkus Hoffmann (Finland)
Cirkus Hoffman (Sverige og Danmark)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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1847
1833-38
1840
1856
1858-59
1858-59
1865
1866
1867-73
1874
1877-79
1920-22

RA: 2. dep. reg. 14/5 1816, nr. 696 a.
Adresseavisen 11/7, 12/7 1816.
Skr. af 9/4 1963 fra Archiv mesta Brna, Brno, Tjekkoslovakiet, oplyser, at han ikke
ses i derværende byarkivs arkivalier 1770-1790.
Årh. St. 4/11 1817. Sejr.
Årh. St. 14/11 1817. Sejr.
Viborg Samler 5/1 1818, jfr. Gunnar Sandfeld: Komedianter og skuespillere, 1971.
LA-Nørrejylland: Fredericia byfogedarkiv, pasprotokol 29/5 1826. 23/8 1833.
F. St. 26/6 1827.

9.

10.
11.
12.
13.

LA-Nørrejylland: Nibe byfogedarkiv, pasprotokol 17/9 1827. Passet udstedt i Kjøben havns Amts nordre Distrikt 19/7 1827. RA: 3. dep. reg. nr. 220 af 25/4 1828,
bevilling til at forevise optiske, mechaniske og eqvilibriske Kunster i Danmarks
Kjøbstæder i 2 år. Fornyet 23/4 1830.
F. St. 7/8 1829.
LA-Nørrejylland: Assens byfogedarkiv, pasprotokol 29/9 1829.
F. St. 28/9 1829.
Ålb. St. 28/1 1817.

16.
17.

Iversens Avis 5/1 1819.
Den tekniske redegørelse bygger primært på oplysning fra Joseph Hoffmanns
tiptipoldebarn, kunstfyrværker Lars Hoffmann Barfod, Tune, Roskilde. Familien
har i ubrudt linie beskæftiget sig med fyrværkeri. Iflg. Eiler Nystrøm: Offentlige
Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid, bd. 1, side 123, blev den røde flamme
opfundet ca. 1824 i England.
Årh. St. 6/11, 13/1 1 1829. Sejr.
Årh. St. 20/3,26/3,16/4,17/4,23/4,1/5,11/5 1830. Sejr. En såkaldt Mongolfiere

18.

er en varmluftballon, en Blanchard er en brintballon.
Ålb. St. 26/6 1830. Gengivet ordret: Årh. St. 1/7 1830 og i Christian Iversens Avis,

14.
15.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

Odense, 6/7 1830. I referat: F. St. 2/7 1830. Se endvidere: Samlinger til Jydsk
Historie og Topografi, 4. rk., 1. bd., 1911-14, artikel ved S. Nygård: Skolelærer
Povl Henrichsens Selvbiografi. RA: Originalmanuskriptet ikke bevaret i relevante
samlinger, iflg. skr. 5/12 1979, jfr. uoverensstemmelse mellem avisreferatet og Povl
Henrichsens manuskript, hvorfra S. Nygård kun har refereret om episoden på
markedet. T. M. Sørensen, Tuen, Bindslev, takkes for henvisning til Nygårds artikel.
Iflg. skr. 6/12 1979 fra Institut for navneforskning må Hunslev være en fejlskrivning
for Hundslund.
På sønnen Wilhelms dåbsattest 1835 er Fr. W. Hoffmanns stilling angivet som
kammerjæger.
RA: DK. 3. dep. j. nr. 1838, N 1000, henlagte sager.
RA: DK. 2. dep., Q 2610, 1841. Ansøgningen dateret 18/9 1841 var bilagt
anbefalinger fra birkedommeren i Hirschholm og præsten i Karlebo.
RA: DK. 2. dep. reg.j. nr. 656, 7/10 1841. Fornyedes successivtfor 1 år ad gangen
til 1849 incl.
LA-Nørrejylland: Fredericia byfogedarkiv, pasprotokol 15/12 1842. Passet viseret
8/4 1842 i Nakskov. Desuden 27/4 1846. Passet udstedt 12/1 1845 i Hirschholm.
F. St. 10/5 1842. Discendenter betyder den nedadstigende linie i slægtsbeskrivelse.
F. St. 14/5, 19/5 1842.
Årh. St. 25/6 1842. Sejr.

Rasmus Nielsen: Aarhus i Fyrrerne, 1901. 2. udgave 1959 med noter af Emanuel
Sejr. Årh. St. 24/12 1901.
Årh. St. 21/7 1843. Sejr.
Årh. St. 24/7 1843. Sejr.
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30.
31.

F. St. 30/11 1843.
Randers Amtsavis 25/6, 26/6, 28/6, 5/7 1845. Årh. St. 16/7, 21/7 1845, jfr.

32.
33.
34.
35.

Aarhus gennem Tiderne, bd. 3, 1941.
Årh. St. 1/3, 3/3, 8/3 1847. Sejr.
Årh. St. 29/10, 3/11 1847. Sejr.
Årh. St. 31/5 1849. Sejr.
Årh. St. 7/1, 13/1, 11/3 1859. Sejr. Johan Alfred Wedin, f. 19/12 1824iUmeå
stadsforsamling. Han døde 1903 i Århus, jfr. Årh. St. 1/10, 4/10 1903.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.

58.
59.
60.
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F. St. 28/8 1860.
F. St. 24/12 1864. 17/5 1866. 12/6 1868.
Alhambra-program nr. 101 for 13/9 1861 og nr. 53 for 8/8 1867. Tilhører Lars
Hoffmann Barfod, Tune.
Berl. Tid. 26/7 1866.
Valdemar Korfitsen: Gamle Minder, optegnelser af en gammel københavner, 1885,
pg. 29. Meddelt af Tom Overgaard, Holte. Calembour er fransk og betyder ordspil.
F. St. 29/7, 2/8 1831. Ballonen var næsten kuglerund, ca. 7 m i diameter.
F. St. 25/10 1832.
Årh. St. 20/12, 27/12 1833. Viborg Samler 18/1 1834.
Årh. St. 23/8 1843. Randers Amtsavis 15/7, 24/7, 27/7 1843.

LA-Fyn: Købt 6/8 1832, Sortebrødretorv, nordre side, matr. nr. 161, jfr. skøde- og
panteprotokol 1830-57, fol. 215. Solgt iflg. købekontrakt 27/2 1844, skøde 10/12
1844, jfr. skøde- og panteprotokol 1844-50, fol. 13. lbnr. 15.
F. St. 20/3, 30/3, 14/4, 16/4, 21/4 1835.
Skanderborg Amtsavis 16/5 1834. Hillerødbogen, 1948, side 303 ff.
F. St. 25/2 1836. Iflg. Bornholmske Samlinger, 1977, kapitlet: Resande Teatersel
skab 1823-50, var Hoffmann & Co. på Rønne teater i 1837 med 6 pantomimer.
Randers Amtsavis 28/2-19/3 1838.
Vejle Amts Aarbog, 1958, H. G. Bønnelycke (1830-1914): Erindringer fra
Fredericia i 1830’erne og 40’erne, side 104.
Randers Amtsavis 21/8-8/9 1838.
F. St. 30/4 1838.
F. St. 24/12 1839.
Jyllandsposten nr. 8, 1840. Årh. St. 5/3 1840. Der er formentlig tale om
kunstberider Vincent Stella fra Wien. (Hirn.)
Årh. St. 27/4 1840.
H. A. 11/12, 15/12, 17/12, 18/12 1840. Theilbøl.
Årh. St. 28/12 1840.
F. St. 18/10 1841-17/1 1842.
H. A. 15/4, 19/4 1842. Theilbøl.
Århus kommune, magistratens 2. afdel., bygningsinspektoraterne: Fotokopi af
Bygningskommissionens protokol 4/1 1845. Carl Hoffmann og 4 børn plus 1
mandlig artist var 1845 påført Folketællingslisten i Studsgade 187, Århus. Meddelt
af P. Porse og Sejr, Århus.

61.

62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.

Årh. St. 14/1 1845. Tak til forfatteren Peder Jensen (1918-75), der i sin bog: Hist og
her i Århus, 1972, 133 pg., ill., gjorde opmærksom på Carl Hoffmanns visit i
Studsgade 187.
Ålb. St. 18/4 1846. F. St. 5/9 1846.

Viborgs Stiftstidende 3/7, 10/7, 14/7 1846.
Svendborg Amtstidende 11/8 1843. LA-Fyn: Købet af Ringe kro ses ikke i
relevante arkiver, hvilket formentlig forklares ved, at købet skete underhånden af
hensyn til bevillingen m.v. LA-Fyn: Bjerge-Åsum Herredsfogedarkiv, skøde- og
panteprotokol 1855-61, fol. 740, matr. nr. 21 b af Rynkeby, købt ved skøde 14/4
1858. Solgt 9/12 1865 som dyrlægebolig.
Berl. Tid. Till. M. 6/2 1854.
Årh. St. 21/3, 26/3 1856.

70.
71.

F. St. 2/10 1856 (Fredericia). 14/4 1858 (Bogense).
F. St. 7/12, 9/12, 1 1/12 1858.
Program over Grupperne og de enkelte Figurer i C. Hoffmanns Voxcabinet. 16 sider
trykt program + omslag, 11 cm x 18 cm. Trykt med Hurtigpresse i Joh. Milos
Officin, Odense. Eksemplar i CHS. Ordforklaring: decent betyder ærbar, anstæn
dig.
F. St. 22/5, 26/5, 27/5, 28/5 1858.
F. St. 12/8 1859. Iflg. Årh. St. besøgte Circus national Århus sidsti december 1859.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

Det blev da tvunget bort fra byen af Didier Gautiers Cirque du Nord og rejste til
Ebeltoft med premiere der 4/1 1860. Det er sidste bulletin fra Carl Hoffmann som
cirkusdirektør.
F. St. 27/7 1861.
F. St. 3/8, 6/8 1861.
F. St. 24/7, 25/7, 26/7 1860. 5/7, 8/7 1862.
F. St. 27/8 1861. 3/6 1862.
F. St. 13/9 1861.
F. St. 16/8, 18/8, 21/8 1865. Bjerge-Åsum Herredsfogedarkiv, skifteprotokol

78.
79.

80.

81.
82.
83.

1863-70, fol. 151 og 167 om tilladelse for hans enke til at hensidde i uskiftet bo.
F. St. 24/7, 2/8, 4/8, 5/8 1865.
LA-Fyn: Odense Byfogedarkiv, testamenter 1888-96, 17/7 1889. Skifteprotokol
1894-95, fol. 137 og 231. 1896-98, fol. 202. Holbeck: Odense Bys Historie, 1926,
pg. 371. Emanuel Sejr: Århus-Mosaik, 1967, pg. 107.

F. St. 14/11 1862. Plakat vedr. Rudolph Hoffmanns virksomhed, Det danske
Filmmuseum, København. 35,5 cm x 45,o cm. Plakat vedr. Francois Hoffmanns
virksomhed, fyrværker Lars Hoffmann Barfod, Tune. 19 cm x 45 cm. Kopi af begge
plakater i CHS.
F. St. 1/6, 9/6, 10/6, 14/6, 16/6 1865.
Aarhus gennem Tiderne, bd. 3, 1941, pg. 306, Emanuel Sejr: Offentlige Forlystel
ser. Jfr. Årh. St. 18/5 1866.
PAW. Francois Hoffmann blev gift 28/2 1873 i Memel med Maria Victoria Rose
Bono. Skilt 1880.
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.

94.

95.

96.

Originaldokumenter hos Lars Hoffmann Barfod, Tune, der tillige ejer Cirkus
Brødrene Hoffmanns tilladelsesbog 1865-76. Afskrift i CHS.
F. St. 6/3-13/3 1874.
Hirn.
F. St. 19/1, 20/1, 21/1, 23/1 1899.
Fyens Socialdemokrat 27/1 1957. Mandse Hoffmanns gamle fremvisere og
plakater m.v. kom efter hans død til Det danske Filmmuseum, København.
Randers Amts Avis 23/5, 24/5, 25/5, 26/5 1910.
Berl. Tid. 23/1 1938.
Berl. Tid. 23/8 1962. Lars Hoffmann Barfod og J. C. Balling Jensen: Krudtets
opfindelse. En historisk gennemgang af sortkrudtets oprindelse, fremstilling og
anvendelse til kunstfyrværkeri. Privattryk: Tivoli’s Fyrværke ri fabrik, Tune, 4000
Roskilde. 12 sider, ill. 1981.
RA: 2. dep. Kgl. bev. 19/9 1844. Per Arne Wåhlberg: Cirkusfamiljer i Gävle, 1978.
Sven Hirn: Plakaterne fortæller, Almanak nr. 6, 1967. Hufvudstadsbladet,
Helsingfors, 5/10 1969, Sven Hirn: Upp till himlens höjd. Den citerede plakat for
3/6 1849 findes i Abo stads historiska museum.
Plakat for 1/5 (1858) fra Eklundshof findes i Kungliga Biblioteket, Stockholm.
Wilhelmine Christine Chadig var født 12/7 1814 i Middelfart. Hun døde 25/3 1881
i Stockholm. Docent Bo Bennich-Björkman ved forskningsprojektet Populärfiktion i
Uppsala har i en studie om skillingsvisetryk af sensationstype i tidsrummet
1860’erne - 70’erne vist, at Wilhelmine ved hjælp af en søn og en svensk
cirkusartist, Gustaf Robert Herlin, byggede et foretagende op omkring skillingsvise
markedet i Stockholm og bl.a. optrådte på Djurgårdsslätten i 1870’erne. (Laurellska
mordet i Stockholm i polisprotokoll, kriminalreportage och skillingtryck, 1982).
Scrapbog II vedr. The two Walley’s med anmeldelser og trykte programmer for
Cirkus Hoffmann 1922, CHS.
Sorø Amtstidende 4/1 1923: Cirkus Hoffmanns sidste Galaforestilling. Artiklen er
strammet op af A E.

Schulz.
Cirkus Skandinavien
1.

2.
3.
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ca. 1870 - ca. 1902

Fortalt til AE 1960 af Joseph Sambleben (1872-1961), der har hørt historien af sin
mor, Dorothea, f. Schulz. Lignende historie fandtes i både Miehe- og Enochfamilien. AE-db. side 1793.
RA: Indenrigsmin. 1. Dep. 1872, j. nr. Æ 1954.
Folketællingslister Hohenwestedt 1835, 1840. Medd. 9/5 1961 fra Boddum-Ydby
pastorat.

4.

5.

LA-Nørrejylland: Fredericia byfogedarkiv, indeni, pasprot. 21/10 1857. Nibe
indeni, pasprot. 27/7 1864, nr. 77,78, hvor Johanna blev indskrevet som sangerinde
og Dorothea som harpespillerinde.
Årh. St. 18/7 1867. Sejr.

6.

LA-Nørrejylland: Hads hrd. indeni, pasprot. 1865-72,25/9 1867. 23/3 1868. 17/2
1869. Meddelt af Poul Porse, Århus.

7.
8.

Attester i CHS.
E. Bodenhoff: Lyse Minder, 1915, side 22. Erindringer fra ca. 1860’erne. Ernst
Schultz: Die Kunst des Bauchredens, Erfurt 1881. Encyclopedia Americana. Ene.
Britannica. Stikord: Ventriloquism. Douglas Houlden: Ventriloquism for boys and
giris, London 1958.
Berl. Tid. 6/7 1861 jfr. Lindstrøm, pg. 138. F. St. 23/7, 24/7, 27/7, 16/8 1861.
F. St. 16/7, 18/7 1863. Årh. St. 5/1 1, 7/1 1 1863. Sejr.
Årh. St. 7/2 1867. Sejr.

9.
10.
11.

12.

27/3 1875 lå Cirkus Skandinavien ved Eckernförde, hvor sønnen Carl blev født, jfr.
skr. 2/4 1965 fra Katolsk kirke, Århus. H. A. 3/8 1871. Theilbøl.

13.

RA: Boddum-Ydby sogneråds skr. 17/9 1872 som svar på Halsted-Aunede
sogneråds skr. 2/9 1872. Udskrift af Hassing-Refs Herreders Politi-Protokol 22/10
1872.1 øvrigt jfr. note 2. LA-Nørrejylland: Thisted Amts Journal 1872, B2 - 5013,
jfr. D 494-1872, lbnr. 40, 12/9 1872. Boddum-Ydby Embedsbreve 1809-74, 123
B, 18. Skr. 284 af 13/8 1872.
H. F. 18/10, 19/10 1893. Theilbøl.
F. St. 31/5 1895. Ebeltoft Avis 20/4 1898. Meddelt af Poul Hvitved, Ebeltoft.
Randers Amtsavis 21/7 1938.
Joseph Samblebens spillebo^ 7/7 1915-16/6 1932 i CHS. Johannes Buchholtz:
Godtfolk, 1934. Heri novelleh Vognen, der handler om sønnen Lorenz Sambleben.
Anders Enevig: Tatere og rejsende, 1965, med omtale af familien Sambleben.
Pol. 9/11 1969. 18/8 1972. 14/9 1975. 29/11 1981. F. St. 15/2 1978.

14.
15.
16.
17.

18.

Miehe.
Thyland
Miehe
Miehe I/S
Skandia
Thyland
Miehe Cronje
Cronje
C. Miehe
C. Miehe-Glauert
Miehe-Glauert

ca. 1884
ca. 1889-1944
1945-1958
ca. 1906
ca. 1905-1911
1911
1911
1926
1927
1928-1939

Heinrich Miehe.
Heinrich Miehe, Dora Pfänner.
Eugen og Thyra Pfänner m.fl.
Vilhelmine Miehe. Sverige.
Jack Sander.
Christian Miehe.
Christian Miehe.
Chr. Miehe og Kr. Larsen Moller.
Chr. Miehe og Oscar Glauert.
Chr. Miehe og Oscar Glauert.
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Miehe-Madsen
Bergman-Madsen
Thyland
Tom Mix
Alexander
Kaj Ewans
Ewans
C. Miehe
Chr. Miehe
Renard
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
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1934-1935
1939-1941
ca. 1940
ca. 1940
ca. 1940
1940
1940
1940
1942
1955

August Miehe og Harald Madsen.
Harald Madsen.
Alex Sander.
Alex Sander.
Alex Sander.
Chr. Miehe, Kaj Ewans m. fl.
Chr. Miehe, Kaj Ewans m. fl.
Chr. Miehe, Kaj Ewans m. fl.
Chr. Miehe og Isabella Bruun.
Martha Miehe og Romeo Renard.

LA-Fyn: Assens byfogedarkiv, pasprotokol.
Heinrich Christian August Miehe, f. 10/8 1846 i Langelsheim. Hans farfar var
skomagermester og hans far Brinksitzer, dvs. husejer og arbejdsmand i Langelsheim.
Dansk biografisk leksikon, 3. udgave.
Franz Zobel: Die Salzgitterschen Wandermusikanten, 1943. Alfred Dieck: Die
Wandermusikanten von Salzgitter, 1962.
Berlingske Søndags Magasin 5/1-9/2 1941, Dora Miehe Pfänner: Cirkus Miehes
Historie, 1-6.
RA: Ansøgning om dansk indfødsret 20/7 1880, Ind. m. K.K. 1880, j. nr. 19-26, M
212- 1880, afslået. Ny ansøgning: Ind. m. K. K. 1893, j. nr.63 - 190.Bevilget 1893,
regist. nr. 1459. Alfabetisk navneregister 1916: Nr. 6778.
Sorø Amtstidende 10/8 1906.
Louise Miehe skænkede sin harpe til museet på Koldinghus i tidsrummet 1890 1911, mus. nr. 3504.
Johan Skjoldborg: Min Mindebog, 1936, side 111-112. Ålb. St. 8/4 1932.
Meddelt 1960 af Alex August Sander, jfr. note 81.
Johan C. A. Schulz (1814-59) og Johanna C. Enoch (f. ca. 1815).
Attest fra Boddum-Ydby sogneråd af 9/4 1880 som bilag til Heinrich Miehes
ansøgning om dansk indfødsret.
Årbog for Holbæk Amt, 1936, Jens Jacob Sørensen (1864-1939): Holbæk i gamle

dage, side 55-56.
Svendborg Amtstidende 15/7, 16/7 1884.
Det citerede er et uddrag af Johannes V. Jensens essaysamling: Mytens ring, 1957.
Også trykt i Cirkushistorier fra hele verden, (1962). Trykt første gang i heftet:
Julekronen, 1911. Se også Johannes V. Jensens artikel i Politiken 10/6 1940: Hos
Duedronningen.
Roskilde Tidende 2/3, 8/3 1889.
F. St. 2/7 1889.
F. St. 1/8 1893.
F. St. 5/7 1895.
F. St. 10/7 1895.

30.

Budstikken 1963, side 120, Niels Riisgaard (f. 1883): Til marked norden og sønden
for Limfjorden.
LA-Nørrejylland: Skøde 17/2 1887 vedr. matr. nr. 2 n afYdby. Ved salg 7/1 1959
bestod cirkusgården af flg. sammenkøbte parceller: 2 n, 2y, 2q, 2t, 2o, 3r, 3t, 3x, 8d
og 8 g afYdby og Tvolm byer. Ejendomsskyld 85.000 kr.
LA-Nørrejylland: Rold kro, matr. nr. 7 af Rold by, iflg. købekontrakt 7/8 1894,
skødet tinglyst 26/2 1895.
Roskilde Tidende 23/9 1897.
RA: Folketælling for Rold sogn 1/2 1906, 1911. Vejle Amts Avis 16/6-28/6 1905.
Helsingør Dagblad 13/8, 17/8 1906.
F. St. 4/9 1908.
Sarpsborg-avisen: Giommen 9/12 1898.
Iflg. Tammerfors Aftonblad havde Grand Cirkus Miehe forestilling 30/8-16/9 1912
på Alexandertorget i Tammerfors. Hirn.
PAW. Frederiksborg Amts Avis 24/8 1915. Björn Vinberg: Hippodromen, 1977.
Endvidere data for fødsler og andre familiebegivenheder i familien.
Ålb. St. 15/5 1912. Meddelt af Gudmund Hansen, København.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

F. St. 30/8 1910.
RA: Jm. 1. kt., 0 717-1913, bevilling 28/5 1913.
Esbjerg Avis 12/6 1913. Meddelt 1979 af Finn Stendevad, Esbjerg.
Esbjerg Avis 16/6 1913.
Esbjerg Avis 1 1/2 1895. Meddelt 1977 af Byhistorisk Arkiv, Esbjerg.
Vestkysten 20/7 1974.
Vestkysten 1/9, 7/9 1979. Oplyst til avisen af Hans Bredal (f. 1904), Esbjerg.
Esbjerg Ugeavis 13/3 1979. Stendevad.
Ålb. St. 13/1 1976, kronik af Anders Enevig: Det gamle ridehus. Barn af

40.

Himmerland II, 1980, artikel af Thyra Miehe-Pfänner: Cirkus i Rold.
Ålb. St. 2/4 1914.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.

Frederikshavn Avis, udateret klip: Cirkus er ikke ensbetydende med store Penge,
interview med cirkusdirektør Eugén Pfänner.
F. St. 21/4 1915.
F. St. 4/5 1915.
F. St. 10/5 1915.
Rold kro, matr. nr. 7a af Rold by, solgt iflg. tinglyst skøde 26/3 1918.
Ægteparret Miehe er begravet på Rold kirkegård, hvor gravsted med mindesten er
fredet af menighedsrådet.
Pol. 12/9 1919.
Pol. 19/8, 20/8 1913. Social-Demokraten 20/8 1913. Berl. Tid. Aften 16/8, 20/8
1913. Berl. Tid. Morgen 20/8 1913.
Berl.Tid. 17/9 1938.
Plakater og programmer af begge kunstnere i CHS. Karl Johan Almqvist (18991970) har desuden i nogle ordmalende digte (citat) beskrevet cirkuslivet i bøgerne:

319

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
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Cirkus fra 1928 og 1946. Se i øvrigt tidsskriftet Cras, 1980, side 85-94: K. J.
Almqvist.
Jyllands Posten 24/12 1922.7/1 1923. Da slaget ved Waterloo i Belgien fandt sted
1815 og Dora Miehes farfar, Brinksitzer Johann C. W. A. Miehe blev født 1/4 1822
i Langelsheim, kan hverken han eller hans far være blevet dræbt af Napoleons
soldater. Hendes morfar var omrejsende kurvemager og musiker Johan Chr. Anton
Schulz, der døde som 45-årig på rejsen i Øster Svendstrup, Hjørring amt, 25/3 1859.
Familien Schulz ankom til Ydby 2/5 1858 fra Hohenwestedt i Ditmarschen med
afgangsattest dateret 16/4 1858. Johan Christian Anton Schulz har aldrig været
musiker i Frederikshavn. Dora Miehes oplysninger var altså ikke korrekte.
F. St. 26/8 1928. Cirkus Miehe fik fra 1925 syet telte hos Aarhus Teltfabrik. Det
første havde en diameter på 28 m. Oplyst 3/8 1981 af Arne Fink, Århus.
F. St. 6/9 1928.
F. St. 20/9 1931.
Pol. 3/5 1940.
Social-Demokraten 18/8 1940. Pol. 19/3 1941.
Pol. 17/8 1944. 22/4 1945. Berl. Tid. 12/9 1946.
Jyllands Posten 12/1 1 1958, Svend Hansen: En Cirkus er gaaet ind i det lange
Vinterhi.
Dora Pfänner lod med myndighedernes tilladelse bygge et 4 m x 4 m spidsbuet
hvælvingsrum på gårdens mark med plads til 14 åbne urnebegravelser i nicher,
projekteret til hendes nærmeste slægt. Dora Pfänner og Heinrich Kolzer er gravsat i
mausoleet, der har form som en forhistorisk gravhøj. AE-kb side 126-127.
F. St. 2/9 1945.
Teltholderen, nr. 17, juni 1945.
Thisted Amts Tidende 7/4 1953.
Fjerritslev Avis 3/9 1955.
Pol. 18/3, 23/3 1956.
H. A. 3/9 1958. Politiken 9/11 1958. Sydthy egnshistoriske arkiv, Vestervig, haret
stort udklipsmateriale om familien Miehe.
Meddelt 1967 af Vilhelm Richard Nielsen, Holstebro. Artistnavn: Richardo.
Årh. St. 18/7 1867.
2 stk. fotos, gave fra Isabella Miehe, Lyngby, 1961. 1 stk. postkort, gave fra Alvilda
Schulz. Kristianstad, 1968.
Hirn.
Foto, gave fra Isabella Miehe, Lyngby, 1961. Gengivet i Anders Enevig: Tatere og
rejsende, 1965, planche 14.
Foto, gave fra Isabella Miehe, Lyngby, 1961. Plakat i Kungl. Bibi. Stockholm, jfr.
PAW.
Meddelt af Isabella Miehe, Lyngby, 1961 og 1977. AE-db side 2168-79.
Radioudsendelse 21/6 1981, program 3: Et liv på farten. Samtale med Isabella
Miehe.

73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.
96.

97.
98.
99.

Iflg. Köpings tingsrätts meddelelse 19/4 1977 fik Vilhelmine Persson skøde på
ejendommen Oxenstjerna 4, Arboga, 29/12 1919. Hun solgte ejendommen 17/11
1924.
Bernhardt Jensen: Som Århus morede sig, 1966, side 71, jfr. Århus St. 9/3 1922.
Plakat i Kungl. Bibi., Stockholm, jfr. PAW. Björn Vinberg, Hippodromen, 1977.
F. St. 23/2 1923.
F. St. 1/3 1923. Katalog over Dyresamlingen i Vilhelmine Miehes Menageri for
1921 findes i DKB.
F. St. 5/3 1923.
F. St. 15/3, 16/3 1923.
Ekstra Bladet 29/1 1944.
Meddelt af fuldmægtig Hans L. A. Olsen, Vanløse, 1961. Ansat på Socialkontoret,
Rødovre.
Indledningen meddelt af sønnen, Alex August Sander, f. 1891. AE-db 7/1 1 1960,
side 1727-51. RA: Jm. 1. kt., sag B 5387-1901.
Iflg. skøde 8/1 1903 ejede Jacob Konrad Ludvig Sander matr. nr. 33 b, 33 g, 33 1, 33
m af Ydby og Tvolm byer til 8/8 1918.
Hjørring Amtstidende 13/7 1904.
F. St. 4/9 1905.
Iflg. købekontrakt 16/10 1905 erhvervede Jacob Sander matr. nr. 10 b. 10 c af
Hjelmerup by, Verninge sogn, samt ved købekontrakt 17/12 1906 også matr. nr. 10
a. Skødet tinglyst 13/6 1907.
F. St. 27/10 1905.
Foto i NM. og CHS. Ridehuset revet ned ca. 1916. Meddelt 1976 af tømrermester
Sigfred Petersen (f. 1906), Verninge.
F. St. 3/5 1906. Der hentydes til baron Wilhelm Knuth med Cirkus Guillaume.
F. St. 12/8 1907.
Augusta Sander er begravet på Verninge kirkegård. På graven ligger en stor, fornemt
tilhugget sten i tidens stil, som menighedsrådet værner om.
F. St. 26/6 1908.
F. St. 12/4, 15/5 1911.
RA: Jm. 1. kt., sag N 6409, 1912. H. F. 13/6-17/6 1912. Theilbøl.
Plakaten for Cirkus Alexander er gengivet på reklamefoto vedr. Jean Overgaard og
hans dresserede katte, CHS.
Meddelt 1976 af gøglerne Martin Waldini, Allesø, og Gunnar Eghøj, Odense, jfr.
trykt reklamemateriale i CHS.
Slagelse-Posten 26/6, 27/6, 28/6 1911. Personalet var på 45 personer. Besøgte
bl.a. Køge, Stege, Næstved, Slagelse og Ålborg. Iflg. trykte programmer i DKB blev

forretningen også kaldt for Cirkus Cronje. Holbæk-Posten 26/7, 3/8 1911.
H. Slyngbom, København.
Meddelt af fhv. kapelmester Fredrik Rehder (f. 1909), Odense.
H. F. 7/5, 12/5, 14/5 1926.
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100.
101.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.

F. St. 19/5 1926.
F. St. 10/4 1928. Programmer for Cirkus Alexander Leonhardt og Cirkus Møller i
CHS.
Plakater og programmer i CHS.
Herning Folkeblad 24/5 1933.
Nationaltidende 12/5-1/9 1940. Billed Bladet 31/10 1969. Brev 24/4 1976 fra Kaj
Ewans, USA.
Meddelt 1977 af Georg Larsen, klovnen Larno, Hillerød, og Isabella Hansen, født
Bruun, Gentofte. Plakater i CHS.
Iflg. program i Niels Bang Nikolaisens samling, CHS.
Meddelt af Martin Waldini, Allesø.
Meddelt af Grethe Trautner, født Renard, Odense.
Dagbladet København 30/7 1920, sign. Barriere, synonym for Chr. Houmark.
Artiklen klæbet ind i Bivognens scrapbog 1919-23, CHS.
Jfr. soldaterbog 2 mdr. tjeneste 16/12 1918 til 14/2 1919: kasseret for stedse.
Arbejdstroppernes depot, nr. 1107-1918. Bogen i CHS.
Aftenbladet, udateret klip fra 1922 i Bivognens scrapbog 1919-23, CHS:
Jfr. Bivognens scrapbog 1925-34, CHS.
Program for Cirkus Miehe-Madsen, 1934, CHS.
Avisudklip side 12-13 i scrapbogen: Saison 1939, Cirkusdir. H. Madsen, CHS.
Materialet i noterne 109-14 vedr. Bivognen er skænket af hans kone: Inga Madsen.
Artistbladet Varieté, juni 1942. F. St. 29/4 1934: Bivognen i Medgang og Modgang.
Marguerite Engberg: Fy & Bi, 1980.
Aftenbladet 3/11 1941.
Dokumentation og fotos i CHS.

Enoch.
Cirkus
Cirkus
Cirkus
Cirkus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Skandinavien
Dannebrog I
Reinsch
Dannebrog IV

1895
1897-1922
1923
1977-

Attester i CHS.
Meddelt 1961 af Dorthea Enoch jfr. AE-db side 2229. Familien overdrog 1935
Vilhelmine Enochs harpe til museet i Nykøbing F., museumsnr. 3288.
RA: Indfødsretssag vedr. Georg og Peter Enoch. Lov af 12/2 1909.
Meddelt pr. brev 16/1 1 1967 af Inga Richardo Nielsen, Holstebro. Hun var
svigerdatter til Carlo Nielsen, note 9.
F. St. 31/5 1895.
Lolland-Falsters Stiftstidende 15/4, 21/4 1897.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Matr. nr. 11 f af Hasselø by, Væggerløse sogn, købt 3/9 1898, solgt 28/6 1912. AEdb side 2228, 2437, 3099, jfr. Dommerkontoret, Nykøbing F.
Meddelt 1960 af Joseph Sambleben, jfr. AE-db side 1794.
Emilie (f. 1889) gift m. Georg Enoch, jfr. AE 103, 18/10 1961, båndoptagelse i
DFS. Dorthea blev gift med Louis Alexander Steckel og Johanne med Carl Marinus
Nielsen, kid. Carlo, der var forretningsfører for Cirkus Dannebrog. Han var bror til
cirkusdirektør Robert Daniels.
Meddelt 19/10 1961 af Emilie Enoch, jfr. AE-db side 2439. Endvidere Sigurd
Strangen: Vor Herres Hønsegaard, 1948. Novellen Sisken handler om Cirkus
Dannebrog, jfr. kronik af S. S. i Berl. Tid. 22/9 1954.
RA: Jm. 1. dep. 1912, N. 8160.
Gunnar Sandfeld: Den stumme scene, 1966, side 87.
Helsingør Dagblad 18/5 1915.
Helsingør Dagblad 19/5 1915.
RA: Fornyelsesandragende om cirkusbevilling af 10/12 1920 har som brevhoved et
billede af Cirkus Dannebrog i Kongens Have med Rosenborg i baggrunden. Et
ubeskrevet brevark i CHS.
Trykte programmer for Cirkus Dannebrog i CHS.
Bornholms Tidende 5/7, 6/7 1923.
Poul Wandels scrapbog II i CHS. Ærø Folkeblad 21/7, 2/8, 4/8 1923.
H. Slyngbom, København.
Meddelt af Irma Altenburg og andre rejsende.
Nationalmuseets Arbejdsmark, 1975. Artikel af Ib Varnild: Danske cirkusplakater i
Nationalmuseet, med ill. af håndklædeplakat for Cirkus Dannebrog II. Urpremie
ren fandt sted i Ølstykke den 4/5 1928.
Meddelt 27/7 1977 af murermester Kaj Jensen, Hundested, tidl. Slagelse.
Korsør Avis 9/4 1948.
Korsør Avis 12/4 1948.
Korsør Avis 10/4, 19/4 1948. Sorø Amtstidende 10/4, 11/4, 14/4, 15/4, 18/4,
19/4 1948. Sorø Amts Dagblad 15/4, 16/4, 17/4 1948.
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Cirkusdirektör Heinrich Miehesom klovn. Den sorte plamage på hans højre ben er en beskadigelse
af emulsionen på glasnegativet. Billedet er et af de ældste fotografier af et klovnkostume i Danmark.
Foto 1888, Kirstine Lund, Lokalhistorisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum, Hjørring.
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