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Forord
Udviklingen - navnlig inden for massemedierne — har i de senere år
medført væsentlige forandringer for vor hverdags vaner og dermed
også for kulturlivet i praktisk taget alle grader og afskygninger.
1 mange henseender er det gået hårdt ud over manegens kunst, som
stadig ret præcist kan karakteriseres som den glemte kunstart; og
det miljø, hvoraf cirkusartisten er rundet, markeds- eller gøglerpladsen,
er næsten ikke til at kende igen. Gøgleren på paraden, den retorisk
begavede rekommandør, den svævende dame, marmorjomfruen, den
»ægte« indiske fakir, som ofte talte forbløffende godt jysk
ligesom de farlige menneskeædere fra junglen - alle er så godt som
forsvundet ud af billedet.
Men når de forandringer, som cirkus og gøglet for tiden undergår, er
blevet udlagt som et varsel om snarlig død, er det nok en kende for rask.
Den megen snak om cirkusdød har nok så meget på sig, at der i
de senere år er faldet en del cirkus af i svinget; men mellem det,
der er blevet tilbage, finder vi det bedste, og meget tyder på, at dansk
cirkus er ved at have fundet sit naturlige leje. Det er jo så småt
ved at sive ind både hos publikum og myndigheder, at kultur ikke
nødvendigvis er det samme som finkultur. Meget tyder på, at vi går en
morsom og spændende tid i møde.
Denne bog forsøger at give et rids af udviklingen på disse områder
fra bronzealderen til vor tid, et strejftog gennem »gyngehøvdingens«
rige og hele vejen manegen rundt.
Jeg retter en varm tak til direktør Allan Fridericia for værdifuld
hjælp ved billedredaktionen samt til artist Ølund Barly, uden hvis
righoldige cirkussamling denne bog næppe havde set dagens lys.

Det legende
menneske
Leg er - blandt andet - at foretage sig
noget, som puritaneren til enhver tid
vil kalde unyttigt. Men trangen til at
gøre det unyttige har rod så dybt i
mennesket, at puritanerens kamp imod
det på forhånd er tabt. Himmel og jord
engang forgår, men musikanterne og
de andre unyttige gøglere består.
Og der har altid været gøglere,
mennesker som i særlig grad har haft
sind for legens kunst, og som har gjort
det at lege til en profession. Et kald
kunne man måske sige, og der er in
gen grund til at fortie den omstændig
hed, at et kald ofte viser tendens til at
blive en byrde for dets bærer.
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Helleristningerne på disse sider stam
mer fra Sverige og viser nogle af de
tidligste gøglere i Norden. Vi ved ikke
meget om deres egentlige funktion i
datidens samfund, men de lærde hæl
der til den anskuelse, at de først og
fremmest har medvirket ved kultiske
fester. Man mener således, at gøglerne
har spillet en ikke ubetydelig rolle ved
f. eks. bronzealderens store frugtbarhedsceremonier, ved hvilke man i et så
prægtigt optog, som man nu kunne
stable på benene, førte et skib hen over
markerne i den tro, at det ville have
en gavnlig indflydelse på den kom
mende afgrøde.
En reminiscens fra denne gamle he
denske skik finder vi stadig i de store
karnevalsoptog, der er så almindelige
i de katolske lande, og fastelavnsbå
den, der føres gennem gaderne, er en
tradition, som endnu holdes i live
nogle få steder i Danmark.
Vi ved heller ikke noget om disse de
tidligste gøgleres sociale stilling, vi
ved intet om, hvordan hin tids bedre
kredse så på gøglerne, men til gengæld
taler en senere tid - fra de første
skriftlige kilder og helt op til vore da
ge - meget tydeligt om den foragt og
nedvurdering, som selv de ypperste af
dem har været genstand for.
For det første var de ikke bofaste
som andre ordentlige kristne menne
sker, og for det andet kunne man ikke,
selv med den bedste vilje, få deres
danse, spring og taskenspillerkunster
til at tage sig ud som hæderligt ar
bejde.
Men more sig over dem kunne man
dog, og det har vel været det væsent
ligste både for gøglerne og for de pæ
ne, bofaste, arbejdsomme mennesker,
der udgjorde - og udgør - deres pub
likum.
Mindre tænkeligt er det da heller
ikke, at kræmmeren i sin bod og bon.den bag sin plov med en vis misundel
se har set gøglertruppen drage forbi på
vej mod nye byer og fjerne riger, som
han selv aldrig skulle se.

Gøgler med stor bold. Kalkmaleri fra
Bellinge kirke.
De særeste både mystiske og roman
tiske forestillinger fulgte gøgleren, der
som Jerusalems skomager var på evig
vandring. Barnerøver, hønsetyv, hel
gen var han, og det skal nok være
sandt alt sammen. Den smukke histo
rie om den fattige gøgler, der hverken
kan skænke Gudsmoder penge, blom
ster eller lys, men i stedet stiller sig
op foran et billede af den hellige jom
fru og spiller bold og står på hovedet
- den historie siger en del om det le
gende menneske.
Og den er hverken mere eller min
dre sandsynlig end historien om gøgle
ren, der stjæler høns og vasketøj.

Er det noget møg at bryde sig om?
SÅ FØRTE DE DEN UNGE BRUD

I HERRE NILUS' GÅRD,
DET HVIDE SØLV OG DET RØDE GULD
VAR IKKE FOR LEGERNE SPART.

De legere, som omtales i folkevisen,
er professionelle gøglere: akrobater,
dyretæmmere, narre (klovner), sange
re og musikanter. Vi støder på dem i
yngre middelalder, hvor de giver de
res lystighed til bedste for godtfolk på
markederne; men først og fremmest
hører vi om den rolle, de spillede ved
hoffets og adelens fester, hvor de for
trængte den gamle skjald.
Der foreligger vidnesbyrd om, at
Svend Grathe favoriserede disse uden
landske gøglere, der som Saxo hånligt
siger: »... morede deres tilskuere ved
kvindagtige kast med kroppen, ved
fjantede fagter og ved raslen med de
res narrebjælder.« Og ved norskekongen Magnus Erlingsøns hof håner
skjalden Måne en leger således:
»Den snu fyr kommer her med sin
gige og sin pibe. Hvad skal vi med så
dant pak, der ter sig som vanvittige?
Sikke noget elendigt gøgl han viser

frem: en rød tævehund, der springer
over en kæp. Er det noget møg at
bryde sig om? Gigen hviner, mens de
gustne legere gå om og tager deres
pibe frem. Det er noget værre fjolleri;
se, hvor tumbet han drejer øjnene, han
der trutter i trompeten, se bare på
hans forvredne kæft og hans udspilede
kæber.«
Men der var intet at gøre. Dette ny
modens gøglerpjank var kommet for
at blive. Agtet blev de vel aldrig, men
det har altid været - og er - deres lod,
som de med en egen værdighed affin
der sig med, så længe »det hvide sølv
og det røde guld var ikke for legeme
spart«.
Og nok sagde man om gøglerne, at
de var »dårligt kristnet«, men jonglø
ren, narren og musikanten fik dog sin
plads i kirkens mægtige billedgalleri.
Han var nu gledet ind som en fast be
standdel i folks bevidsthed.

Knivjonglør. Kalkmaleri fra
Vigerslev kirke.

7

På Europas landeveje
Træsnittets udbredelse i det sekstende århundrede føjer
nogle væsentlige træk til vort billede af gøgleren og hans
virke. Vi finder ham flakkende om på Europas landeveje
alene eller i små og store trupper. Endnu skal der gå henved
fire århundreder, inden man for alvor begynder at skelne
mellem skuespillere, musikere, artister og nederst på den
sociale rangstige: gøgleren.
Det er ikke længere nok med »en rød tævehund, der
springer over en kæp«. Bjørnetrækkeren, der i orienten er
en tusindårig foreteelse, er trængt helt op til de nordligste
himmelstrøg, hvor interessen for mærkelige dyr og for
dressur i det hele taget begynder at gøre sig gældende. Vi
ved, at Frederik II havde en lille zoologisk have med hvide
ræve og kameler, aber og papegøjer, og CorfitzUlfeldt holdt
isbjørne, som han havde ladet hente fra Spitzbergen.
Regnehesten, som vi endnu den dag i dag kan finde i cir
kus, og som er et krævende dressurstykke, dukker op i
1500-tallet, måske som led i de opvisninger, der blev givet
af en af de mange store trupper af tårnlinedansere, der drog
om fra by til by. Hvor de kom frem, bad de om tilladelse
til at spænde linen ud mellem byens to højeste tårne eller
mellem master, som de selv medbragte og stillede op på en
egnet plads. Adskillige af dem, der senere skulle få betyd
ning for europæisk cirkus, er udgået fra tårnlinetrupper.
De mest lysende eksempler er forrige århundredes cirkuskonge tyskeren Renz samt det endnu eksisterende schweiz
iske cirkusdynasti Knie.
Betalingen var »efter behag« undtagen i de tilfælde, hvor
man gav forestilling på et lukket område, eller når en adels
mand eller fyrste havde engageret truppen.
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Tribunegøgl ca. 1700.
Regnehest fra 1500-tallet.

Tårnlinetrup i Fechthaus i Nürnberg 1672.
Bemærk også de optrædende på jorden under linen
og det lille slangemenneske i nederste højre hjørne,
som er i færd med at krybe gennem en ring.

Efter den lille trups
forestilling går hatten
rundt. Træsnit fra
16. årh.

9

Turnering og ringrending

Cirkus opstod omkring hesten og ryt
teren. Endnu er der dog lang vej til
manegen, men med den bagklogskab,
som vi i dag er i besiddelse af, er det
ikke så svært at se forudsætningerne
for cirkus i mange af de festbetonede
foreteelser, som i forbindelse med for
skellige rideopvisninger tidligere nød
en overvældende popularitet, f. eks.

turnering og ringrend.
Skoleridningen, som senere skulle
finde sin klassiske udformning i den
spanske skole i Wien, har sin oprin
delse helt tilbage i korstogstiden - må
ske endnu længere tilbage - og tjener
på denne tid militære formål. Hesten
var jo ikke blot et transportmiddel,
men også et våben. Ved kapriolen, et
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højt spring, hvorunder hesten trækker
forbenene ind under bugen, mens bag
benene i et mægtigt spark sendes bag
ud, var fortræffeligt egnet til uskade
liggørelse af en modstander. De hur
tige pirouetter kunne skabe luft om
kring den rytter, der var omringet af
fodfolk, og den hurtige og præcise
skiften mellem de forskellige gangar
ter havde selvsagt den største betyd
ning og dyrkedes for at fremelske ab
solut lydighed hos dyret og for at
skabe den mest intime kontakt mellem
hest og rytter.
Endnu i Christian IVs tid dyrkede
man turneringen eller dystridtet, som
det hyppigst blev kaldt her til lands.
Såvel til denne ikke altid ufarlige spøg

Dystridt som led i festlighederne i
anledning af Frederik Ils kroning 1559.
som til det lige så populære ringrend
(ringridning), var det naturligvis nød
vendigt med en lydig og hurtigt reage
rende hest. Man må huske på, at det
først og fremmest var adelsmænd, der
dyrkede disse former for idræt, og det
ansås for en selvfølge, at en mand af
ære dyrkede' ridekunsten, så konkur
rencen mellem deltagerne var meget
hård. Det må have været pragtfuldt.

Ringrendscene fra 1648. Træsnit.

Sølvstatuette på Rosenborg
slot, som viser den unge Christian IV som
ringrider. Statuetten kan skilles ad
og de enkelte dele benyttes som drikkekar.
herunder:

Skuespil for folket

Ved kongekroninger, kongelige bryllupper og jubilæer har
der altid været udfoldet den største pragt til glæde ikke
alene for dem, der giver anledning til festen, men også for
folket, som jo altid har måttet betale gildet.
Den politiske udvikling, som på den ene side har med
ført en svagere stilling for kongemagten og på den anden
side har gjort skatteborgeren til en virkelig magtfaktor, har
reduceret de kongelige fester til det forholdsvis beskedne.
Men tidligere var sådanne festligheder tillige et udtryk for
majestætens storhed, og der blev ikke sparet på udgifterne.
Ved afholdelsen af brylluppet mellem Christian IVs æld
ste søn, den udvalgte prins Christian, og kurfyrsten af
Sachsens datter, prinsesse Magdalene Sibylla, skal der nok
- omregnet til vor tids penge - være rullet et halvt hun
drede millioner, og heri er ikke medregnet, hvad vore
adelsmænd og udenlandske fyrstelige gæster selv måtte
ofre på deres udstyr. F. eks. kom kurfyrstinden af Sachsen,
der ledsagede sin datter, med et følge på ikke færre end
1532 personer og henved 500 heste.
Folkets andel i festerne var først og fremmest det præg
tige skue, der udfoldede sig, når de gigantiske pragtoptog
drog gennem byen, og man havde naturligvis også lov til
at kigge med - hvis man kunne få en plads - ved afholdel
se af dystridt og ringrend. Derudover blev der kastet pen
ge i grams, uddelt kød fra spidstegte okser, og man har
også set springvand, der sprang med øl eller vin.
Forbruget af musikere, skuespillere og andre gøglere må
have været enormt, og når man tager i betragtning, at fe
sterne strakte sig over flere dage, kan man roligt antage,
at der har været lystighed i hovedstadens gader.

Sol, måne og stjerne fra kinesernes land
Krudtet omtales første gang i Norden
under Valdemar Atterdag (13401375), men i det femtende århundre
de spillede ildvåbnene endnu ikke no
gen større militær rolle. Men interes
sen for det, som krudtet fra de gamle
kineseres hånd egentlig er bestemt til,
fyrværkeriet, var stor, og på Frederik
II og Christian IVs tid finder vi fyr
værkerens håndværk udviklet til det
mest kunstfærdige.
Da bryllupstoget efter Frederik Ils

kroning og vielsen i Frue Kirke kom
ind på slotspladsen, afbrændtes i luf
ten en flyvende drage, »som ved ra
ketter og anden behændig påfund gav
megen ild og skrækkelig lue fra sig«.
Og de gæster, som til Christian Vis
kroning nærmede sig byen fra syd blandt andre så ærværdige personer
som de brandenborgske markgrever blev standset ude på Køge landevej af
kongen, som om morgenen var redet
dem i møde med et stort følge. I et

herover og til højre: Flyvende drager
og sole »som ved raketter og anden
behændig påfund gav megen ild og lue
fra sig«.

Fyrværkeren og hans assistenter var flot kostumeret,
og deres fakler var kamufleret som ildsprudende
sværd og lanser.
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stort telt, som var blevet rejst til lej
ligheden, blev de fyrstelige gæster
grundigt beværtet, og først da mørket
begyndte at falde på, fortsatte man
rejsen ind mod byen.
Hensigten med dette arrangement
var, at alle skulle få det størst mulige
udbytte af et storslået fyrværkeri, som
var stillet op på Valby Bakke. Det
var sat op som en tyrkerfæstning, der
skulle stormes. Fæstningens tårn var
42 fod (ca. 13 m) og forsynet med
spir og halvmåne. 25.000 skud blev
brændt af under stormen, og derefter
tog kanonerne inde på volden fat, så
ingen kunne være i uvidenhed om, at
der var fest i gaden.

Fyrværkeren måtte også have talent
som skulptør. Her en kæmpe
mæssig bacchusfigur. herunder: Fyr
værkerifabrik ca. 1600.
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Til hovbal på slottet
I et håndskrift fra Christian Vs tid læ
ser vi om den yderst interessante
»Rossballet«, en af de såkaldte heste
balletter.
Alle »danserne« var ryttere. Hand
lingen var bygget over det altid aktu
elle tema krig og fred, der blev udar
bejdet en detaljeret koreografi, skitser
til en prægtig dekoration og til de
medvirkende rytteres kostumer, og der
blev komponeret speciel musik.
»Rossballetten« blev imidlertid al
drig opført, og motiveringen for afsla
get var, at den trods alt ville blive for
dyr. Det siger sig selv, at et så kæmpe
mæssigt rideshow kun kunne gennem
føres med en utrolig indsats af tid og
penge, og heri må man søge årsagen
til, at hesteballetterne aldrig - hverken
herhjemme eller i udlandet - slog rig
tigt igennem og blev en almindelig
foreteelse.
Udover at »Rossballetten« er en
væsentlig kilde til belysning af begre
bet hesteballetter, har den betydning
som vidnesbyrd om en svunden tids
enorme interesse for hest og rytter.
Ridning var - og er - en kunstart. At
de ikke egner sig for traditionel sce
nisk udnyttelse, kommer ikke sagen
ved.
Det kan dog ikke udelukkes, at
»Rossballetten« eller den inspiration,
den bygger på, skulle få indflydelse på
udformningen af de store rytteroptrin,
som hundrede år senere skulle gå over
manegen, og som udfoldede sig i stør
ste glans i de cirkuspantomimer, som
endnu i dette århundrede har haft en
dominerende plads på cirkusprogram
met.
Den egentlige rendyrkning af ride
kunsten skete dog først og fremmest
ved den spanske skole i Wien. Al se
nere ridekunst står i gæld til denne
fornemme institution.
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Dekorationsskitse til »Rossballetten«. Tallene på tegningen henviser til 1: selve teatret.
2: døre. 3: musiktribune. 4: placering af sanger. 5: plads til det kongelige våben.
6: placering af fredens symbol. 7: placering af krigens symbol.
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Uddrag af det håndskrevne manuskript til »Rossballetten«.

Den højere skole
I skoleridningen har hesten mistet sin
betydning som transportmiddel og vå
ben, den er ikke længere en brugsgen
stand, men et redskab for kunst.
En skolerytter skal ingen steder hen,
dyrets bevægelser har intet andet for
mål end at udtrykke skønhed og stil
og demonstrere et utroligt fint samhørighedsforhold mellem hest og rytter,
der smelter sammen til en kunstnerisk
helhed, et kentaurlignende væsen.
den spanske skole blev grundlagt i
Wien i 1735 på et bredt grundlag af
erfaringer, indvundet gennem genera
tioner af fremragende ridelærere. Her
skulle den højere skole overleve mo
dens og tidens omskiftelser, og herfraskulle for fremtiden udgå den mest
værdifulde inspiration til talentfulde
ryttere overalt i verden.
Da cirkus i 1800-tallet voksede sig
stærkt på et talrigt publikum fra alle
samfundslag, holdt skolerytteren sit
indtog i manegen, og fra at være en
udpræget aristokratisk tidsfordriv blev
skoleridningen nu også et yderst pro
fessionelt, men populært, indslag i en
cirkusforestilling.

Den højere skole var ikke en sport for fattigfolk. Blot købet af et ædelt dyr var en
overordentlig bekostelig affære, og når dertil kommer to-tre års kostbar træning, for
står man, at skoleridning var forbeholdt de mest velhavende adelsmænd. herover til
højre ses en ekvipage under indlæring af det meget smukke sidelæns løb, under hvilket
dyret for hvert trin krydser benene, til venstre viser tegningen øvelsens korrekte
udførelse.

Koreografisk skitse til »Rossballetten«. 8 ryttere skulle her udvikle to symmetriske
spiralformede figurer.

et uddrag af nodeblad med ko
reografiske anvisninger.

herover
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Gøgl på teatret
I januar 1722 begyndte franskmanden Capion at give forestilling på grønne
med »Det franske Selskab«. Han havde fået privilegium på at
»indrette Comedier i Vores Kongl. Residents Stad Kjøbenhavn«. Kort efter, i
april, lod Capion den stærke mand Johan Carl von Eckenberg og hans »Bande
Comedianter og Luftspringere« spille på teatret i seks uger, men han gjorde ik
ke særlig gode forretninger, og forbindelsen mellem de to ophørte.
Von Eckenberg rykkede ud på Nørrebro, hvor han lod opføre et teater, på
hvilket han ikke alene gav forestilling med sin egen bande, men også lod nogle
tyske komedianter spille, der ligesom han selv var blevet afskediget fra Capions
teater, hvor man i øvrigt fortsat kunne træffe springere og gøglere.
I en klage, som af conferensråd Werlauff sendes til storkansleren grev U. A.
Holstein, hedder det:
gadeteatret

»En Bande Liniedansere, som enten er hidkaldt af Capion eller kommen af
sig selv, har sluttet Accord med bemeldte Mand om at spille i hans Huus de
Dage, da der ikke gives Comoedie. Denne Vexlen er ikke efter Acteurernes
Smag, de betragte det som en Skam for dem at spille skiftevis med dette Slags
Folk.«
Nu er det nok mere end tvivlsomt, om skuespillerne har haft lejlighed til at
læse brevet endsige underskrive det, inden det blev afsendt, og det er nok ikke
helt forkert at antage, at det vægtigste argument i brevet var oplysninger om,
at disse bander efter 3-4 måneders optræden kunne drage ud af landet med
3-4.000 Rigsdaler. Det var mange penge. Til sammenligning tjener, at en kon
gelig kapelmester i 1732 var gageret med 600 Rigsdaler om året, og at kapel
lets årsbudget (kapelmester og elleve musikere) var på 3.900 Rigsdaler.
Brevet bevirkede, at gøglerne for en tid blev fordrevet fra teatret, men de
kom senere tilbage både til Grønnegadeteatret og til det kongelige.

Portræt af Johan Carl von Eckenberg.
En af tidens første »cirkusplakater«, der
viser, hvad Eckenberg og hans
»Bande af Comedianter og Luftspringere«
havde at vise sit publikum.
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Mfr. Antonio Brambilla Sicur Antonio Brambilla
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de Vcniíc.

®HI is» Maji ir?«.

Le 19 Maji 1770,

Også i 1770 finder man et selskab
af gøglere, artister og skuespillere på
Det Kgl. Teater.

Contorsionistiske produktioner på
scenen. Contorsionist er det faglige udtryk
for slangemenneske. Her ses eksempler
på kautsjuk og klissnigg, hvilket
betyder øvelser henholdsvis mod og
med leddene.
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Hollænderen Balthazar på slap line
med kongelig Majestæts allernådigste
tilladelse.

Illustration fra artikel om indiske
og kinesiske gøglere og taskenspillere,
hvis bedrifter adskillige europæiske
gøglere søgte at efterligne.
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Luftspring med høy tilladelse
Næppe én af de artister, hvis »Kunster« vi ser på disse to
overordentlig sjældne pragtstykker fra 1749, har været ki
nesere. De har end ikke foregivet at være af orientalsk op
rindelse, hvad man med al ønskelig tydelighed ser af deres
kostumer, som enten er 1700-tallets hverdagsdragt eller
det velkendte Harlekin kostume fra samtidens teater.
Formodentlig har man - det ved man ikke rigtig noget
om endnu - betragtet de kunstner, som plakaterne rekla

område skulle vise sig overordentlig levedygtig: den næ
sten pinligt nøjagtige gennemgang af hele programmet
punkt for punkt. Endnu for få år siden blev en cirkusplakat studeret med næsten samme omhu som avisen i ud
hængsskabet.
En kritisk gennemgang af de Chinesiske Kunstneres
program, som på datidens publikum sandsynligvis har vir
ket sensationelt, aftvinger ikke et moderne publikum syn
derlig respekt. Det har været en pæn forestilling, men det
ganske selskab med Monsir Hallasch i spidsen har efter
plakaten at dømme intet vist, som ikke enhver cirkusartist
af den gamle skole måtte kunne præstere for at opnå enga
gement i en af de mindre, rejsende cirkus, som godt hun
drede år senere begyndte at blive almindelige.

merer for som specielt kinesiske, i hvert fald i det væsent
lige, og det har da været nærliggende at betegne de ar
tister, som udfører de specielt kinesiske tricks som kine
sere eller kinesiske kunstnere. En meget efterspurgt dansk
trup parterrespringere kalder sig den dag i dag »De hvide
arabere«, fordi parterrespring traditionelt anses for en ara
bisk specialitet. En vendelbo eller en mand fra Falster kan
udmærket være fransk klovn, og går vi uden for manegens
fagsprog træffer vi analogier som f. eks. en »neger« eller
»bladneger«, hvilket vil sige en person, som udfører jour
nalistik eller andet litterært slavearbejde. Negeren var jo
tidligere først og fremmest kendt som slave.
Som plakat betragtet betegner disse små træsnit formo
dentlig begyndelsen til en tradition, som på cirkusplakatens
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modstående side tre eksempler på linedans anno 1749.
herover en »plakat«, der viser varianter af badutspring.

Det kraftigt fjedrende springbræt,
hvorfra artisterne sætter af, kaldes en badut efter fransk batoude.
21

På sporet af cirklen
Egentlig har dyrekampe ikke noget
med cirkus og gøgl at gøre. Mange
mennesker går ganske vist rundt i den
vildfarelse, at et rovdyrnummer f. eks.
er blevet til på grundlag af en måned
lang kamp mellem dyr og dressør, og
at det, der sker i manegen under et
rovdyrnummer, blot er det synlige
tegn på dyrets totale nederlag. Det har
naturligvis lige så lidt på sig som på
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standen om alle de stakkels luftakro
bater, som aften efter aften må se dø
den i øjnene, indtil de får en brat ud
gang af dette liv.

Men der er det væsentlige tilfælles
mellem dyrekampene og cirkus, at
begge er udtryk for en konkret virke
lighed.
Teatret f. eks. søger at give os en
illusion om, at dekorationen på scenen

i virkeligheden er Kronborg, og at den
pæne skuespiller i det fremmedartede
kostume er prins Hamlet af Danmark.
Dyrekampene derimod er, hvad de
giver sig ud for at være: kamp på liv
og død mellem to væsener.
Den samme konkrete virkelighed
finder vi i manegen, hvor en saltomor
tale ikke skal forestille andet end en
saltomortale, og en jonglør skal ikke

opfattes som andet end en mand, der
jonglerer. Man får lige meget ud af
linedanseren og skolerytteren, hvad
enten man sidder foran eller bag ved
den optrædende. Den praktiske løs
ning på et almindeligt pladsproblem
bliver derfor, at man anbringer publi
kum i en cirkel om det, der sker.
Det har den fordel, at publikums
opmærksomhed næsten automatisk su

ges ind mod centrum, og jo mere ens
rettet opmærksomheden er under en
forestilling, jo mere udpræget er følel
sen af fællesskab hos publikum og de
optrædende.
Det er derfor givet, at dyrekampene
har været med til at sætte gøglerne på
sporet af cirklen, der - som vi skal se
på de følgende sider - er selve nøglen
til forståelsen af, hvad cirkus er.

Den, der først fandt denne nøgle eller fandt ud af, hvad den kunne bru
ges til - skulle blive igangsætter af
en udvikling, som på afgørende vis
kom til at præge den del af kultur
historien, der har med det såkaldt fol
kelige at gøre.
Han blev grundlægger af den første
manege og fader til den moderne cir
kus.
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På vej mod manegen
Blandt de gøglere, der nød størst an
seelse, må vi først og fremmest nævne
dem, der havde med heste at gøre,
navnlig rytterne.
Om 1700-tallets store ryttere pri
mært var gøglere, der havde specialise
ret sig i ridekunst, eller var professio
nelle ryttere af borgerlig herkomst,
som rejste fra by til by og fra land til
land og derfor blev slået i hartkorn
med gøglerne og andet godtfolk lader
sig næppe afgøre.

Én ting står dog fast: en mand, der
havde begreb om heste, var sikker på
at nyde respekt i kredse, som socialt
rangerede højst i samfundet, og mod
tog ofte gunstbevisninger fra fyrster
højtstående officerer og de mægtigste
repræsentanter fra bourgeoisiet. Blandt
skuespillerne f. eks. var det fortrinsvis
kunstens kvindelige udøvere, der nød
en tilsvarende bevågenhed i de bedre
kredse - og formodentlig af andre
i

At dømme efter samtidige illustra
tioner har det været ganske betydelige
præstationer, ryttere som Jacob Bates
og Price har vist deres publikum, men
karakteristisk er det, at der fortrinsvis
er tale om solopræstationer, og at de
komplicerede balanceøvelser ved stå
ende ridt i hvert fald ikke kan måle sig
med, hvad man senere kom til at op
leve. Det var først med manegen og
den cirkulære bevægelse, at det umu
lige blev muligt.

ofeccjcele Europa iwfføm bcfienbte 03 berømte/ men nu i MiøbenBaVn (ig befinbenbe gngelffe 53eriVcr £t.
Q’il aOetf ftorunbring o« ixorncoetfe bawr ban laber fee fdgenbe Äonfttr, nemlig: x.) Øtaatr Ijan pan ten$eft
i fulb Salop, ca i tebet lofter ben cent ftob i QJepret, imtbentf ben anbtn
ftaaer paa jabelen. 2.)
<5hiaer ban tntb een Røb t brev Ctiabenk imellem toenbc galcptrenbe -öefte, ca i fulo £cb fpringer nieb begae
jobberne paa begge ©ablettit. 3.) Slebet han paa tre galopere nbe £cftt paa een gang, oa Fafter fia ubi fulb
Salep af een Öefl:cg paa ben anbeit. 4.) (dtaoer ban paa tvenbc caiopennbe Jpcftc; cg laber ben trebie tobe
lebtg imellem fine toten; flipper enbeiig te 10 $cfte letf og fpringer paa ben mtQemfte, ubett at ftanbfe Jpefttne
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i gebet, j.) Øviber ban ftre Joefte paa een gang. 6 ) ®watr ban paa toenbe galopcrtnbe åxfte, oa laber btm
i fajlb ftob fatte ccer en (giaobom. 7.) fXibtnbe i Salop cptoaer ban tóente ’JJiftokr paa3orben, ben ene efter
ben anben, og i fult Smop ffnber bem letf ben ene efter ben anben unber $tftentf £5ua. 8-) SXiber ban een -fjefl
i fulb Salop, leftcr fig ub af (¿apelen, f after fig ímgtanbtf nceb, roter ceo 3crb«n meb begge jamber, og f?p«
ber toenbe ^iftoter le-3. 9) SR’ber ban paa een £kft, ca 1 iulb Salep fpringer af og paa ben, og tilftbft fprin«
ger et par gange over $cften. (NB.5)enne3oreflining er ftutfet efter ben af barn frir ubgixmc Original iÄobber.)

Englænderen Jacob Bates, der gav
opvisning i København allerede i
1769, var overalt i Europa anset
som en fremragende rytter. Blandt
andet ved vi, at han så tidligt som
i 1769 gav offentlige rideopvisninger i et telt i Paris. Han var således
meget nær ved at blive »opfinde
ren« af den moderne cirkus, en
ære, som dog skulle tilfalde hans
landsmand, Philip Astley.

Tilsyneladende det samme kisteblad som
Jacob Bates', modstående side, men navnet
på den optrædende kunstner er her ud
skiftet med navnet Jean Lustre, en artist,
der skulle få stor betydning for cirkus.

Engelsk stik fra sidste
halvdel af 1700-tallet, der
viser rytteren Price i
aktion. Navnet Price
skulle senere få betydning
for såvel cirkus som
teater og gøgl - ikke
blot i England, men over
hele Europa og ikke
mindst i Danmark.
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Det begyndte
med hesten og Philip Astley
Vi skal helt op i slutningen af det at
tende århundrede for at finde noget,
der ligner det, vi i dag forstår ved cir
kus, og der er blandt de fleste cirkushistorikere i dag enighed om, at man
kan sætte den moderne cirkus' fødsel

til året 1768, og den lykkelige begi
venhed fandt sted i England.
Den stolte fader var en hjemsendt
sergeant-major ved navn Philip Ast
ley, der supplerede de ubetydelige ind
tægter, som hans pension skaffede
ham, ved at give rideopvisninger. Som
de fleste militærpersoner på den tid
var han en fremragende rytter og ud
mærkede sig især ved sine færdighe
der i jockeyridt, dvs. stående ridt. Han
gjorde den mageløse opdagelse, at han
ved at lade hesten løbe i en cirkel med

en diameter på ca. 13 m opnåede to
store fordele: jævn hastighed og den
deraf følgende konstante centrifugal
kraft, som han ligesom kunne læne sig
op imod og støtte sig til ved de kom
plicerede balanceøvelser ved stående
ridt.
At det er andet end spidsfindig teo
ri, når cirkushistorikerne vil gøre Ast
ley til »opfinder« af manegen, frem
går med al ønskelig tydelighed af den
omstændighed, at denne opfindelse
bragte ham en fantastisk succes.

ses verdens første manege, som den tog sig ud om
kring 1768 i Astleys rideskole. Pisten, dvs. den lave forhøjning,
som i dag afgrænser manegen, eksisterer endnu ikke, men det
cirkulære spor efter hestenes hove ses tydeligt. Allerede før år
1800 var Astley begyndt at give forestillinger i faste bygninger.
Illustrationen herover er fra Olympic Pavillon 1802.
til venstre

Astleys hestebårne podium.

Han fandt nemlig ret hurtigt på at indlægge artister,
som han fandt på markederne og andre lignende steder,
hvor de færdedes og tjente til livets ophold, i sit program,
og lidt efter lidt indtog klovner, jonglører, akrobater og
linedansere deres faste plads i astleys hippodrom.
Så stor blev hans succes, at londonteatrene følte sig truet
på deres eksistens. For at komme ham til livs fik de udvir
ket en lov, der forbød hippodromer at vise andre former
for underholdning end sådanne, som foregik på hesteryg.
Men Astley lod sig ikke slå ud, han var kommet for at
blive. Uden tøven lod han konstruere et podium på stør
relse med en normal scene, og som var sådan indrettet, at
det kunne bæres af seksten heste. Her kunne hans klovne
og akrobater så tumle sig så godt og så sikkert som i ma
negen eller på et hvilket som helst andet gulv.
Hans program voksede fra år til år, og det samme var til
fældet med hans popularitet. Allerede i 1780'erne havde
han fået opført faste cirkusbygninger både i London og Pa
ris, sidstnævnte sted i samarbejde med den store show
man Franconi, der var en sand mester i at servere en fore
stilling. Astleys ry bredte sig fra land til land, og inden sin
død i 1814 havde han fået opført i alt 19 cirkusbygnin
ger rundt omkring i Europa. Andre blev opført af hans
tidligere medhjælper Charles Hughes, og en af dennes ele
ver, Bill Rickettes, rejste til Amerika, hvor han introduce
rede cirkus og opførte en bygning i Philadelphia.

Efter Astley blev tricks som dem, der ses på dette opslags frise
mulige. De er tegnet under prøver i Cirkus Franconi og i Ast
leys cirkus og er så nøjagtige i deres gengivelse, at de kunne
bruges som illustrationer til en lærebog for stående ryttere.

Kirsten Pils kilde

Om Kirsten pils kilde ved man ikke alverden med sikkerhed udover, at den
findes. Overleveringen vil vide, at den har fået navn efter en ung og from pige,
der for vild i skoven, og at kilden derefter på hendes bøn sprang frem og med
sit klare væld førte pigen frelst hjem. Nogle mener, at Kirsten Pil, som mulig
vis opdagede kilden, var en from bondepige, andre har gjort hende til en fornem
adelsdame, mens atter andre hælder til den anskuelse, at hun var jordemoder
eller spåkælling - et i hine tider ikke særlig velanskrevet erhverv.
Men der synes dog at være en slags enighed om, at årstallet for dens opda
gelse, 1583, kan være så godt som et hvilket som helst andet årstal, hvilket i
øvrigt i denne forbindelse kan være ret underordnet, eftersom kilden først får
betydning som forlystelsessted i sidste halvdel af 1700-tallet. Mærkelig nok på
et tidspunkt, hvor troen på helbredende kilder, som kan spores tilbage til old
tiden og kulminerede i den katolske tid, faktisk var ved at forsvinde.
I en bog fra 1756 om »de naturlige vande« kan man læse, at vandet fra Kir
sten Pils kilde var velegnet til at drikke, navnlig for sangvinske og koleriske
personer, for børn og syge, tillige for flegmatiske naturer, men ikke for me
lankolske. Omkring ved denne tid blev kilden virkelig besøgt af syge menne
sker, der søgte helbredelse ved at tvætte sig i eller ved at drikke af vandet.
Men størstedelen af det myldrende folkeliv, som i 1760'erne udfoldede sig
her, navnlig omkring Set. Hans, skyldtes ikke de syge, men de mange køben
havnere, for hvem kilden var et yndet mål for sommerens store udflugt. Det
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Stemningsbillede
fra Kirsten Pils Kilde
sidste halvdel af det
18. århundrede.

Titelblad fra skillingsvise fra slutningen
af det 17. århundrede omhandlende
Dyrehavens forlystelser. Vignetten viser
»Manden med Liren«.

Tysk gøglertrup, som efter al sandsynlighed har optrådt
ved Kirsten Pils Kilde med anskuelighedsundervisning i
»Sædernes forbedring«.

blev ligefrem mode både for høj og lav at tage på kilde
rejse.
Publikum blev nemlig efterhånden temmelig blandet, og
da matroserne, der var skrækkelige ballademagere, Set.
Hansdag 1771 havde sat hinanden stævne herude for at
protestere mod Strueenses jernhårde lønpolitik, frygtede
man, i politiske kredse for, at noget ubehageligt skulle
blive resultatet.
Helt uden optøjer er dagen vel ikke forløbet, men den
fik dog ikke mere alvorlige følger, end at folk de følgende
år i stadigt stigende antal søgte ud til kilden. Og hvor
godtfolk er, kommer godtfolk til. Småhandlende, brænde
vinssælgere, spillemænd og tiggere kunne gøre gode for
retninger. Omkring 1776 finder vi de første gøglere i
dyrehaven, hovedsagelig linedansere, som har haft let ved
at finde et sted at optræde, idet de blot har spændt linen
ud mellem to træer. I firserne begyndte gøglerteltene at
rejse sig i Dyrehaven, i halvfemserne var dette gøglermar
ked ved at tage form, og i 1802 kommer den smukkeste
litterære skildring om det herlige leben ved dyrehavskilden:
Øehlenschlågers, »Set. Hans aftenspil«.
Siden har Dyrehaven været centrum for den »lavere« del
af dansk kulturliv, den del, der går under betegnelserne:
gøgl, skæg og ballade.

Kilden, som vi ser den i dag. Charmeforladt og med kun enkelte dryp
fra værket i Gentofte.
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Med »kaffemølle« til Dyrehauge-forlystelser
En rejse fra Kjøbenhavn til dyrehaugen var en lang og besværlig affære,

som måtte forberedes i god tid, og når
den store dag oprandt stod man op
med hønsene. Det var også dyrt for
de mindre velhavende borgere, men
hvor megen vægt man lagde på dette
store sommerstævne, fremgår af, at
Kongelig Assistens Hus netop omkring
kildetiden havde sin allertravleste tid.
En hyredroske fra byen til Klampenborg kostede således mellem fem
og otte rigsdaler, men ude på Øster
bro kunne man for en væsentlig billi
gere pris få kørelejlighed med en af de
mange bøndervogne, som på de store
dage holdt her og ventede på passage
rer. Der var afgang, når vognen var
fuld, og de rejsende havde fået stuvet
deres brød, øl og sulemad sikkert ned
i bunden af holstenskvognen eller
»kaffemøllen«, som man kaldte de
stive bøndervogne, hvis hjul skar sær
lig dybt ned i vejen med en lyd, der
kunne minde om en kaffemølles kvær
nen. Det næsten endeløse vogntog
kørte fra byens porte over Gentofte og
Ordrup, og først her, hvor »Hulvejen
mod Havet nedluder så brat«, søgte
man ud mod kysten.
Endnu omkring år 1800 startede
man » Dy rehaugeforly s teiserne« med
en tår vand fra kilden, men allerede
på dette tidspunkt var det kun for tra
ditionens skyld. Det var måltidet i det
grønne og det herligt syndige leben
omkring gøglet, der var hovedsagen.
Endnu foregik det hele lige i nær
heden af kilden (det var først henimod
1830, at gøglerne flyttede over på
Bakken), men gøgl var der nok af:
spillemænd, linedansere, spåkællinger,
fjællebodsteater, gynger, mekaniske
teatre, perspektivkassemænd, vaffel
bod, menagerier og det meget populæ
re Mester Jakel-teater.
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Dyrehauge Lystreise. Tungt læsset holstensk vogn og ridende ungersvende, der
kapriolerer for de skjønne.

til venstre: Rekommandør og klovn på
paraden foran et af gøglerteltene.

De gamle spillemænd
under træet omgivet
af gæster og gøglere.

Plakat fra tiden
omkring første
verdenskrig. Indsat i
de små cirkler
Røde Port, Peter Lieps
hus, Kilden og
galopbanen, som er
nærmeste nabo til
Bakken.
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Så kan vi tage på Bakken
I begyndelsen af 1800-tallet bliver Strandvejen gjort mere fremkommelig, og
søvejen til Klampenborg begynder også at virke tillokkende, selv om det under
tiden hændte, at de let vædede rejsende på hjemvejen for vild på det store hav
og måtte ankre op for natten på Hveen. Men det var dog blevet både lettere og
billigere at komme i skoven, og da gøglerne omkring 1830 var flyttet bort fra
Kirsten pils kilde til det sted, som siden er blevet kaldt dyrehavsbakken eller
slet og ret bakken mistede kilden ganske sin betydning. Der var ikke længere
tale om en kilderejse, men slet og ret om en bakketur. Gøglerne havde vundet
den endelige og absolutte sejr over Kirsten Pil, morskab og lystighed overlevede
overtroen.
Oprindelig var Bakken en yderst blandet landhandel, hvor man kunne få
lidt af hvert lige fra det groveste gøgl over det rene plattenslageri og fidusma
geri til noget, som man uden betænkning vil betegne som kunst. Pricerne og
Casorti kom herudefra, Johanne Louise Heiberg, som skulle blive en af Dan
marks største skuespillerinder, har sin kunstneriske rod ved kilden, og ansete
beridere, som senere skulle gøre sig gældende i cirkuslivet, har vist deres kun
ster for de kilderejsende og for bakkegæsteme.
En alvorlig konkurrent fik Bakken senere i tivoli, og da cirkus begyndte at
gøre sig gældende i byen, holdt også beriderne sig borte fra dette gøglermar
ked. Tilbage blev det rene uforfalskede gøgl, som ikke er at foragte.
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Paradekamp på Bakken. Gøglere kappes
om publikums opmærksomhed.

herover: Et af de tidligste fotografier
fra Bakken. Svinggynge og karrusel
er stadig på mode.

til venstre:

Stik fra Dyrehaugen
anno 1792. Et fornemt par ser smilende
til, mens folket more sig i dansen.
til højre:

Ægte dansk frokost
i det grønne.

Bakkens første pariserhjul. Sug i maven
var også dengang en yndet forlystelse.

Stemningsfuldt fotografi fra Bakke-gade
omkring århundredskiftet.
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Markedsdag
- i »Jøsse navn«
Et marked var - og er - først og frem
mest et købestævne, der de fleste ste
der afholdtes i købstæderne, der op
gennem tiderne har kæmpet bravt for
at få eneret på afholdelse af markeder.
Kun i tyndt befolkede egne med store
afstande forekom de såkaldte land
markeder.
Man handlede med alt mellem him
mel og jord, heste, kreaturer, får og
ting og sager, der gik under fællesbe
tegnelsen »kram«.
Men foruden at være centrum for
handelen på en egn, var markedet et
sted, hvor man mødtes med venner og
slægtninge, hvor man festede, dansede
og drak. Mange unge traf her deres
udkårne, men begrebet »markedskære
ste« dækkede over noget, der var lige
så lidt holdbart som det skrøbelige
Nürnberg-kram. Mangen god og pæn
lille jomfru er kommet svært galt af
sted på grund af en letsindig stund,
som såre let opstod midt i den megen
lystighed. Den bondepige var ikke
født, som ikke blev svag i dansen og
øm om hjertet, når hun af en knøw
kavaler fik et rosenrødt hjertebrød med
glansbillede til givendes. Ofte gemte
hun hjertebrødet som et kært minde hvad det faktisk også var bedst egnet
til. Det smagte slet ikke så godt som
de så ud.
Og gøglerne og spillemændene var,
hvor godtfolk kom til. I danseteltene
gik det vildt til med lystigheden, drik
keri og slagsmål, der også var en form
for forlystelse, og ved de større mar
keder var danseteltene tillige sanger
indepavilloner, hvor man også for go
de ord og navnlig god betaling kunne
smage den søde usædelighed.
De sidste nye viser kunne købes hos
visehandleren, og liremanden og de
andre spillemænd kørte løs med de nye
melodier, som man i måneder havde
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Wilhelm Rosenstrands tegninger var
meget populære. Denne markedsscene fra
Vesterbrønderslev viser en ung pige,
der prøver træsko.

Ten euig grinagtige
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En af Julius Strandbergs skillingsviser.
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Fra et tyendemarked i Ribe, hvor karle og piger,
der ville skifte plads, mødte op for at lade sig fæste
bort for sommeren eller vinteren.
Tyendemarkederne i Ribe holdt sig helt op
til omkring århundredskiftet.

Hatte var en af de få beklædningsgen
stande, som man ikke selv kunne lave,
hvad hattemager Meisner naturligvis ikke
var uvidende om. Foran »dansesalongen«
dikkedikker en kavaler en ung pige under
hagen. Hun slår ikke engang øjnene ned,
hvilket kunne tyde på, at det ikke er før
ste gang de ser hinanden. Sandsynligvis
har han foræret hende det hjertebrød, som
hun holder ind til sig. Ejendommeligt nok
har den ukendte kunstner, der lagde farve
på Rosenstands tegning fra 1862 overset
hjertet, der rettelig skulle være mere rødt
end noget andet på billedet.

Omvandrende italiensk gøgler og
spillemand med sækkepibe.

Spillemænd
på markeds
pladsen.

hørt om, og som det nu gjaldt om at lære til behagelig adspredelse og tidsfor
driv i de lange aftener senere på året.
Den bonde, der nåede ædru hjem fra et marked, var undtagelsen fra regelen.
Som vor tids spritbilist var en svunden tids beduggede markedsgæst en hel
vedes karl på sit køretøj. Vild væddekørsel på de snævre og dårlige veje var
noget ganske almindeligt, og det stak dybere end slet og ret vane, når bonden
på markedsdagen startede med at folde sine hænder, idet han mumlede: »I Jøsse
navn.«

Forstadsforlystelser - for dem,
der ikke nåede så langt
De forlystelsessyge københavnere havde omkring midten af forrige århundrede
to foretrukne mål, dyrehavsbakken, som vi har hørt om, og Frederiksberg.
På Strandpromenaden kunne det ske, at den rejsende på vej mod bakken blev
hængende i det lille og ret uanseelige forlystelsesetablissement, som gik under
navnet de fattiges dyrehave, som nu kun lever videre i Hertz' vaudeville af
samme navn. Et godt stykke længere ude på vejen mod Klampenborg, i Charlottenlund skov, finder vi en helt lille teltby med beværtningstelte, sang og bæger
klang og nogle småboder. Dette foretagende er beskrevet af Heiberg i »Dan
mark - et Malerisk Atlas«. I tilknytning til dette en overgang meget søgte for
lystelsessted, blev der åbnet en offentlig stald med restauration på førstesalen.
over stalden kom stedet til at hedde. Det brændte i 1887 og genopførtes på
den anden side af vejen, hvor det senere blev kendt som Kabaret og sommer
teater. I dag er »Over Stalden« udelukkende restauration.
De, der stilede mod den idylliske landsby Frederiksberg med det storslåede
slot og parken, kunne meget vel blive fristet af det muntre liv på Vesterbro,
hvor det til tider kunne gå hårdt til, især når de vilde og bøllede slagtere, hvis
boder dominerede kvarteret, blev sluppet løs.
Beværtningsstedet ægypten blev flittigt søgt af jævne mennesker, der her
kunne få slukket deres tørst, få en gyngetur, køre i karrusel, danse og måske
gøre et godt køb på det marskandisermarked, »loppetorv« ville vi kalde det,
som hørte til etablissementet.
Lidt længere ude, omtrent ved Værnedamsvej, havde en teologisk evigheds
student, Kehlet, i 1829 åbnet et forlystelsessted, som fik navnet Rosenlund. Det
var ikke så lidt finere end »Ægypten«, haven var illumineret med kulørte lam
per, der var koncert af et harmoniorkester, og ind imellem festfyrværkeri.
Og stadig var der et godt stykke ud til Frederiksberg og endnu en hel række
mindre fristelser at modstå.
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Over Stalden. En af de mange fristelser
på vejen mod Dyrehaven.
Kehlets lysthave Rosenlund, der lå langt,
langt ude på Vesterbro; helt ude ved
Værnedamsvej. Et fint sted med illumi
nation, fyrværkeri og hornmusik.

Holdeplads for »kaffemøller« på Nørre
bro. Kusken i fuld sving med
at kapre kunder.

Det meget folkelige
»Ægypten« på Vester
bro var slagter
svendenes paradis.
Her var fine folk
ikke velsete.
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Roats
ascension
Hvo selv det saae, hvo kun
om Tingen hørte,
Enhver beklaget har den Kraft,
det Mod,
Som Nemesis med fjendtlig
Haand berørte,
Og styrted fra dets Høide
ned i Blod.
Et vers af Heibergs epilog fra Vaudeville
forestillingen på Det kgl. Teater den 25.
juni 1827 til fordel for Roats' enke.
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Den 6. juni 1827 vrimlede det med mennesker på rosenborg eksercerplads,
fattigfolk og gode borgerfamilier mellem hinanden. Selv den landsfaderlige
Sjette Frederik med følge var mødt op, hvilket understreger den betydning, som
man dengang tillagde den forestående begivenhed: en mand ville ad en skrå
line gå fra jorden op til det øverste tårnvindue på Rosenborg slot og ned igen.
Mandens navn var Rohardo, en international artist, som tidligere havde vist
sit talent som linedanser (bl. a. i mindre cirkus og hos Pricerne) og som nu efter at være blevet gift med en dansk præstedatter - havde slået sig ned i
Danmark, hvor han ind imellem gav en opvisning under navnet Roat.
Ascensioner betyder opstigning og var ikke noget ukendt på den tid hver
ken i Danmark eller ude omkring i verden, men københavnerne havde aldrig
før set en så højtstræbende artist udøve sine færdigheder.
Mens opstigningen foregår, er der dødsstille på pladsen. Der går ligesom et
sug gennem skaren, da artisten snubler så højt oppe på linen, at der kun er et
par meter tilbage inden målet, men han finder igen balancen, og et øjeblik efter
står han i tårnvinduets karm og modtager sit velfortjente bifald. En eller anden
rækker ham en flaske og et glas, artisten skænker op, løfter glasset og udbreder
en skål for majestæten: »Kongen leve!«
Også nedturen, som for øvrigt er den vanskeligste, foregår uden uheld, og i

Roats lykkelige ascension.
Roats ulykkelige nedstyrtning.
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En Roats-plakat fra hans tourne
i Danmark.

»Kjøbenhavns flyvende Post« nr. 52
fra 1827 med Heibergs epilog for Roats.

de kommende dage er Roat samtale
emne i hele København. Han beslutter
sig til at følge succesen op med end
nu en ascension og meddeler, at han
den 12. juni vil gentage kunststykket,
men denne gang med bind for øjnene.
Sandsynligvis har publikum troet på,
at bindet var ægte nok, men fagfolk
hævder, at det simpelt hen er umuligt
at gå på line med bind for øjnene. En
balancekunstner vil uvægerligt falde
ned, hvis han ikke med øjnene kan
fiksere et fast punkt, ud fra hvilket
han korrigerer de små afvigelser. En
senere tid, der har oplevet tryllekunst
nere, som kører bil i myldretiden med
bind for øjnene, har også opdaget, at
man i enhver trylleforretning kan kø
be de såkaldte »skægbind«, dvs. bind,
som ikke udgør nogen nævneværdig
hindring for synet - jo strammere de
bindes, jo bedre ser man.
Opstigningen foregik også ved den
ne anden forestilling som planlagt,
men da Roat på nedturen var ca. 25
alen (15 m) over jorden, brast linen
med et brag, og artisten styrtede til
jorden med den tunge balancestang
over sig. Fem timer senere var han død
af sine kvæstelser.
Rygterne om, at ulykken skyldtes
sabotage, begyndte straks at svirre,
men havde intet på sig. En politiun
dersøgelse gav til resultat, at den tra
giske hændelse udelukkende var for
årsaget af dårlig nedramning af pæle
ne og friktion i tårnvinduets karm.
Imidlertid stimulerede det yderligere
publikums naturlige medfølelse med
Roats enke.
Der blev foranstaltet en indsamling
til hende, og et af bidragene kom fra
en opførelse af Heibergs vaudeville
»De uadskillelige« til hvilken forestil
lingens forfatter havde skrevet en sær
lig epilog.
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Hvem er ældst, Pjerrot?
- sig noget!
Pjerrot i tivoli kommer nu og da op at skændes med sin
navnefælle på bakken om, hvem af de to, der er ældst. Således kunne Erico
Lund, Bakkens Pjerrot, i 1966 sige i et dagbladsinterview: »Jeg er 181 år, idet
jeg første gang så Dyrehavens grønne løv en sommerdag i 1785. I 1843 fik jeg
en søn, og han blev Pjerrot i Tivoli.«
Rent bortset fra, at det kan være revnende ligegyldigt, hvem der er ældst, så
længe de passer deres arbejde ordentligt, og hvem der er bedst, så længe de er
så forskellige, at de ikke uden videre kan vurderes ud fra samme sammenlig
ningsgrundlag, synes hele diskussionen at være overflødig af den bestemte
grund, at de nedstammer fra en og samme forfader, men hvis vi absolut skal
have et årstal at hænge hans karakteristiske hat op på, er det nok ikke helt ved
siden af at slå ned på 1665, hvor Moliére i »Don Juan ou le Festin de Pierre«
lader en komisk bondsk figur ved navn Pierre eller Pierrot optræde i en stor
hvid skjorte med alt for store knapper. Før den tid har den samme figur op
trådt under mange andre navne, f. eks. Bertoldino, Pagleiaccio, Gilles, Clown.
Med bl. a. den italienske maskekomedie rejste han Europa rundt som medlem
af de mange gøglertruppe, som kunne det hele. På Bakken specialiserede han
sig i at spise brændende blår og trylle papirblomster frem, mens han i de
casortiske pantomimer holdt sig til sin oprindelige metier, den meget folkelige
komedie.
Uden at fornærme nogen må vi nok betegne Bakkens Pjerrot som en slags
udbryder, der ikke længere har andet til fælles med sin navnebror i Tivoli end
det ydre. I øvrigt lever begge i bedste velgående.
pantomimeteatrets

Bortset fra masken
viser maskeringen
af Pjerrot-figuren
ingen større ud
vikling i perioden
mellem det 15.
og 19. århun
drede, som det
fremgår af
disse to
figurer fra
år 1600 og
1846.

Bakkens Pjerrot holder lige så stædigt
på gøglertraditionen som Tivolis på
teatertraditionen. At spise brændende
blår og trække kulørte silkebånd ud af
munden er et lige så fast ritual på
Bakken som Pjerrots falden på halen i
Tivoli, øverst til venstre ses Bakkens
nuværende Pjerrot, Erico Lund, og
herover hans forgænger i embedet Schack, nedenfor eksempler på de
postkort, der sælges efter hver fore
stilling.

Pjerrot fik herhjemme fast grund under fødderne på Morskabsteatret på Vesterbro i
begyndelsen af 1800-tallet. Her to billeder fra denne periodes pantomimer.

Pricerne - gøgl, cirkus og teater
The 4 Price. Plakaten, der er trykt i 1927
viser Pierre Price (født 1863)
som hvid klovn, hans plejesøn George,
sønnen Sascha og datteren Antoinette.

De fleste forbinder i dag navnet Price
med skuespilleren John Price, der er
kendt som en fremragende skuespiller
og iscenesætter. Men han er hverken
den første - og formodentlig heller ik
ke den sidste - bærer af navnet, der
har været eller vil blive berømt. Lige
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siden 1795, hvor vi første gang støder
på navnet ved kildeforlystelserne, har
der været en berømt Price enten ved
teatret, ved cirkus, balletten, eller ved
malerens staffeli.
Stamfaderen til den danske familie
Price (der findes også en engelsk og

en spansk gren) hed James Price og
udtalte sit navn prais. Han er født i
England 1761. James, hans familie og
ansatte udgjorde en fremragende trup
af skuespillere, linedansere, ryttere og
stærke mænd og alt, hvad der i øvrigt
hørte til i en første klasses gøglertrup.
Vi ved, at han i 1796 havde planer om
at vise ridekunst ved siden af perso
nalets gulv- og linedans, og da det af
en eller anden grund ikke bliver til
noget, søger han eneret på cirkusfore
stillinger i dyrehaven, formodentlig
den første anmodning om spilletilla
delse for cirkus, som danske myndig
heder har modtaget.
Denne plan kan imidlertid heller ik
ke realiseres, og uden for kildetiden
må James ernære sig som ridelærer og
får som sådan i april 1800 tilladelse
til at give offentlige rideopvisninger
en gang om måneden - inden for vol
dene. Dette betragtes af de fleste kyn
dige som begyndelsen til dansk cirkus.
James Price opførte også et teater på
Vesterbro, som efter hans død i 1805
blev ført videre af hans enke under
navnet vesterbros morskabstheater.
Hun allierede sig med den italienske
mimiker Casorti og artistfamilien Pettoletti, og efter alt at at dømme har
Vesterbros Morskabstheater været et
meget søgt tempel for den folkelige
kunst. Høj og lav kom her. Selve Sjette
Frederik og hele det æstetiske parnas
med Heiberg, Thorvaldsen og Oehlenschläger i spidsen morede sig konge
ligt i det lille, ofte overfyldte lokale.
Om det nu er disse højtstående be
søgende, der bevirkede, at Pricerne og
så i det bedre borgerskab kom til at

Dans på dobbeltline som vist af Pricerne
på Dyrehavsbakken og på
Morskabsteatret.

Denne agtværdige borgerfamilie på spad
seregang er James Price - født 1805 som
søn af James og Hanne - hans hustru
Rosa og datteren Amalie.
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Plakat fra Morskabsteatret også kaldet »Sommerteatret på Vesterbro«, 1807.
nyde en respekt, som ikke tidligere
noget andet selskab af gøglere og comedianter har været genstand for, eller
om det var familiens egen gennem
ført borgerlige indstilling til tingene,
der gjorde det muligt for samfundets
mest agtværdige at komme i det fol
kelige teater, er svært at sige.
En ting står dog fast: Pricerne er de
første gøglere, som her i landet nød al
mindelig respekt som agtværdige bor

gere. Der skulle endnu gå mange år,
inden man holdt op med at tage vaske
tøjet ind, når gøglere, skuespillere el
ler cirkusfolk kom til byen, men fa
milien Price viste vejen til den sociale
anerkendelse af den gode folkelige
kunst. Sceneinstruktør og skuespiller
ved Det kgl. Teater John Price er fore
løbig sidste skud på stamtræet, der
fører familiens kunstneriske traditio
ner videre.
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De store gøgleres
teater
morskabsteatret på Vesterbro var en
blandet landhandel, og sådan måtte
det nødvendigvis være, eftersom det
kongelige teater holdt strengt på sine
privilegier og ikke tålte konkurrenter
på komediens område. Man har næppe
heller set med de blideste øjne på det,
der foregik hos Pricerne på Vesterbro,
men har ikke rigtigt kunnet stille no
get op mod denne blanding af trylleri,
akrobatik, dans og pantomime, som
minder en del om de senere så popu
lære varieteer.
Navnlig skulle Ccisortis pantomimer
sætte tydelige spor i det københavnske
forlystelseslivs historie, idet de senere
rykkede ind i tivoli.
1817 blev det gamle teater, der ef
terhånden ikke var andet end et for
faldent træskur, revet ned på ordre
fra myndighederne, og et nyt opført.
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Her var plads til 600 tilskuere, når
man tog ståpladserne i betragtning,
hvor folk kunne stuves sammen som
sild i en tønde. Der var balkon og side
loger med rødt betræk, så selv kon
gen ikke behøvede at skamme sig over
at komme her. Alt var af træ, og er det
rigtigt, at man lejlighedsvis viste fyr
værkeri både uden- og indendørs, må
det vel betragtes som lidt af et mira
kel, at huset blev forskånet for ilds
våde.
Når man hyppigt benævnte teatret
»Sommertheatret«, skyldes det ikke,
at Pricerne, Casorti eller Pettoletti næ
rede nogen udpræget modvilje mod at
arbejde i vinterhalvåret, men det var
praktisk talt umuligt at få københav
nerne til at movere sig helt ud på det
mørke, sjappede og ved vintertid van
skeligt fremkommelige Vesterbro.

herunder:
Morskabsteatret på Vesterbro.

En betydelig del af musikken fra Morskabsteatret er bevaret.
»Til Øvelse i alle Stillinger«, til højre et nodeblad
fra en skole for de yngste medlemmer i selskabet.

herover

Endnu et yndefuldt linedanserpar fra Pricernes forestilling på Morskabsteatret. Sø
skendeparret Carl og Josephine Winther.

første to sæsoner gav et klækkeligt
overskud, men da der kom en sæson
med underskud, besluttede aktieselska
bets bestyrelse, at Carstensen ikke
skulle have løn, men tværtimod måtte
lægge penge på bordet, og da han i
1848 meldte sig til krigstjenesten, ind
drog man helt hans løn. Efter krigen
forlod Carstensen Danmark og Tivolis
småtskårne bestyrelse.
Som det er gået så mange genier,
skulle det også gå denne fantastiske
forlystelsesråd: hans værk kom ikke
til at berede ham nogen glæde. Men
han oplevede at se sin drøm gjort til
virkelighed. Hans eventyrhave, drøm
meriget med blomster, lys, kunst og
gøgl blev en realitet, et sted, som mil
lioner af mennesker skulle elske mere
end hundrede år efter, at dets skaber
var død.

have

at overføre ideerne fra det fremmede
til dansk grund. Blandt andet arrange
rede han store fester i Kongens Have,
som han helt omdannede til en for
lystelsespark, og samtidig var han re
daktør af det sprælske blad »Figaro«.
Men planerne om at indrette alle ti
ders forlystelseshave, som skulle være
permanent, rumsterede i hans hoved
fra begyndelsen, og da det kneb med
at få bevillingsansøgningen gennem de
forskellige instanser - den blev hele
tiden syltet - søgte han audiens hos
kongen, Christian VIII, som han efter
sigende skal have overtalt til at give
sin tilladelse med dette argument:
»Når folket morer sig, glemmer det at
politisere«.
To en halv måned efter at han hav
de fået sin bevilling, kunne Tivoli
åbne og blev succes fra starten. De

Det er en almindelig udbredt opfat
telse, at vi danske producerer fortrin
lige landbrugsvarer og møbler, de dan
ske cyklepiger, de røde postbude, gar
den, der trækker op, og »Den lille
Havfrue« skal være højt skattet af
vore udenlandske gæster, som danner
grundlaget for landets fjerdestørste
erhverv turismen.
Men dansk turismes største trækpla
ster, det der trækker flest udlændinge
til landet, er tivoli - eller som det of
ficielt hedder - »Kjøbenhavns Som
mertivoli A/S«. For mange udlændinge
er Danmark slet og ret det sted, hvor
Tivoli ligger.
Haven blev grundlagt i 1843 af det
største geni, der har virket i dansk
showbusiness, Georg Carstensen.
Han er født i 1812 i Algeriet, hvor
hans far var konsulatssekretær. Som
otteårig kom han i dansk skole, blev
student og gennemgik derefter en of
ficersuddannelse. Som ung foretog han
flere rejser bl. a. til Paris og New
York, hvor han med en interesse, der
rakte ud over almindelig forlystelses
syge, studerede showbusiness, og da
han kom hjem forsøgte han energisk

Allerede i havens første dage lagde man vægt på god folkelig musikunderholdning.
Her havens første musikpavillon.
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Billedark fra havens første år med
kort over Tivolis forlystelser. Den smukke
ramme viser eksempler på havens
arkitektur.

Tivolis første hovedindgang,
som den så ud ved åbningen
i 1843.

Et væsentligt led i Tivolis eksteriører var de gamle voldgrave, som senere blev til
Tivoli-søen. Før som nu er broen over søen et yndet sted for promenader.

Den centrale bygning
i Alhambra. Vidste man
ikke bedre, ville man
gætte på, at den skulle
ligge i Tivoli.

Carstensens
hævn

Plakat fra Alhambras Cirkus.
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I 1855 kom Carstensen tilbage til Danmark. Efter bruddet med tivolis bestyrel
se, var han rejst til De vestindiske Øer, hvor han med rang af kaptajn gjorde
tjeneste i hæren, og det lykkedes ham også at vinde en konkurrence om op
førelse af et stort udstillingslokale i New Yorks crystal palace!
Han havde naturligvis planer om at genindtræde i Tivolis ledelse, men da
han første gang efter sin hjemkomst til København ville ind og se haven, gik
det op for ham, at han stadig væk ikke var populær på dette sted, som dog var
hans mere end nogen andens. En kontrollør, som han i sin tid selv havde ansat,
nægtede ham slet og ret adgang »på hans glatte ansigt«. Havens bestyrelse
delte helt og holdent kontrollørens opfattelse i denne sag: ville Carstensen i Ti
voli, måtte han betale. Han var lidt af en levemand, der altid havde set stort
på penge - og som følge deraf havde han altid gæld - så det var ikke på grund
af en mark eller to, at han blev fornærmet og rasende. Han var såret på sin
forfængelighed.
Og der er vel en vis rimelighed i den antagelse, at når han kort tid efter søgte
og fik bevilling til opførelse af et nyt stort Tivoli, så var det, blandt andet, en
hævnakt fra hans side.
Han erhvervede en fem tønder land stor have på Frederiksberg Allé og gik
straks i gang med at udføre sine planer om at »forskaffe Kjøbenhavn og dens
nærmeste Omegn en virkelig forædlende Forlystelsesanstalt«: En imponerende
hovedbygning i maurisk stil, hvor der skulle afholdes koncerter, være teater
og amfiteater, galleri og meget andet. Her skulle naturligvis også være plads til
en cirkus foruden spadseregange med kulørte lamper, og fyrværkeri, alhambra
blev navnet på denne forlystelseshave, der var tænkt »finere« end Tivoli.
Carstensen nåede aldrig selv at se »Alhambra«. Han døde i januar 1857, og
først i august samme år slog den nye have sine porte op til en sæson, som var
dårligere end fortjent. De følgende sæsoner blev på det nærmeste kummerlige,
og 1870 besluttede man sig til at indstille virksomheden. Uden Carstensen gik
det ikke.

Interiør fra koncertsalen i Alhambra.

Et sjældent fotografi fra Carstensens have
på Frederiksberg, herunder et stemnings
fuldt eksteriør fra samme sted, som man
kunne finde det gengivet i Illustreret Ti
dende.
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Stedet hvor der mimes
En af de ting, der er med til at gøre tivoli til noget enestående, noget man ikke
har andre steder i verden, er pantomimeteatret. Det er allerede bemærkelses
værdigt, at man i en forlystelseshave hver aften kan se en balletforestilling som
på p.åfuglescenen herinde, men nok så interessant er den pantomimeforestilling,
som tidligere på aftenen går over scenen. Dette farverige og folkelige stumme
spil omkring Pjerrot, Colombine og Harlekin kan ganske simpelt ikke opleves
andre steder i verden, hverken i nogen forlystelsespark eller i noget teater.
Her - og kun her - lever traditionen og de gamle pantomimer, som blev op
ført på vesterbros morskabsteater af Casorti og familien Price.
Den nuværende kinesiske påfuglescene, som blev opført i 1874 af arkitekten
Vilh. Dahlerup, afløste et mere beskedent tyrkisk teater, som lå omtrent på
samme sted. Her optrådte foruden mimikerne både stærke mænd, akrobater,
jonglører og linedansere.
Måske kunne disse gøgleres optræden falde en og anden ærværdig borger
med god smag for brystet. I et skrift fra 1843, »Comptoirist«, skriver en hr.
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»Pjerrot som levende statue« en af de
klassiske pantomimer.
herunder teatret som det så ud før
Dahlerups påfuglescene.

Ældre kolorerede
tegninger af Casortipantomimer.
Tegneren viser her det
klassiske person
galleri.

Teile ¿teater.
Onsdag d. 4. Januar 1905, Aften Kl.8,
giver

Tivolis

Pantomimeselskab
sio siilste forestilling som eo

Folke- og Børne-Forestilling
halve Priser
med særligt fornøjeligt Program.
1.

Musik.

а. Hr. Carl Hamann: Oen glade Slagter.
3.

Musik.

«• En morsomburlesk
Historie
om en Abekat
Paaúmime.
En Krorwrt
Ea
EngUrn4«»r
En AV*»

б.

•

Hr. Wwwlnch.
Hr Schfidmg
■ Andrwtwwn.

Musik.

«. Radetzky-Marche, dansas ¡I hk. hmimjaoii.

„The original Andreas" Forvandiingsnuæer.
,.En Scene paa en Restaurant41.
Pause.
S.

Musik.

® Hr. Carl Hamann som kabenhavnsk Taxameterkusk.
1O.

„.

Musik.

Fatal i leler
eller Pjerrots uheldige Dag.
komisk Pantomime.

ÍVr»onMTM>

Billetter til halv Pris

Christensen, der ikke er meget for »Badouttespring«:
»Om Aftenen fryder man sig ved nogle dunkle Papirslygter, seer paa Kun
sten fra et Teater, hvor der gives Stokkespil, Kuglespil og andre Rariteter, hvori
mangen Gadedreng er fuldt saa godt bevandret: - item: Kraftøvelser af næsten
nøgne Mennesker, et Syn, der baade er modbydeligt og saarende for Velanstændigheden.«
I »Tivoliavisen« skriver Carstensen, inspireret af de samme artister på denne
scene, at havens »Kunsthistorie« begynder med »den raae Kraft, endnu ubeseiret og uformet af den høiere Cultur«.

Arbejdet på pantomimeteatret var og er
sæsonarbejde. Plakaten viser, at man
tidligere har søgt at udvide sæsonen ved
turnévirksomhed.

Vilhelm Dahlerups pantomimeteater
fra 1874, er det eneste i verden der endnu
spiller pantomimer. Bygningen er fredet.

Casino - Lumbye i gaslys

I april 1939 blev der for sidste gang
spillet på et af de mest folkekære
teatre i Københavns historie, casino.
Utallige folkekomedier, revyer og stort
opsatte operetter er i tidens løb gået
over denne scene, som i næsten hun
drede år opfyldte tusinder og atter tu
sinder af københavneres underhold
ningsbehov, inden det bukkede under
for konkurrencen først og fremmest
fra filmen, som nu ikke blot havde
fået lyd, men også farve.
Casino var også Carstensens værk.
Hans forlystelseshave lige uden for
Vesterport var blevet en publikums
succes, men en udpræget sommerfor
lystelse, og den foretagsomme mand
ville, at byen også skulle more sig om
vinteren. Han oprettede et aktiesel
skab, købte og indrettede med hjælp
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af arkitekten H. C. Stilling ejendom
men Amaliegade 118 og åbnede så i
februar 1847 sit »Vinter-Tivoli«, som
fik det klingende navn Casino.
Det blev ikke nogen succes, formo
dentlig fordi det var for fint lagt op.
Hensigten synes at have været at
skaffe det bedre borgerskab et sam
lingssted, hvor man kunne forlyste sig
med koncerter under ledelse af H. C.
Lumbye og Balduin Dahl. Som en sær
lig sensation kan nævnes den nymo
dens opfindelse, gaslyset.
Men den københavnske overklasse
var ikke tilstrækkelig talstærk, og af
økonomiske grunde måtte man så lade
også mere jævne mennesker komme
ind. Resultatet: begge parter kedede
sig, og året efter var Carstensens
»Vinter-Tivoli« omdannet til teater.

I karnevalsxsonen dannede Casino ram
men om storslåede maskeradefester. Teg
ning af Vilh. Pacht. Illustreret Tidende
1870.

H. C. Lumbye

Et af de største trækplastre i Casinos historie var
danserinden »Sennora« Pepita de Oliva, der begejstrede det
halve København med sine smukke ankler.
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Pepitas livshistorie gik som varmt brød og hun
indgik også i de meget populære skillingsviser.

Cirkus i felt, træ og sten
Vi har set beridere i dyrehaven allerede omkring år 1800, vi har strejfet navne
som Chiarini, Price, Pettoletti og selvfølgelig Renz, som besøgte Danmark i
1860. Men naturligvis har vi haft andre cirkus end de nævnte i det halve år
hundrede, der er tale om, men de har kun efterladt sig meget få synlige beviser
i form af plakater eller andet billedmateriale. Foureatix, Gauthier, De Bach,
Wulff, Tourniaire, Hinné, Salamonsky, Loisset og andre navne, som havde
klang af kvalitet, var med til at skabe respekt om beridernes kunst.
Teltet var endnu ikke blevet det almindeligste for de større beriderselskaber.
Danmarks første cirkustelt blev rejst i tivoli 1845 efter »Hr. Agent Carsten
sens egen Construktion«, som der stod i »Tivoliavisen«. Her gav Rudolf Guerra
og hans selskab bestående af 20 personer og 15 heste forestilling tre gange om
dagen.
Philippo Pettoletti, der tidligere havde været ved morskabsteatret, blev i
1828 leder af Nørrebros teater, der lå temmelig afsides ude ved Blågård, og
som kunne rumme 1200 tilskuere. Forestillingerne her var bygget over nogen
lunde samme læst som på Morskabsteatret, men det gik kummerligt, og i 1830
beslutter Pettoletti at opføre træcirkus i teatrets have, og her spillede det Foureauxske selskab under navnet cirkus gymnastikcus.
Godt gik det aldrig for ham på Nørrebro, og da det hele i 1833 brændte ned
til grunden, græd han tørre tårer og drog til det muntre Vesterbro. Her op
førte han vesterbros teater, som var indrettet til både teater og cirkusbrug.
folketeatret i København var oprindelig »en med Rideskole forenet offent
lig Ridebane«, der i 1855 blev indrettet til cirkus og teater under navnet kjø
benhavns hippodrom. I hvert fald Gauthier og Hinné nåede at spille her.

Skandinaviens sidste træcirkus på Lorensberg i
Göteborg. Dømt til nedrivning i 1969.
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Genrebilleder fra de gode gamle cirkus
dage i forrige århundrede.

Plakater fra »Vesterbros Teater«
og Folketeatret (i midten),
der i sin cirkustid hed
»Kjøbenhavns Hippodrom«.

I Tivoli kunne beriderne spille på den store udendørs Hippodrom, der tillod
regulære væddeløb, og i tilslutning hertil gav de cirkusforestillinger i Vester
bros Teater. Her gav f. eks. cirkusdirektør Halvorsen forestilling i 1860, altså
under Renz' besøg, hvilket bevirkede, at der kun blev en daglig eftermiddags
forestilling, da Renz forståeligt nok stjal aftenpublikummet. Aret efter opførtes
en hyggelig træcirkus i haven, som fik lov til at ligge lige til 1888. På denne
tid lå der også en træcirkus i Filosofgangen, vistnok opført af materialet fra
Renz' cirkus fra 60. Den brændte ned til grunden 1873.
Alligevel tillod myndighederne kort efter branden i Filosofgangen, at der
blev givet cirkusforestillinger i en endnu større træbygning på Grønttorvet.
Leonard havde premiere her 2. juledag 1873. Samme dag to år senere hører vi,
at et beriderselskab giver forestilling i en træcirkus opført ved Botanisk Have.
I 1877 finder vi igen Salamonsky i en træcirkus i Jernbanegade, samme år som
Renz giver forestilling i en tilsvarende bygning på Nørrebro.
De brandfarlige træcirkus blev først forbudt efter at ringteatret i Wien i
1881 brændte under en forestilling og 500 mennesker omkom.

Käthchen op til Norge fløj
Cirkus begyndte så småt at gøre sig gældende i begyndelsen af århundredskiftet,
og vi skal senere vende tilbage til nogle af de mere eller mindre ansete berider
selskaber, der gæstede landet og navnlig hovedstaden.

CIRCUS RENZ.
Vredagen den Me Juni 1860.
T"

Program.
Förste Afdeling.
1.

Fröken Euphrosine Godfroy i sine Dandse og Tempospring Jg

tilhest.

3.

Hr. Pierre, i hans utrolige Schenkelridt paa usadlel Hest.
Gymnastiske Övelser af DHrr. Brödre Casuani.

4.

Fröken Stina Renz, fortrinlige Exerciser og Spring over

>*

S kjerf, gjennem Tdndebaand og Dobbeltbalioner paa usadlet Hest,

y

Vognpromeuade af Rapphingsten Drylaby , som gjennem-

b

2.

6.

5

Idher Circus, staaende med Forbenene paa en Vogn, trukken
af 2 Heste, senere vil den udføre flere Spring gjtnnem en

i(

Ballon med Fyrværkeri; fremført af E. Renz.
6.

Hr. Arsine Loyal, berömt som overordentlig

Grotesk- og

R

Forcerytter.

7.

Mlle. Catherine Ss

Pus de deux Indien, par Mr. Herzog et
Renz.

8.

Dobbelt- Violinisterne, eller de musikalske Alhlettr, aldeles

9.

Skolehesten Elbedavy, rides af E. Renz, vil udmærke sig

nye Productioner af D’Hrr. Brödre Casuani.

ved sin fortrinlige Lærvillighed og Lydighed.

10.

Mad. Clara Loyal-Aussude, i sine fortrinlige Produktioner

I
1

tilhest, vil blandt Andet springe igjenoem en lille Cirkel af
12 Tommers Gjennemsnit; det Vanskeligste som kan udføres

af en Dame.

It.

Manoeuvre des bergeres, monté par 8 Dames el un Cavalier.

12.

Hr.

Når vi her springer lidt i kronologien og slår ned på årstallet 1860, skyldes
det, at København netop det år fik besøg af den tyske cirkuskonge - ja, man kan
roligt sige Europas cirkuskonge - Ernst Renz. Herved fik byen det internationale
blå stempel som en rigtig cirkusby, og der kom efterhånden skub i sagerne.
Københavnerne tog overordentlig vel imod Renz, både de jævne borgere, de
fine, ja, endog myndighederne, med hvem tyskerne forstod ret at mingelere
den. Det hele foregik i en stor træcirkus, som til lejligheden blev rejst i Gylden
løves Bastion, der lå højt oppe under voldenes grønne træer, omtrent der hvor
Vartov nu ligger. Premieren fandt sted den 28. maj for fuldt hus i den brand
farlige bygning, der var oplyst af åbne gasblus. Logerne var betrukket med
tapetpapir, og galleriet, hvor folk blev stuvet sammen, var flagsmykket.
Programmet imponerede. Så højt kunne pressen dengang svinge sig: »Renz
har vidst, at Dannelse og Kunsten ogsaa er naaet højt op i Norden, og at Køben
havnerne er et Folkefærd, der sætter ikke liden Pris paa Videnskab og Kunster!«
Frihedsdressuren, som danskerne senere skulle blive særlig forvænt med, var
på det tidspunkt endnu i sin vorden, og de hingste Emir og Negus, som »til
Slutning ville samtigt dandse en Valts«, var lidt af en sensation. Men forestil-

Anden Afdeling.
Ilapliste

Loisset,

uovertræffelige

For-

og

Baglends-

Saitotnortaler, og udfører til Slutning de storartede Brospring,

hvori han hidtil er uopnaact.
13.

Clownen med sin dresserede Hund.

14.

De arabiske

Hingster Emir

og

Negus,

begge

samtidigt

frrnifórte af E. Renz, ville til Slutning dandse en Valts.

15.

En olympisk Concurrence, udføres af Vrbktu Louise Loisset

og Fröken Kålchcn Renz.

Begge Damer ville, hver paa sio

Hest, samtidigt kappes i deres graciöse Dandse og Spring,
og suge al overgaae hinanden i Kunstfærdighed og Behændighed.
16.

Cavalleriet tilfods, Mist cotnisk Scene af 6 Herrer, commanderrde af Hr. Jean Casnani.

17.

Concurrence mellem 2 Jokaier, udføres af Damerne Fröken
Adeline og Fröken Euphrosine Godfroy med Springhestene

Omar og Ægide.
sig ved deres

Begge Damerne ville fortrinligt udmærke

Dristighed, Behændighed og overordentlige

Spring over forskjellige Hindringer.

18.

Indianeren Hr. Petrapolis, kaldet “Kautscbuck-Manden ”, urorer

del Vidunderligste og til det Utroligste grændsendc i del
meuoeskelige Legemes Bdieligbed.
Til Slutning:

19.

Gladiatoren, af den unge Jules med 4 Herme I i »heste.

Mellrmpauscrne udfyldes'af Conikerne D’Hrr. Brödre

Casuani,

Brödre Godfrey og Hr. L'Eclair.

Regyndelsen skeer Ki. 7.

I morgen næxte Forestilling:

Overordentlig Gymnutik af 25 ättrrer, hvori adftm SrttomorUl«
over 4-1 Herte.
SE

¿

JE. JRenur, Directeur,
Wien.

Program fra forestillingen den
1. juni 1860, få uger før Käthchen
flygtede.

Käthchen Renz,
Altmeister Renz'
niece, var det
store trækplaster.

Altmeister Renz
med sin uundvær
lige pisk.
»Dengang var der
disciplin i cirkus«.

|:
[:
|:

•

lingens trækplaster skulle dog blive Altmeister Renz' »datter« Käthchen, der
senere viste sig »kun« at være hans niece.
Hun var ung, smuk, sorthåret, en vidunderlig ballerina til hest, og københav
nerne kunne slet ikke stå for hende. De unge mænd fra det finere borgerskab
tilbad hende og flokkedes i ridegangen for at få et glimt af pigen, måske et
smil og et ord. Men der blev passet godt på Käthchen.
Imidlertid var der i det renzske selskab en anset artistfamilie, Godefroy, der
blandt sine medlemmer talte en ung præsentabel klovn, springer og rytter, der
ikke bad om lov. I det skjulte kom det til en hemmelig forståelse mellem de to
unge, og da det blev opdaget, fik hele familien Godefroy sin afsked på gråt
papir. De fik straks engagement i Klingenberg i Oslo, og Käthchen fik onkels
ridepisk at smage. Og der blev passet bedre på Käthchen end nogensinde.
Situationen blev efterhånden uudholdelig for pigen, der besluttede at stikke
af. Hun gjorde to forsøg. Første gang nåede hun ikke længere end til Bellevue,
hvorfra hun blev hentet tilbage med fuld musik. Anden gang havde hun gennem
en hemmelig forbindelse med Godefroy allieret sig med den norske professor
Bibs (professor i samme fag som Labri og Tribini), og denne gang lykkedes det
ved hjælp af forklædning og andre snedige påfund at nå til Oslo, hvor hun og
hendes udkårne samme dag blev gift.
Det blev alle tiders hyggeligste skandale.
Men onkel tilgav hende aldrig.

©fj'onbt henne Serben er profan,
«Rababababa ~ 9?ababqbaba —
SBÍ bog oplevet en JRoman,
«Rababababa — fRabababa —
©a efterretningen o3 traf
Ét átátd)en SRenfc var fluffen af. :|
SRaba £fing JRqba ífing fRabarababa ;
Äät^én' hun flaf, a!’ :|\:|' "i ? .?x; J) 5‘a
«Raba Sfiitg Staba Æftng’«Rabarab.aba
Äätiheii hun flaf a, £)urra! —

Sf tfjærligheb vor.Såtenen flot,
JRababababa — JRababababa —
©il «Rorge til fin ©obefrop,
fRababababa — SRabababa —
|: ©er riber hun faa let og fiolt,
Dg fpringer fom en fijeberbolt. :|
I: SRabci Xfing ¿Raba Efing Siabarababa
|: Äätchm h«n flaf a! :|
SRaba ©fíng Síaba Sfing SRabarababa
Hatcpcn hun flaf a, £>urra!

Den franske klovn og akrobat
Godefroy, for hvis skyld Käthchen
stak af. Samtidig skillingsvise
om flugten til Norge.
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Baronens cirkus
Europæisk cirkus har altid haft ade
lens interesse og har talt grever, baro
ner, fyrster og konger blandt sine
mægtigste beundrere og beskyttere. En
af forklaringerne på dette forhold og vel nok den sandsynligste - må sø
ges i fortidens naturlige interesse i
heste og ryttere - måske navnlig ryt
tersker. Mange af de ædleste dyr,
fandt man i de mest velrenomerede
maneger, og det har nok heller ikke
været uvæsentligt, at cirkus næsten
var det eneste sted, hvor en mand
kunne se et par kønne pigeben.
Få af de fornemme drog dog den
yderste konsekvens af deres kærlighed
til manegen og blev professionelle ar
tister, men dansk cirkushistorie kan
dog opvise et ret enestående eksempel
i baron Wilhelm Kmith, der siden sit
første møde med cirkus Leonard og
ikke mindst den smukke Virginie sagt
modigt, men uden kompromis gav sig
under sin skæbne: cirkus.
Mærkeligt nok er der ikke skrevet

Portræt af baron Knuth
omkring år 1900.
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I pengesager var han ikke stærk, og
når det hele alligevel kørte rundt mere eller mindre godt - skyldtes det
for en stor del to myndige damer,
frøknerne Larsen og Pedersen, hvis
hjælp delvis var påtvunget ham af
familien. Den ene passede kassen, den
anden fungerede som skriver, og ba
ronen kunne så gå rundt med hæn
derne på ryggen og se til, at teltet blev
rejst og pillet ned. Hans eget bidrag til
forestillingen var et hæderligt, men ik
ke opsigtsvækkende smukt skoleridt.
Med årene blev han ganske enkelt for
tyk til en smuk ekvipage.

ret meget om denne besynderlige ba
ron og hans lille cirkus, som han af
hensyn til familien kaldte cirkus Guil
laume, vel vidende, at ingen djævel
ville kunne udtale det rigtigt. I reglen
blev det til »Gilavme«. Men der stod
aldrig nogen rigtig god tragedie om
kring baronen. Kom det til familie
stridigheder, lykkedes det tilsynela
dende at holde dem inden for privat
livets rammer, og alt tyder på, at ba
ronen var lykkelig med sin lille cirkus.
Den senere kendte og agtede cirkus
direktör Louis Schmidt var som
barn sammen med sin lidt ældre sø
ster Irma, senere gift Altenburg, enga
geret til baronens cirkus. Begges kom
mentarer er enslydende: »Han var jor
dens rareste menneske.« Fru Irma Al
tenburg fortæller videre: »Engang
faldt jeg af hesten under mit nummer
- jeg red parforce - og landede på
nogle stole. Jeg slog mig, men jeg hav
de ikke brækket noget og fortsatte så
selvfølgelig mit nummer. Men siden
den aften stod baronen altid på det
sted, hvor jeg var faldet, for at gribe
mig, hvis det skulle ske igen.«

Vilh. Gundersen en af de artister der står
nævnt i Cirkus Guillaumes program.
Efter en bestemt forestilling, som
artisterne tog lidt let på, fordi hele
publikum bestod af nogle få børn på
fribillet, sagde baronen: »Hvorfor kan
forestillingen ikke altid gå så let. Det
var leg, og det, der sker i manegen
skal altid være leg.«
Måske vil den, der får held til at
trænge ind til kernen i baronens cirkus,
være på sporet af Guds sande gøgler.
Baronen døde 1916, 55 år gammel.
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PROGRAM:
1. Trapex-Produktioner af Hr. Gundersen.
2. Preciosa, ungerskt tigersto, dresseradt som e’dhåst,
framföres af Direktören.
3. Voltige a la Richard rides al Frk. Ingeborg.
4. Komisk entré af Clownen Hr Menghini.
5. »Troubadour« Trakenerhingst rides af Direktören i alia
den høgra Skolens Gångarter.
6. Hr. Godard som Klischnigger.
7. Scena til häst utföres af Hr Napoleon (Pelle Jöns Hr Luigi).
10 minuters paus.

Den ärade publiken indbjudes att bese stallet.
X

8. Fil de fer, rides af Frk Rosalta.
9. Donjuán, Frederiksborghingst, orig-dressyr, dres-cradt och framföras
af Direktören. Enastående dressyr.
Obs. Applauderer sich sjelf med framføddame.
10. Saltomortaler til häst utføres af Nutidens förnämsta franska Parforceryttaren Mons. Fabré (Clown Mr Louis).
11. Fréres Cordelly som hand och hufvudeqvilibristcr. Non plus ultra.
12. Czardaz, ungerskt Nationaldans, dansas af sours Ethienne.
13. Språng-Entré af Pelle Jöns Hr Luigi.
14. Den jdbl Sprangskolan, rides med Hästerne Tiger, Scheck og
Mustapha, af den bekannte Språngryttaren Hr L. Francois.

Vid inträffande sjukdomsfall för
behåller Mg direktören rån att förandra
programmet.
Hundar få icke medtagas.
Högaktningsfullt
W. Knuth,
Direktr.

Irma Schmidt »af dynastiet Schmidt«,
gift Altenburg.
Gundersens trapez-produktioner.
Næppe noget verdensnummer,
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Cirkus Leonard fransk charme i dansk savsmuld

Virginie Léonard.

Om den franske artistfamilie Léonard
sagde man meget, men det meste kun
godt. Bl. a. skulle den stamme fra en
fransk adelsmand, der måtte flygte på
grund af en duel. Dette i forbindelse
med familiens hele elegante optræden
var en medvirkende årsag til, at cirkusfolk også i Danmark skulle nyde
anseelse som kunstnere, hvor man hid
til havde slået dem i hartkorn med de
mest primitive gøglere. Kun den store
tysker Renz og måske familien Gautier
var hidtil blevet accepteret af det bedre
borgerskab.

11868 finder vi Léonarderne i Stock
holm, hvor de havde en betragtelig
succes, og familiens overhoved, den
statelige enke madame Léonard, som
med fast, men kærlig hånd ledede den
lille trup, besluttede at. danne sit eget
beriderselskab. Hun sendte sin søn, den
fremragende jockey- og voltigerytter
Houcke Leonard ud i verden for at
købe en cirkus af passende størrelse.
I Danmark fandt han Gautier, med
hvem Léonarderne var beslægtet, og
købte hans beriderselskab, der med
sine 22 heste og et i øvrigt velholdt

materiel syntes at opfylde alle betin
gelser.
Premieren fandt sted den 2. oktober
i Slagelse, der dengang var en kendt
væddeløbsby og som sådan trak et
stort hesteinteresseret publikum til sig.
Familien udfyldte selv langt den stør
ste del af programmet. Madame påtog
sig det vigtigste job i en cirkus: hun
sad ved kassen. Houcke red jockey og
voltige, Jules var skolerytter, Theodor
var dressør, Engen jockey ligesom bro
deren Houcke, Hippolytte var en ud
mærket jonglør, og Charles, klovn.

Men attraktionen var den unge be
dårende Virginie, en rigtig cirkusprin
sesse, sart og fin og en strålende ryt
terske. Alt det romantiske kom op i
alle de unge mænd, der så hende i ma
negen, men der stod aldrig blæst end
sige skandale om hendes navn. Det
skulle heller ikke være til skade, hver
ken for hende eller den øvrige fami
lie, at de kom fra Frankrig. Tværtimod.
Under den fransk-tyske krig koncen
trerede sympatien i Danmark sig næ
sten udelukkende om franskmændene,
og en medvirkende årsag til cirkus

Leonards succes i København i 1871
må bl. a. søges i, at man kunne aver
tere med ene franske kunstnere.
Københavnerne havde set større og
bedre cirkus, men de faldt for Léonardernes charme, og ikke mindst, for
mademoiselle Virginie. Så meget betød
hun for den lille, men højt agtede familiecirkus, at den aldrig rigtig kom
over det, da hun i 1878 giftede sig med
den rige bankier Lucien Worms, der
var medejer af den store hippodrom i
Paris. Hendes bror Hippolytte var i
mange år direktør for dette foretagende.

Virginies mor, madame Léonard.

Da baron Knuth engang blev spurgt hvor
fra han havde sin cirkusinteresse, svarede
han uden tøven: »Fra cirkus Léonard«.
til højre H. Tegners opfattelse af den lille
cirkus. Illustreret Tidende 1877.

Houcke Léonard, sønnen der blev sendt til
Danmark for at købe en cirkus.
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Cirkus og rundhorisont
Efter at ringteatret i Wien var brændt i 1881 var det som sagt slut med de
interimistiske brandfarlige træcirkus, og man begyndte så småt at tale om op
førelse af en fast grundmuret cirkusbygning, men planerne syntes nærmest
håbløse, fordi teatrene meget kraftigt modsatte sig deres fuldførelse.
Men ejendommeligt nok blev der uden synderlig vrøvl givet tilladelse til op
førelse af andre bygninger, der skulle rumme forlystelser, f. eks. panoptikon
et nyt teater, dagmarteatret, og noget så interessant som panorama.
Panoramaer i mindre format havde allerede omkring århundredskiftet været
vist i Dyrehaven. Opfindelsen kom fra England, hvor irlænderen Robert Bar
ker i 1794 havde åbnet den første panoramabygning ved Leicestersquare i Lon
don med et stort britisk flådemotiv. Senere blev Paris et center for panoramaets
kunst, idet selveste Napoleon III havde finansieret opførelsen af en bygning,
hvor man blandt andet viste franskmændenes sejr ved Solferino i et gigantisk
rundmaleri med plastiske figurer.
Indretningen af et panorama er således skildret af Eiler Nystrøm i »Offent
lige forlystelser i Frederik Vis tid«: ... panoramabilleder var opstillet langs
væggene i cirkelrunde rum, de betragtedes fra et galleri, anbragt omkring en
pille i værelsets midte; ved et skrå tstillet gulv og en loftsskærm, der begge ud
gik fra pillen, dækkedes maleriets over- og underkant, og billedets begræns
ning unddroges på den måde beskuerens opmærksomhed. Rummet var halv
mørkt, kun selve billedet fik lys fra taget.
Panoramabygningen blev opført i 1881, men da kunstneren, der skulle male
de kæmpemæssige rundmalerier ikke kunne blive færdig før et godt stykke ind
i 1882, blev huset taget brug til forskellige andre formål. F. eks. blev der her
afholdt koncerter, men det viste sig hurtigt, at den cirkelrunde bygning i langt
højere grad var egnet til cirkus, og 2. juledag havde Albert 1. Schumann pre
miere her. Et par år efter opfører grundlæggeren af dynastiet Schumann, Gott
hold, en virkelig solid træcirkus i Lorensberg i Göteborg, hvor cirkus Schu
mann den dag i dag har sæsonpremiere, i regelen så tidligt som i marts. Denne
fremragende beriderslægt havde på det tidspunkt allerede slået sit navn fast i
svenskernes bevidsthed ved deres forestillinger i Stockholm og andre steder.
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Cirkus i panoramabygningen. Her har
luftnumre haft alle chancer for at gøre
S¡S-

Den italienske rytter Corradini var kendt
for sit nummer »Ballonfærd til cirkuspolen«. Hest og rytter blev dræbt ved
et styrt i 1898.

Rariteter og kronede hoveder
Automatiske, mekaniske, anatomiske museer havde længe været kendt i Dan
mark, inden panoptikonbygningen blev opført i 1885, hvorved den slags udstil
linger fik ligesom et blåt stempel.
panoptikon betyder noget i retning af »her kan man se alt«, og navnlig
kunne man i vokskabinetterne, der længe havde været en populær ambulant
forlystelse, se alle kendte personer, livagtigt foreviget i det bekvemme materiale.
De bedste trækplastre i vokskabinetterne var figurer, der forestillede Europas
kronede hoveder, som i de store Fredensborg-dage nød en ganske særlig popu
laritet i Danmark, men naturligvis var der også tilstrømning til de lokale be
rømtheder såsom skuespillere, forfattere og forbrydere.
Inspirationen til opførelse af Panoptikon kom naturligvis også fra det store
udland, hvor den kendte Madame Tussaud havde opnået overordentlig berøm
melse for sine dødsmasker af guillotinens mest berømte ofre. Efter sigende
gemte hun de mest sensationelle masker til sig selv og holdt efter revolutionen
en uhyggelig udstilling af afhuggede hoveder med dryppende blod, et sandt
rædselskabinet, som i dag videreføres i det berømte vokskabinet i London.
Panoptikonbygningen skulle danne rammen om det virkeligt eksklusive. Chri
stian IX veg ikke tilbage for at lade sine hænder afstøbe, og dronning Louise
skænkede endda nogle lokker af sine døtres hår, for at gengivelsen kunne blive
så naturtro som muligt.

hallen til den
mauriske
hal.

63

Renz kommer igen for at sige
»farvel og tak«
cirkus renz havde i 1860 en uomtvistelig succes, som absolut opfordrede til
gentagelse. Det har nok heller ikke skortet på lyst fra Renz' side, men der
skulle alligevel gå 17 år, inden han igen kunne bygge sin træcirkus op i Kø
benhavn. Grunden til den lange ventetid må søges i de politiske forhold.
Krigen 1864 havde ikke just gjort tyskerne populære her til lands, og tiden,
der ellers skulle være en fortræffelig sårlæge, havde en del besvær med netop
denne patient, idet det gamle tyskerhad fik endnu en stimulerende indsprøjt
ning under den fransk-tyske krig 1870—71, under hvilken danskernes sympati
klart var på franskmændenes side. Heri må blandt andet søges årsagen til cir
kus LEONARDS SUCCeS.

Men Renz tog igen i 1877 byen med storm, og hans appetit på København
voksede til en sådan intensitet, at han lidt efter lidt undfangede den dristige
plan at opføre en rigtig cirkusbygning, så han kunne give forestilling under
samme bekvemme betingelser som i de mange andre storbyer, hvor grundmu
rede cirkushuse talte deres tydelige sprog om hans storhed.
Han lod udarbejde et projekt til en bygning, som skulle ligge i Jernbanegade,
og selv om dette projekt ikke blev ført ud i livet, er det dog givet, at det har
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ftføbenfea&n.
3ul. Etranbberg« ftotlofl og TtijL

ftaaf i Øøgbanbclen, $olm«n<flnbe 18.

Renz som
ung atlet.

Altmeister Renz.

inspireret andre til at følge ideen op. Resultatet blev den bygning, som i 1886 men for dansk kapital - blev rejst, hvor Renz havde ønsket det, og han overtog
straks lejemålet for de tre første sæsoner - årlig husleje: 60.000 kr.
Men forbløffende nok gjorde han ikke særlig lykke, da han med det største
cirkusshow, der hidtil havde været vist i hovedstaden, åbnede den nye cirkusbygning. Københavnerne fandt, at den gamle tysker med årene havde udviklet
sig til en gammel stivnakke, der i den grad lagde vægt på den disciplinære side
af sagen, at hele forestillingen fik et ucharmerende maskinelt præg.
»Die dumme Dånen« skulle naturligvis straffes - straf var stort set det eneste
middel han kendte til at få tingene til at glide - og derfor besluttede Renz at
holde sig væk i sæsonen 1887 og i stedet overlade lejemålet til den mindre
kendte Albert Schumann, der ganske vist ikke kunne betale mere end 30.000 kr.
Men Renz tog tabet i stiv arm. Meningen med det hele var naturligvis, at
københavnerne med den unge Schumann skulle foræres et sammenlignings
grundlag, som ville tillade Renz at brillere, når han igen rykkede ind i 1888.
Planen virkede dog ikke ganske efter dens hensigt, idet københavnerne helt
tog Albert Schumann til deres hjerte. Specielt faldt man for hans blide, men
sikre hestedressur, og på dette felt kunne cirkuskongen slet ikke konkurrere.
Renz genetablerede dog i 1888 i nogen grad sit ry. Hans forestillinger, som
både kvalitativt og kvantitativt har været enestående, var særdeles godt besøgt.
Men rigtig populær var han ikke mere, og da han efter sæsonen forlod landet
med alt sit habengut, havde han allerede besluttet sig til ikke at vende tilbage.

Program fra
»Aabnings-Galla-Forestilling«
i udstillingsåret
1888.

Bygningen
i Jernbanegade
Renz' projekt til en cirkusbygning blev
ikke til noget, men tanken var ikke
sådan at slippe af med. I alle ordentli
ge europæiske storbyer havde man
grundmurede cirkushuse, og Køben
havn ville gerne betragtes som storby.
De største vanskeligheder bestod i
overhovedet at få lov. Både det kon
gelige teater og privatteatrene havde
visse privilegier og så ikke gerne, at
man opførte en cirkusbygning, som
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kunne blive en alvorlig konkurrent til
komediehusene. Men de københavn
ske cirkusvenner var dengang mange,
stærke og handlekraftige. De vidste, at
kongen, Christian VIII, havde en svag
hed for beridernes kunst, og gik di
rekte til majestæten. Denne skal efter
sigende spøgefuldt have truet justits
minister Nellemann med at ville abdi
cere, hvis den cirkusbevilling ikke
snart blev givet.
Det hjalp åbenbart. I hvert fald gik
man i 1885 under ledelse af tømrerme
ster Fritz Petersen, der havde fået kon
cessionen, i gang med opførelsen af
Københavns første stencirkus.

Grunden i Jernbanegade kom til at
koste 954.000 kr., hvilket ikke var bil
ligt, tiden taget i betragtning. Det skal
dog tilføjes, at grunden oprindeligt var
betydeligt større, end den hvorpå cir
kus ligger i dag. Staldene, der vendte
ud mod Studiestræde, havde rigelig
plads til hundrede heste, der var brede
ridegange, materialgård, vognremiser,
og cirkus' corps de ballet som var nød
vendigt til de dengang så populære
cirkuspantomimer - rådede over by
ens største sal til træning og prøve.
Trods alvorlige økonomiske vanske
ligheder under opførelsen stod huset
dog færdigt til sæsonens begyndelse

Bygningen som den så ud
før branden 1914,
og som .den ser ud i dag,
men hvor længe . . .?

Nyt spørgsmål ^“^ne
om Cirkusbygoing ^^bwreise!

va minuteren tai, Anva forhindrer ~

Dagspressens
overskrifter
i dagene
omkring
Anva's køb
af cirkus
bygningen.

Iter Schumann

Ny appel til Bomholt om at
redde cirkusbygningen

1886, og man var virkelig stolt over,
at selveste Renz ville komme herop og
indvi den grundmurede manege. Sene
re skulle en række af de fornemste eu
ropæiske beridernavne stråle over fa
caden, indtil navnet Schumann i dette
århundrede for alvor bed sig fast.
Bygningen brændte i 1914, men
blev genopført allerede samme år.
Langt alvorligere var det, da ejeren,
direktør Tage Nielsen, i 1962 solgte
bygningen til genboen, stormagasinet
Anva, der har planer om udvidelser,
der også omfatter cirkusbygningen.
Et alvorligere slag har aldrig ramt
dansk cirkus. Det første initiativ til en
redningsaktion blev gjort af folke
tingsmedlem Hanne Budtz, der i Folke
tinget rettede en henvendelse til da
værende kulturminister Julius Bom
holt med ønske om at få bygningen
bevaret. Den mest nærliggende mulig
hed, fredning, kunne imidlertid ikke
komme på tale, fordi bygningen ikke
var gammel nok, og fordi man i øv
rigt ikke fandt den tilstrækkelig værdi
fuld rent arkitektonisk. At den bedre
end noget andet hus i Europa er egnet
til sit formål, blev ganske overset af
stadens skønånder.
I 1966 dannedes på initiativ af for
fatteren Anders Enevig en komité til
cirkusbygningens bevarelse. Som for
mand valgtes rigsbibliotekar Palle Bir
kelund. Komiteens første udspil kom
godt et år efter, da en af komiteens
medlemmer professor ved Kunstaka
demiet, arkitekt m.a.a. Erik Chr. Sø
rensen offentliggjorde en yderst inter
essant plan for hele Axeltorvområdet,
en plan, som foruden at opfylde sit
formål, nemlig at redde bygningen, til
fører Københavns gamle og furede an
sigt et ungt, charmerende træk.
Hvilket ikke er ensbetydende med,
at planen vil blive realiseret.
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Concert
de Boulevard
før National
ca. 1880.

National - og »hellig« Hansen
Nu begynder - i 80'erne - Axeltorv at blive et forlystelsescenter, der er en
storby værdigt.
Manden bag dette var den stilfærdige bygmester Hans Hansen, hvis væsen
skaffede ham kælenavnet Hellig-Hansen. Han købte det gamle etablissement
concert de boulevard, hvor der blev givet koncerter og opført en hel del po
pulære operetter; det var et sted, der aldrig havde fundet genklang hos byens
borgere, som skånselsløst udråbte etablissementet som: »Bule-var den og Bule
- blev-den!« Dette havde længe ærgret Hellig-Hansen, og han besluttede at
opføre en stor prangende bygning, som skulle rumme både restaurant og hotel.
Etablissementet National holdt sin åbningsfest den 15. januar 1882 med del
tagelse af et udsøgt publikum. Som en afgjort nyhed der i bogstaveligste for
stand har kastet glans over festen, kan nævnes, at københavnerne her for første
gang oplevede Edisons elektriske lys, som strålede fra 75 glødelamper.
Halvandet år efter var de sidste rester af det gamle »Boulevard« helt for
svundet. Hellig-Hansen havde udvidet, så National nu også fik en stor og dyr
koncertsal, hvor alt strålede af guld og flitter - og der måtte ikke ryges. Under
koncerterne, der om lørdagen blev givet ved H. C. Lumby e, skulle man møde
uden overtøj og i aftendress. - Fint skulle det være!
Bygmester Hans Hansen havde nået sit mål - at skabe et forlystelsesetablis
sement, der fandt nåde for en »storbys« borgere, og han solgte det for 2V2 mil
lion - skriver to og en halv million kroner.
Senere fik stedet national scala status som den bedste variete i Nordeuro
pa, men for dens skaber skulle det gå ned ad bakke ...
Iderig, skabende og stadig søgende nye muligheder, brød Hellig-Hansen en
aftale med National ved at medvirke til grundlæggelsen af dagmarteatret. Det
blev dyrt for ham. Da Dagmarteatret holdt 25 års jubilæum og man ville hylde
Hellig-Hansen, fandt man ham som fattighuslem på »Almindeligheden«. Her
sad han på sin sengekant ustandselig gentagende: »Lykken gækker store, små
leger med guldringe: Op og ned! Op og ned!«
I dag rummer National foruden minder et stormagasin. Således forgår ...
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Koncertsalen i
National. Kronen på
Hellig-Hansens værk.

Artister fra
National Scala.
øverst de levende
statuer The
Crystal Wonders.
Stregtegningen
er taget fra bladet
Scala Karikaturer
1905. ØVERST
The 3 Romanos,
nederst cykli
sterne Brothers
Malensteen.

Tre stadier på National Scalas vej. øverst Hellig-Hansens pragtstykke,
der kan minde lidt om bygningerne i forlystelsesetablissementet på den anden side af
gaden i Tivoli, nederst National, som vi kendte den, før Anva overtog bygningen.
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1888 - en stor årgang
1888 skulle blive et stort år for det
glade København. I cirkusbygningens
tredje sæson fejrede Renz triumfer.
Nok var han tysker, derfor ikke særlig
populær, men hans dygtighed kunne
ikke bortforklares.
Folk strømmede til København fra
nær og fjern til den Den store Udstil
ling, som den hed til daglig, fordi
man fandt dens officielle navn »Den
nordiske Industri-, Landbrugs- og
KunstudstillingiKjøbenhavn 1888« for

besværligt. Samme år fejrede man
yderligere 100-året for stavnsbåndets
ophævelse og Christian den Niendes
25 års regeringsjubilæum.
Små 25 år tidligere havde vi ved
krigen 64 mistet næsten en tredjedel af
landet; mismod, politisk uro og en ikke
alt for god økonomi var det ansigt, vi
havde vist udadtil. Meningen med ud
stillingen var at vise verden, at vi sta
dig væk levede og arbejdede og frem
stillede produkter af kvalitet.

Så nordisk var udstillingen, at selv
Rusland deltog. Forresten også Italien
og Frankrig »samt andre«; men ho
vedvægten lå dog på det nordiske, og
der var næsten noget symbolsk i, at
højtideligheden, ved hvilken den før
ste pæl d. 12. marts året før blev ram
met i jorden, foregik i det mest for
rygende snevejr. En af udstillingsko
miteens vicepræsidenter, direktør Phi
lip Schon (direktør for bl. a. Den kon
gelige Porcelainsfabrik) sluttede sin
tale med disse højtidelige ord:
»Hvad i Sne vi saa
skal i Tø genopstaa!«
Aftenen før åbningen kunne komiteen
melde: »Der mangler ikke et søm.«

Måske er det en let patriotisk overdri
velse, men den nat veg vinteren, og
om morgenen den 18. maj 1888 skin
nede solen så velsignet, som den kun
kan skinne i H. C. Andersens føde
land.
Det gik, som det skulle: der blev
købt og solgt, udlandet fik øje på os,
udenlandske journalister - som blev
særdeles godt beværtet - skrev pænt
om os, alt sammen noget der ikke
kommer denne bog ved, dersom det
ikke netop skulle give forlystelsesli
vet et godt skub. Teatre, cirkus, varie
teer og restauranter gjorde gode. for
retninger, og folk strømmede ind i
tivoli, der var inddraget i udstillingen,
sådan at udstillingens gæster havde
adgang til haven og omvendt.
Når 1888 blev så god en sommer,
var det altså for en meget stor del Den
store Udstillings skyld, hvorfor den
heller ikke helt skal forbigås her.

Udstillings
bygningen, til højre på billedet
Tivolis hovedindgang.
på denne side ses udstillings
terrænets forskellige pavilloner,
desuden kongefamilien ved
åbningshøjtideligheden.
MODSTÅENDE SIDE:

Romantik og
tragedie
Cirkusfolk har altid forstået at omgi
ve sig med et vist romantisk skær.
Hertil har deres ofte sydlandske ud
seende og hele fremmedartede miljø
ganske naturligt bidraget væsentligt.
Derfor har en cirkusprinsesse for
mangen romantisk ung mand stået
som højst uopnåelig her på jord. No
gen rimelig grund til at antage, at en
cirkusdame skulle være mere attråvær
dig end f. eks. en kontordame, er ikke
let at få øje på, men ikke destro min
dre har denne antagelse sat lidenska
ber i brand i en sådan grad, at trage
dien fulgte efter. Mest kendt er Elvira
Madigans tragedie, som har været be
handlet både i bøger, viser og i flere
filmatiseringer.
Vi skal ikke her repetere hele histo
rien om den smukke, blonde og måske
lidt indolente cirkuspige, som lod sig
besnære af den svenske grev Sixten
Sparre og flygtede sammen med ham
til Tåsinge. Greven var i forvejen gift
og havde børn, og da han flygtede,
gjorde han tjeneste som løjtnant i den
svenske hær. Han havde altså vanæret
både sin familie og sit regiment, og da
hans penge efter en romantisk må
neds forløb var sluppet op, søgte de
to unge døden ved dobbelt selvmord.
Mistanken om, at Sixten Sparre først
har myrdet Elvira og derefter sig selv,
kan i øvrigt ikke helt afvises.
Det var synd for den lille cirkuspi
ge, at hun skulle lade sig besnære af
en »fin« mand, som skulle vise sig at
være mere »fin« end mand, når det
kom til stykket. Der er for meget smånusset ved denne temmelig opblæste
historie til, at den uden videre kan
tåle den vægtige betegnelse tragedie.
Fire år senere i 1893 blev en ung
dansk rytterofficer, Fredy Casten-

Elvira Madigan som 13 årig.

Elviras plej efar John Madigan.

skjold, skudt af en russisk baron ved
navn Oscar Vladimir von Rhaden.
Castenskjold, der skal have været en
sjældent smuk mand, der allerede som
dreng blev fundet værdig til at stå nø
genmodel til en af de lyshårede dren
ge på Det kongelige Teaters fortæppe,
var blevet alvorligt besnæret af ba
ronesse von Rhaden, da hun i 1890
var en feteret skolerytter på program
met i cirkusbygningen. Det kom til en
duel mellem von Rhaden og Casten
skjold. Sidstnævnte tilføjede baronen
et grimt sår og måtte som straf tilbrin
ge en måned i vagtarrest og derefter
træde ud af den danske hær, hvorefter
han søgte i fremmed tjeneste.
I august 1893 opholdt han sig i ge
neral Boulangers gamle garnisonsby
Clermont-Ferrand, der på samme tid
fik besøg af en cirkus, der blandt an
det havde baronesse von Rhaden på
programmet. I pausen gik Casten
skjold ud for at hilse på baronessen,
og mens de talte sammen, kom baro
nen i let bedugget tilstand til stede.
Den unge danske officer kunne ikke
tilbageholde en fornærmende bemærk
ning, hvorpå baron von Rhaden trak en
revolver og skød Fredy Castenskjold.
I den historie er der i det mindste
stof til en fandenivoldsk filmtragedie.

baron og baronesse von Rhaden på rejse,
som tegneren Carsten Ravn opfattede dem.
Carsten Ravn var hovedsagelig kendt som illustrator til
Muusmanns folkekære cirkusromaner.

herover
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Magda, Mazeppa og de andre...
I forrige århundrede og langt ind i vort
var pantomimen en væsentlig bestand
del af en cirkusforestilling. I de større
cirkus kunne pantomimen til tider væ
re det væsentligste programpunkt, der
ofte optog hele anden afdeling af fore
stillingen, flot opsatte udstyrsstykker,
der i mangt og meget mindede mere
om teater end om cirkus.
Først og fremmest havde pantomi
men et dramatisk forløb. Handlingen
var meget naiv. Det, der gjorde cirkuspantomimen så populær var pragten,
det store opbud af mennesker. Kravene
til en cirkuspantomime er af Mirliton
i »Hver 8. Dag« udtrykt således:
»Naar Direktøren med sit Trespand
sprænger af sted over den stejle Træ
bro, hvortil Hestehovene kun med Nød
og Næppe kan klamre sig, eller naar
Soldaterne med Revolverskud farer
igennem Manegen paa Jagt efter de
sammensvorne, og i Farten klynger de
fangne op paa Hesteryggen: da gaar
der Jubel gennem Rummet, og naar
Dykkeren som en levende Fakkel ka
stes gennem Luften, da er Spændin
gens Højtryk over Forsamlingen.«
Pantomimen »Magda« i cirkusbyg
ningen får i Illustreret Tidende denne
medfart:
»Nu trænges de egentlige Cirkuspræstationer sammen paa Aftenenes ene
Halvdel for at give Plads for den mæg
tige og ganske pragtfulde Pantomime
»Magda«, der imidlertid trods al Skøn
hed turde være noget af en Misforstaaelse. Her giver Cirkus nemlig Slip
paa det vilde Jag for at skabe ynde
fulde fantastiske Optrin ved Hjælp af
Lyseffekter og skønne Kvinder i Mas
sevis.
O, der pantomimes og danses, og
det er saare smukt .alt sammen, indtil
det er nær ved at være lige saa ked
sommeligt.«
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Lavater Lee, et af de me$ct store navne i dansk klovnehistorie.
L.ee var en kort overmans direktor i cirkusbygningen,
herover ses han i en pantomime,
hvor han spiller rollen som krigshelt.

CIRCUS
LEONARD

Fotografierne på disse sider er fra omkring århundredskiftet.
Af tekniske grunde måtte fotografen holde sig til det tableauagtige. De særlige krav til belysningen gjorde det vanskeligt
at fotografere under forestillingen.

TorsdM den 15 Fel>n“r l8,\

Program.
!. Md. Ermlnle i hende» “tioner «host

■

23 Äeng ”»"«T ’ET?* FuUUt

Spring over Stjært og igjennen.

t

Baand, tilhest.
Herrer PiccMani.
t HnHoÄ^Evolutioner, heie og halve Puouett.

paa usadlet Hest.

10 Minutter® Pause.
Kager og Confecturer osv.

c WetoeB,

, MJ.,,
>»*
‘
"Í”
,
«
ss«rsr*
p
"""'
9- «uetter og Saltomoria^

Pantomimen »Zoi« fra 1897 var et melodrama
fra det Vilde Vesten. »Zo'i« var navnet på en af
hovedpersonerne - en plantageejers datter.

Heste Zariff, Firaze, Atlas og tI“ren.

10. Entré com»!««
U-

Til Slutning:
M
®®
3 Tableaux.
8tor historisk Pantomime, i ¿
Hovedpersonerne. r

Grev Bolovsky . • • • • * ’ Frk.Virgúüe Léonard.
Oknska, hans Datter . •
Hr. HyppoW- .
Mazeppa, Page. .• • • ;
Hr. Tb. Léonard.
rf»»KFÄ............
Hr. Picchiani.
Hr. Eugénc.
------ Kosakker.
at i«
u
»»Herrer.
dannes ílansmer
af 16 Damer og
Herrer.
ForkU«,«l“le TcX‘ *** ^"‘"^elige Ridt, bagbunden
Ma,ønna“ fremstiller Mazeppas fryjteng
kflrnej hvl8
Pantomimen Mazeppa^ .
Flugt førcr ham til

Ä“

SÄ h
fa’MazePP« «¡"rSlig^Ä der
“ Vantomimen togjnder
taertdtf* «
udmærkede sig ved smT
ansætter ham somiB • J
Fraværelse
til Belønning for haiw Bednitor
benyT Grovensunge Datter,
Greven foretager en ^^„hedsforstaaelse
Gr¿d høist i Grevens

&

K»rog"»epp. tinde P»»

bæres omkring i T^gen Mor forestil»..«-

På plakaten herover beskrives handlingsforløbet i
den mest opførte cirkuspantomime »Mazeppa«.

Mens tableauet nederst modstående side egentlig egnede sig
bedst for scenen, kan man på billedet herover dog se, at vi er i
cirkus.
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Cirkus-Varieté teatret fra dynen i halmen
Da Renz den 23. august 1886 forlod
Danmark efter en indbringende sæson
- indbringende også for det konsorti
um, som ejede bygningen - stod man
så der med et stort og dyrt hus, som de
næste otte måneder skulle stå tomt.
Man havde jo givet teaterdirektørerne
løfte om, at der kun skulle gives cir
kusforestillinger fire af årets måneder.
Selvfølgelig blev cirkuskonsortiet
hængt ud for denne uforudseenhed.
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Enhver kunne jo sige sig selv, at byg
ningen slet ikke kunne svare sig, når
den kun måtte være i funktion en tred
jedel af året, og nu hang de ordentlig
på den. Osv. osv.
Men man kan se sådan på det, at de
mennesker, der ville have en cirkusbygning i København - måtte de være
velsignet i deres himmel - ikke havde
nogen anden udvej end at gå ind på de
begrænsninger, som teaterdirektører

nes brødnid måtte skaffe dem. Så kun
ne man jo altid, når huset først stod
der, se om der ikke skulle kunne gøres
noget ved otte tomme måneder. Det
skulle vise sig, at det »uforudseende«
konsortium slet ikke var så uforudse
ende endda.
Man havde et ganske godt kort på
hånden.
Magistraten var nemlig konsortiets
største kreditor med et stort tilgode-

Omkring år 1900 var film et populært
indslag i et varieteprogram, som det
fremgår af programpunkt. 21 til højre.
Læg iøvrigt mærke til priserne på whisky.
havende fra bl. a. salget af grunden,
og det sivede efterhånden ud, at der
som konsortiet ikke fik penge i kassen,
fik magistraten heller ikke nogen. Som
noget særligt skræmmende holdt man
endog den mulighed op for myndig
hederne, at kommunen en skønne dag
kunne blive nødsaget til at overtage en
bygning, som man absolut ikke havde
brug for og ikke havde forudsætninger
for at udnytte.
Ganske vist havde teaterdirektører
ne fået løfte om, at de ikke skulle
blive generet af cirkus, men da det nu
stod klart at det blev en dyr spøg at
holde dette løfte, brød man det natur
ligvis og gav cirkuskonsortiet en va
rietébevilling, hvilket gik nogenlunde
smertefrit, idet man delvis dækkede
sig ind med et velgørende tilbud.
Bevillingshaveren fra concert du
boulevard, krigsråd Fine Mathiessen,
havde nemlig stillet i udsigt, at han
ville bruge et eventuelt overskud på
bevillingen til cirkus-variete til op
førelse af et »invalidehospital« i stil
med det franske.
Den 18. september 1886 åbnede så
Københavns første rigtige storvarieté.
Carl Lumbye dirigerede orkestret, og
yderligere var der engageret et stort
sudanesisk orkester, et stort artistpro
gram med ballet og alt til faget hø
rende.
Som Muusmann skriver: »Teatrene
var kommen fra Dynen i Halmen.«
Og for resten: hvad mon der blev
af det hospital?!

Interiør fra cirkusbygningen efter
omdannelsen til variete.
Et tilbud fra et fransk filmselskab til
direktionen i Cirkus-Variete. Heraf frem
går det at Cinematographen også er
det store slutnummer i Paris' varieteer.

Det var på
Frederiksberg
Forlystelseslivet på Frederiksberg be
gyndte egentlig først, da slottet og ha
ven i Frederik Vis tid for alvor blev
et yndet udflugtssted for københav
nerne. Allerede i Christian VIIs tid
har den dejlige Frederiksberg allé væ
ret brugt som væddeløbsbane for hoffets kavalerer. I 1826 kunne man
samme sted opleve hurtigløberen
Ernst fra Bergen, der, medens husarer
bevogtede strækningen, løb alleen
igennem frem og tilbage fire gange på
32 minutter. For 2 mark kunne pub
likum overvære dette særegne én
mandsvæddeløb. Nogle år senere var
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det en lappefamilie, som kørte frem og
tilbage i alleen, trukket af et rensdyr,
og næste sensation var vor gamle be
kendt, cirkusdirektör Gauthier, der
sammen med sine sønner red vædde
løb her, stående på hesteryg.
Udprægede sommerforlystelser i og
omkring alleen var sådan noget som
karruseller,
keglebaner,
lykkespil,
kraftprøver og forevisninger, som stil
lede stærke mænd og kvinder til skue,
og der var nok af steder, hvor man
kunne nyde en lille forfriskning.
Det er i første række de frederiksbergske restauranter, der skulle få be
tydning som forlystelsessteder. Et af
de ældste var sommerlyst, der lå oppe
ved Runddelen på den plads, hvor se
nere Frederiksberg Teater skulle blive
opført. ALLEENBERG var traktørsted al

Fin promenade på Frederiksberg.

lerede i 1786, men skulle først blive et
søgt sted for de forlystelsessyge, da
Christian Kehlet i 1841 kom til og re
aliserede en del af de ideer, han var så
rig på. Han indrettede lysthave, byg
gede et teater, anlagde en promenade
plads og en miniaturejernbane, som
man kunne få lov til at køre i for otte
skilling. Og meget andet.
MONIGATTIS PAVILLON, JOSTY, DE SMÅ

i Pileallé og helt inde ved Ve
sterbro, hvor nu Frelsens Hær holder
til, valhalla - er blot nogle få af de
steder, som i tidens løb har været eller
er kendt af et stort publikum. Nævhaver

Hele historien begyndte med Sjette
Frederik og hans sejlture på kanalerne i
Frederiksberg Have, der trak det bedre
borgerskab mod Alleen.
nes bør også hallebyes lysthave i Al
légade 10, hvor der både var musik
og optræden af artister, der efter de
res nummer, indkasserede gagen - ef
ter behag - på en tallerken.
På den modsatte side af gaden lå et
lille traktørsted, som hed enighedslyst. I 1864 blev det omdannet til
sangerindeknejpe, som senere under
Carl Kehlet blev kaldt cafe chantant.
I dag bærer det navnet lorry, som vi
senere vender tilbage til. Endelig må vi
ikke glemme det største eksperiment,
som er gjort på det frederiksbergske
forlystelsesområde: Carstensens alhambra, som tidligere er omtalt.
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Sangerindeknejper
Ti år efter Carlsbergs grundlæggel
se i 1847, havde politiet givet 22
værtshusholdere i København og 9 på
Frederiksberg bevilling til »musikalsk
optræden af indtil fem personer«. Det
var oprindelsen til sangerindeknej
perne. Flere kom til i løbet af den
følgende snes år, da det igen så småt
begyndte at gå tilbage for disse folke
kære og meget søgte etablissementer.
Helt forsvandt de først i begyndelsen
af dette århundrede, og i dag lever
denne interessante tradition kun vide
re på DYREHAVSBAKKEN i BAKKENS HVILE
Og SOMMERLYST.

Tivolis første sangerindepavillon, »Slukefter«. De ærbart klædte damer kaldte sig
»Det Valentinske Selskab«.

Sangerinder på Bakken
tegnet af Emil Rosenstand.
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For værtshusholderen var det til
med den billigste form for underhold
ning, der kunne skaffes. Af udstyr og
indretning krævedes ikke andet end en
forhøjning i den ene ende af lokalet,
og damernes gage kom ind ved en
»tallerkenvals«, dvs. at man lod en tal
lerken gå rundt mellem gæsterne. Un
dertiden måtte sangerinderne endda
svare procenter til værten.
Forskellige synspunkter gjorde sig
gældende ved bedømmelsen af sanger
indeknejperne. Julius Clausen betegner
i »Danmark i Fest og Glæde« deres
epoke som en »æstetisk pest«, og år

hundredets store viseforfatter Erik
Bøgh kæmpede indædt, men praktisk
taget forgæves mod denne smagsfor
dærvende og vulgære visekunst, mens
hans mindreværdige kollega, en tidli
gere isenkræmmersvend ved navn
William Rantzau, skabte sig en pæn
levevej som storleverandør af tekster
til de syngende damer.
Om sangerindeknejperne - eller
»Pavillonerne« som de også kaldtes var årsag til eller en virkning af den
almindelige forlystelsessyge, som gjor
de København berygtet og berømt i
1860'erne, kan diskuteres i al evighed,
men uanset hvilket standpunkt, man
end indtager, bliver det dog en ind
rømmelse til sangerindeknejpernes
utroligt store popularitet. I en vise af
Erik Bøgh hedder det således:

Ingen By er saa forslugen
paa Musik og Fjas og Spas og
Gøgleri!
Otte Aftener om Ugen
myldre smaa og store ud i Tivoli.
Tyve Teatre snart Byen tæller, det lar jeg gaa! jeg siger kun:
at Sangerinder i hver en Kælder
havde man dog knapt i selve
Babylon.

Cleo, nu verdens
berømt i hele Dan
mark, begyndte
sin karriere som
syngepige i Bakkens
Hvile.
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Den sangerindepavillon, som skulle få størst betydning og blive den mest
kendte, var Carl Kehlets cafe chantant, som lå i Allégade på Frederiksberg.
ENiGHEDSLYST havde den tidligere heddet, mere kendt er Lars Mathiesens lyst
have, og i dag hedder stedet lorry, opkaldt efter Lorry (Laurentius) Feilberg.
Det var herude, at Drachmann traf sin muse, syngepigen fra Vesterbro,
Amanda Nielsen, som under navnet Edith skulle blive berømt ikke blot i sin
samtid, men så længe, Drachmanns digtning vil blive læst. Efter digterens død,
omskabte Feilberg stedet helt og holdent og gjorde det til et samlingssted for
borgere, som for en stund kunne spille rollen som festlig boheme fra den ro
mantiske guldalder, drachmann-kroen med mindelser fra digteren og hans
muses liv eksisterer den dag i dag. riddersalen, hvor der blev skrevet teater
historie kom også til i Feilbergs tid, og landsbyen, som i dag - sammen med
valencia - er så godt som alene om at vise et større varietéprogram i landet, fik
stort set sin nuværende skikkelse under Feilbergs efterfølger, Valdemar Nielsen,
som populært gik under navnet »Jernskægget«. Det var også i hans tid, at pla
nerne om en guldaldersal blev ført ud i livet. I de senere år er der i en side
bygning indrettet en artistcafé opkaldt efter klovnen Grock.

Lars Mathiesens Lysthave,
begyndelsen til Lorry.

Af denne programforside fremgår
det at Lorry er opdelt i tre
afdelinger. Riddersalen var tidligere
tiders avant garde-teat er.
Drachmann-kroen et spisested og
Landsbyen »festligt, folkelig
og fornøjelig«.

Landsbyen rykket ind i det store lokale som
brændte ned under krigen ved en Schalburgtage.
herunder Lorry Feilbergs første Landsby indrettet hvor der nu
er garderobe for publikum.
til venstre
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Den nedlagte
arbejdsplads
I de sidste femten-tyve år har ud
viklingen på så godt som alle fron
ter været imod artisten. Det har været
en krisetid for næsten alle genrer in
den for showbusiness, men det er gået
værst ud over cirkus og variete, altså
de arbejdspladser, som frem for alt
gjorde det muligt at leve som profes
sionel artist. De andre, sangeren, dan
seren, musikeren og skuespilleren kun
ne i nogen grad finde erstatning i ra
dio, fjernsyn og film, men artistikken
lod sig ikke så let omplante til masse
medierne. Artisten må have en ar
bejdsplads, hvor han kan mødes ansigt
til ansigt med et levende publikum.
NATIONAL

SCALA,

HOLLÆNDERBYEN,

Atlantic PAijACE er væk, ADLON viser
ikke mere artistnumre, og det samme
er tilfældet med et uoverskueligt antal
større og mindre »huse« i hovedstaden
og provinsen. Byer som Store Heddin
ge, Roskilde, Hjørring, Randers, Esbjerg
- for ikke at nævne Odense, Ålborg og
Århus har tidligere haft mindst én
danserestaurant med artistoptræden.
Måske ikke altid verdensnumre, og
måske kørte de ikke hele året, men det
kunne alligevel beløbe sig til henved
hundrede arbejdspladser og et væsent
lig større antal engagementer, omend
de i regelen var af kortere varighed.
Problemet er desværre ikke et isole
ret dansk fænomen, ser vi bort fra de
østeuropæiske lande, hvor artisterne
arbejder under specielle betingelser er
det galt overalt. Selv verdensartister
savner arbejdspladser. En jonglør som
Bobby May kan ikke leve af USA ale
ne. Han må tage Europa og Mellem
østen med, hvis han skal eksistere.
Men er det egentlig ikke besynder
ligt, at den gamle variete har kunnet
afgå ved døden i næsten total ube
mærkethed? Er der virkelig ingen, der
savner den?

84

CASINO,

Sønderborg

TROCADERO,

landsbyen

Århus

Kolding

i Teatercafeen,
HOLBERGHAVEN,

National Scala,
København

.
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To programforsider, til venstre Central Teatret, hvor man spillede farcen »Millionen«
med to artistnumre som »opvarmning« og to til at gå hjem på.
til højre program for varieteen i Aalborg.

4 eksempler på
typiske variete
numre.
Can-can-piger har
altid været godt
stof. Thea Abba
kunne efter ønske
skrive navnet på
fire hovedstæder
på én gang.

En Marinelli-håndstand og den
musikalske klovn - Hambo.
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Abecirkus
En særlig handy form for cirkus havde
man i forrige århundrede og et godt
stykke ind i dette i de såkaldte abe
cirkus. Hovedaktørerne var, som det

fremgår af navnet, større eller mindre
aber, men i regelen forekom også hun
de og undertiden en enkelt pony eller
to. En bjørn kunne også forekomme.

Personalet var også til at overse. De
mindste abecirkus talte, som vi ken
der det fra den omvandrende gøgler i
den kendte børnebogsklassiker »Fræn
deløs«, en enkelt person eller to, og
grænsen blev sat opadtil af direktions
familiens størrelse. Alt - personale,
dyr og rekvisitter - skulle kunne være
på en enkelt vogn, som ingenlunde al
tid blev trukket af heste, og det siger
sig selv, at et foretagende af denne
størrelsesorden altid kunne finde et
sted at spille.
En indhegning bestående af en snor
spændt ud mellem nogle pinde var alt,
hvad der krævedes til en forestilling i
fri luft. På denne måde er mange af
de største cirkus i verden begyndt.
Man kunne leje et krolokale eller et
andet stort rum, enkelte abecirkus hav
de rigtigt rundt telt, andre mere be-

abecirkus og rejsebiograf
under første verdenskrig.
En romantisk tegners opfattelse af livet
bag kulisserne i en abecirkus eller abe
teater, som det også kaldtes.
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Primitiv forestilling i
rejsende abecirkus, som på
sin vej er nået til en
fransk landsby.

skedne markedstelte, og atter andre
abecirkus lod sig lejlighedsvis engage
re af andre direktioner.
Programmet varierede lige så stærkt
som kvaliteten fra småt og kummer
ligt til et show af et par timers varig
hed med optræden af både mennesker
og dyr.
De bedste abecirkus manglede fak
tisk kun rytternumre og frihedsdressur
- ganske vist noget meget væsent
ligt - for at kunne kalde sig »rigtig«
cirkus.

Forsiden til Hector Malots »Frændeløs«,
som giver en let sentimental, men ind
gående beskrivelse af en lille abecirkus.

Manden med chimpansen er den tidligere
så kendte »Abeschmidt«.
87

Menagerier dyrepark på hjul
1800-tallets menagerier var ikke
kun for småtterier at regne. Flere
af dem - f. eks. wombwells menageri
- rejste med et materiel, der tåler sam
menligning med vore dages større cir
kus. Flere hundrede dyr kunne rum
mes i de ofte alt for små bure, og de
største menagerier kunne faktisk kon
kurrere med tidens zoologiske haver.
Først og fremmest fordi de kom ud til
folk i en tid, hvor en rejse var for
bundet med så meget besvær, at man
ikke indlod sig på det for sin for
nøjelses skyld.
For de rejsende cirkus, som netop
begyndte at gøre sig for alvor i 1800tallet, betød menagerierne en alvorlig,
måske den alvorligste, konkurrence,
idet man ikke nøjedes med at fremvise
dyr, men også bød på dressurnumre.
Men da cirkus i sidste halvdel af for
rige århundrede oplevede sin guldal
der, bukkede menagerierne under i
konkurrencen. Enkelte små markeds
menagerier blev tilbage, men deres be
tydning i dette århundrede har været i
stadig aftagen og var praktisk taget lig
nul, da man i 1962 forbød al fremvis
ning af vilde dyr i cirkus og mena
gerier.

Det var en stor begivenhed, når
menageriet kom tilbage.
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I gyngehøvdingens rige
Børn gynger, før de går, og når de bliver gamle, og benene ikke længere vil bære
dem, er gyngestolen med dens illusion om bevægelse deres sidste tilflugt.
Gøglerne har naturligvis også fået øje på dette gyngebehov, og det bliver
ikke let at opdrive en gøglerplads uden en »gyngehøvding«, som man med en
humoristisk betegnelse kalder en gyngeejer. Hans fidus består i en særlig effek
tiv tilfredsstillelse af gyngebehovet, og hans eneste mulighed herfor er at gøre
gyngerne større og smukkere. Den klassiske luftgynge, der er formet som en
båd, så stor, at far kan tage et par unger med som passagerer, og karlen kan
give sin pige en sådan kriller i maven, at hun i hvert fald ikke glemmer ham før
næste dag, har vist sig mest hensigtsmæssig, dvs. indbringende.
Men gyngen træffer vi ikke blot på børnenes legeplads og på gøglerpladsen.
Cirkusartisten har fundet på at udnytte den kunstnerisk først og fremmest i
trapez en, som efter den franske luftakrobat Jules Léotard, der virkede i midten
af forrige århundrede, kom til at spille en hovedrolle i manegen.
Leotards far ejede et gymnastikinstitut i Toulouse, hvor den unge Jules til
bragte det meste af sin fritid og under faderens vejledning udviklede sig til en
udmærket gymnast. En dag, da han var ved at øve udspring i svømmebadet,
fik han pludselig øje på de snore, som førte op til ventilationssystemet i loftet.
Ved at forbinde dem to og to med en lille stang kunne han gynge i dem og
svinge sig fra den ene til den anden uden at løbe anden risiko end at falde i
vandet.

I 1859 havde han sin opsigtsvækkende debut i cirqus napoleon i Paris.
Aret efter finder vi ham hos Renz i Berlin - men han var ikke med, da den
tyske cirkuskonge samme år aflagde besøg i København.
Léotard opnåede ved sin »opfindelse« af den såkaldte flyvende trapez en po
pularitet, som er enestående i artistikkens historie. Vi skal helt op til vor tids
hysteriske dyrkelse af pop-idoler for at møde noget tilsvarende.
Se, det var en rigtig gyngehøvding.

Gyngen, »Den lystige Svend«, var opstil
let på Dyrehavsbakken. Læg mærke til, at
den trækkes op.
til venstre og højre typiske dekorationer
fra gøglerpladsen.
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Léotard, manden, der opfandt
den flyvende trapez, som
blev en af cirkushistoriens største
succeser.

Arbejdstegning til luftgynge indsendt som forslag til Tivolis direktion.
Overslag og tilbud ses herunder.
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Hele verden drejer rundt
Engang talte man om horisontalgynger, hvilket var beteg
nelsen for en gynge, der bevægede sig i det vandrette plan
uden nogen bevægelse op og ned. I dag kalder vi den slags
gynger karruseller, et fransk ord, som egentlig betyder
ringridning eller dystridt, og der skal således mere end
almindelig god vilje til for at overse forbindelsen mellem
karruselhestens utrættelige galop i den fastlagte cirkulære
bane og frihedshesten i manegen.
Den første karrusel blev opfundet, da en far eller mor
for første gang gav sit barn en svingtur i armene. Fra
primitive folkeslag kender vi enkelte eksemplarer på sving
karruseller, hvor de »rejsende« hænger i snore. I 1500- og
1600-tallet dukker de første karruseller op i europæiske il
lustrationer, i begyndelsen af 1800-tallet finder vi små
sirlige karruseller i den franske overklasses haver og par
ker, men det er først, da dampmaskinen med sine mange
hestekræfter senere i århundredet holder sit indtog på
gøglerpladsen, at vi ser den mægtige, overdådigt udsmyk
kede hestekarrusel.
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Karikatur af en fransk burgøjserkarrusel
efter den store revolution.
En hestekarrusel i cirkus består af et
særligt stort opbud af heste, der løber i
forskellige cirkulære baner i manegen.

herover sandsynligvis verdens før
ste svingkarrusel, der blev drevet
af en »rugbrødsmotor«, til højre
mere moderne, men stadig ret pri
mitiv udgave, drevet af en eksplo
sionsmotor. TIL VENSTRE Tivolis
store dyrekarrusel.
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Den lille
spilledjævel
Det kan være meget godt med en kar
rusel, en luftgynge, eller en anden
køreforretning, men det, der blandt
gøglerne er mest rift om, er spille
automater og andre former for spil.
Naturligvis fordi det er den bedste
forretning.
Altså må der bo en lille spilledjævel
i de fleste mennesker, men det er og
så kun den lille djævel, der får folk til
at stille sig op foran en af de enar
mede banditter eller »tyveknægte«,
som de nu hedder i folkemunde og
hælde den ene femogtyveøre efter den
anden i maskinen. Eller måske er det
blot en lille drøm om en hurtig gen
vej til rigdom og lykke, der på den
ne måde giver sig praktisk udslag.
Den virkelige storspiller indlader sig
ikke på den slags pjat. For ham er
spil en alvorlig sag, og han kan ikke
nøjes med de latterligt små gevinster,
der selv i heldigste fald kan være tale
om her, og dertil kommer, at han slet
ikke har den blinde tro på tilfældet,
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som er nødvendig for at overlade
realiseringen af sin drøm til en dum
maskine, som man overhovedet ingen
indflydelse har på. Han vil selv have
hånd i hanke med chancerne og ind
flydelse på spillet. Han søger utrætte
ligt efter og opgiver aldrig håbet om
det helt rigtige staldtip, han pusler
med systemer, der skal gøre det mu
ligt for ham at sprænge banken i
Monto Carlo, og øver sig i mimisk be
herskelse af sine ansigtsmuskler, så
han i påkommende tilfælde kan an
lægge det såkaldte pokerface.
Men man kan træffe mennesker, der
i timevis kan stå foran en af disse
skæbnemaskiner og næsten mekanisk
poste mønter eller spillemærker i
sprækken. Ofte er deres ansigt sært
udtryksløst og kan godt minde om et
pokerface - som om de var bange for,
at deres sindsstemning skulle kunne
få indflydelse på maskinens disposi
tioner. Eller måske de skammer sig
over, at en maskine kan få dem til at
føle glæde, forventning, skuffelse og
griskhed. Inderst inde ved de jo godt,
at det kun er ham, der ejer apparatet,
der ikke bliver snydt.
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Et sug i maven
De mere mekaniske forlystelser så som
gynger, karruseller og rutschebaner
bygger i princippet alle på en yderst
primitiv, men tilsyneladende elemen
tær glæde ved farten, ved det at flyve
højt og falde dybt - uden at komme
til skade. Det kilder i maven, siger
børnene, men de voksne taler om »su
get«. Hvad det egentlig er for en fy
siologisk mekanisme, der træder i
kraft hos den, der løser billet til en
køreforretning, er nok for kompliceret
til, at der her kan gives en tilfredsstil
lende redegørelse da forfatterens biolo
giske uddannelse må siger at være
mangelfuld på dette område.
Op gennem tiderne har gøglerne
gjort sig den største umage med at
tilfredsstille dette måske det besynder
ligste af alle de behov, der gør sig gæl
dende hos den forlystelsessyge. Blandt
de mest populære køreforretninger må
nævnes rutschebanerne, den hurtige
og »farlige« tur ned ad en stejl bakke.
Ret beset er en kælkebakke en rutsche
bane - eller omvendt - som teknisk
snilde har befriet for det element af
ustadighed, som er forbundet med de
klimatiske forhold, og samtidig opnåe-

Ret beset er ski- og kælkebakken en rutschebane, som
senere blev mekaniseret og optaget i forlystelsesbranchen.
herover og til venstre Tivolis første rutschebane.
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Endnu en af Tivolis
første rutschebaner.
Vandrutschebanen fra
1916, der
endte i Tivoli-søen.

de gøglerne en yderst attråværdig uaf
hængighed af de i landskabet naturligt
forekommende rutschebaner.
Det paradoksale og filosofisk inter
essante ved køreforretningen er, at
mens angsten i sig selv er noget, vi af
al magt søger at undgå, er dens mest
akutte symptom, gyset, noget vi med
beundringsværdig energi opsøger. De
børn kan ikke tælles, som har brugt en
uges lommepenge på nogle få ture i
rutschebanen - endda uden et eneste
øjeblik at fortryde.
På spørgsmålet: kan man nu for
stå det? er der ikke andet at svare end
et klart ja.

Rutschebanen på Bakken i smuk grafisk virkning. Trækonstruktionen
får ofte den besøgende til at tænke »gu' ve', om den holder«.
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En er for lille, og en er for stor det er nu deres embede
I mytologien har kæmper og dværge altid spillet en rolle, som har tilført deres
afvigende udseende noget ekstra. Dette har fulgt dem op gennem tiden og i sær
lig grad gjort det til en god forretning at udstille kæmper og dværge offentligt.
Begge kategorier er ofre for sygdomme i forbindelse med væksthormonet,
men mellem dværge skelner man skarpt mellem »rigtige« dværge og de så
kaldte lilleputter. De første er karakteriseret ved et forholdsvis stort hoved,
korte lemmer og korte, tykke fingre, mens lilleputterne ganske vist er sma
mennesker - de er ofte mindre end dværge - men med helt normale propor-
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Byens sværeste

Mand indbydes

Entre fO øre.

Dværgen jomfru Catharina Stober, der ved sin abnormitet udstilledes i det
Herrens år 1772. Hun var 5 quarteer høj, hvilket svarer til 78 cm. Det hidtil mindste
menneske, der er målt, var hollænderinden Paulina Musters, der målte 61 cm.

bør ses af Alle.

Entre ÍO Øre.

Kæmpedamen ROSA ROSALIA ber ses af afe!

Kæmpen Bernhard Gigli, optrådte sammen med sin familie
i København 1765. Giglis højde angives til 3 alen og 3 quarteer, hvilket
svarer til ca. 255 cm. Det højeste menneske, der er
målt, menes at være amerikaneren Robert Pershing Wadlow: 272 cm.

tioner. Deres forældre er i regelen normale, ligesom de selv føder børn af nor
mal størrelse, hvorfor et svangerskab for en lilleputkvinde kan være en yderst
farlig sag.
Så vidt vides var de første små og store mennesker, der offentligt blev ud
stillet i Danmark, kæmpen Bernhard Gigli, som lod sig se her i landet fra 7.
november til 8. december 1765, og »det meget lille fruentimmer,« jomfru Ka
tharine Stöber, som lod sig se i København den 20. juli 1772. Hvor deres »op
træden« har fundet sted, véd man ikke, kun, at de er blevet fremstillet for hof
fet, men det er usandsynligt, at de ikke skulle have ladet sig beskue også af den
store offentlighed.
Senere finder vi jævnlig kæmper og dværge i forlystelseslivet, på markeder,
i mindre varieteer, i cirkus, ja det var i slutningen af forrige århundrede og i
begyndelsen af dette ikke ualmindeligt, at en driftig forretningsmand, som
endda ikke nødvendigvis behøvede at have forbindelse med gøgl eller forly
stelser under andre former, lejede et tomt butikslokale for en kortere periode
til forevisning af kæmpedamer, dværge eller for den sags skyld andre fysisk
afvigende personer.
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Plakaterne viser, at
dværge, kæmper og
fede damer tidligere
var en ret almindelig
foreteelse. Billetprisen
på plakaten for de
»tre dværge« angives til
2 og 1 mark, hvilket
viser, at forevisningen
har fundet sted før
1875, hvor man gik over
til kroner og øre.
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Ikke større, men flere
Det var den amerikanske show- og reklamekonge P. T. Barnum, der i sidste
halvdel af forrige århundrede skabte den tradition, at alt skulle være så stort.
Siden Barnums dage har en amerikansk cirkus ikke haft en ærlig chance, hvis
den ikke rummede mindst tre maneger, gerne suppleret med et par tribuner, og
en overgang var han oppe på at vise hele syv numre ad gangen.
Men dersom der var noget, denne showman ikke prøvede på at gøre større,
så var det dværge og lilleputter. Det ærgrede ham naturligvis, at naturen på
denne måde skulle blande sig i hans principper, og problemet med lilleputterne
måtte han så løse ved en slags en gros-ordning: så små som muligt, men til
gengæld så mange som muligt.
Mange af hans ideer smittede af på europæiske showfolk, og i dette århun
drede finder vi også her i landet adskillige større eller mindre lilleputtrupper,
både på markedspladsen og i cirkus.
Store artister fandt man sjældent blandt de små mennesker, men publikum
viste dem samme overbærenhed, som man viser små børn, og det skal også
nok være rigtigt, når erfarne mennesker hævder, at lilleputternes artistiske
præstationer i virkeligheden bør betragtes som toppræstationer, når man tager
forholdene og de små menneskers betingelser i betragtning.
Lilleputtruppene oplevede i årene efter anden verdenskrig en renæssance i
Europa, men er nu igen helt gået af mode. Af små mennesker, der optræder,
er her i landet kun dværgklovnen Antonio tilbage.
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»Bakkekongen« Frode Jensen, normal af
højde, sammen med to lilleputter.

Hele Frode Jensens lilleputanertrup,
en af de største, der
har været vist på Bakken.

Illusionisten Chefalo turnerede i
30'erne med denne trup.

Forevisning med lilleputter
på Bakken
omkring århundredskiftet.
til venstre nestoren blandt
Frode Jensens småfolk.
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Kiki og Antonio
»lille mand - stuur nummer«
Viens man mere og mere går bort fra at vise legemligt afvigende personer
'rem for penge, er der dog en kategori, som synes at skulle overleve i shownisiness: dværgklovnerne i cirkus. Det hænger nok for en stor del sammen
ned, at der ifølge gammel cirkusovertro er held ved dværge, og at deres opræden i manegen således mange steder er blevet en fast tradition.
Oftest består deres opgave i at underholde publikum i de pauser, der opstår,
tår manegen skal ryddes efter det foregående nummer eller gøres klar til det
efterfølgende. Selv om revisitørerne, som cirkustjenerne hedder, hvis det skal
/ære helt rigtig, er aldrig så rappe til at ruppe fingrene, så tager det dog sin
:id at lægge podiet (trægulvet) ind eller sætte sikkerhedsnettet op, og en ufra
vigelig regel siger, at et show aldrig må gå i stå.
Dværgklovnerne er altså pauseklovner. Man kalder dem også repriceklovner
dier - navnlig i engelsktalende lande - fill-ins. Ofte har de mere end nok at
gøre under en forestilling, med hyppige kostumeskift og præparation af rekvi
sitter, og når garderoben ligger på første sal, som tilfældet er i cirkusbygningen,
ag trappetrinene er bygget til voksne mennesker af normal størrelse, kan en
iværg godt blive lidt øm i sine små ben af den evindelige renden op og ned og
:rem og tilbage.
I modsætning til entréklovnen, der gennemsnitligt har et kvarter - tyve mi
nutter til at arbejde sig ind på publikum, har pauseklovnen sjældent mere end
to minutter til sin rådighed, ofte mindre. Hans gags og tricks ma derfor være
kontante i deres virkning, og her har dværgklovnerne den store fordel, at de

allerede ved deres udseende tiltrækker sig opmærksomheden.
Men det at være lille af vækst er naturligvis ikke særlig morsomt i sig selv,
og en dværgklovn, der ikke har andet end sin lidenhed at byde på, kan være
et tragisk og frastødende syn. På den anden side må dværge have samme ret
som andre mennesker til at udnytte naturlige betingelser - de være nok så
specielle - humoristisk, og når det som i tilfældet med Kiki og Antonio gøres
med talent og charme, er det både taktløst og diskriminerende ikke at accep
tere det.
De to små mænd kan deres kram, de er flittige og alvorligt optaget af deres
kunst, individualister som har disciplin nok til at respektere hinandens sær
præg i et næsten eksemplarisk samarbejde. I manegen dannede de et uadskil

leligt par. Uden for manegen så man dem aldrig sammen. For Kiki var 1968
sidste sæson i cirkusbygningen. Den 60-årige klovn trak sig tilbage til et vel
fortjent otium og er nu erstattet af little Billy.
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Godt det ikke er mig
Lilleputaner-trup. Man skelner mellem
lilleputter, der er små mennesker,
men normalt proportioneret, og dværge,
som har forholdsvis stort hoved, korte
lemmer og korte, kraftige fingre.

Den tatoverede dame miss Sylvia.
De »bedste« abnormiteter var født med
deres særpræg, men man kunne også
selv hjælpe lidt til. nederst til venstre
»Løvemennesket Lionel« som syttenårig.
Omhyggelig pleje af abnorm
kraftig hårvækst gav en levevej.
Der er ingen tvivl om, at mennesket til alle tider har følt sig tiltrukket af det
usædvanlige, det abnorme, og at dette er en af grundene til at udstillinger af
abnorme og ofte ulykkelige mennesker før i tiden blev gjort til en yndet for
lystelse på markeder og tilsvarende primitive steder.
»Jeg har en pragtfuld abnormitet i år« skal en kendt gøgler have sagt, da han
havde engageret en særlig fed dame. Men så vidt vides har der ikke her
hjemme været vist, hvad man i gøglersproget simpelt hen betegner som abnor
miteter siden 1951, da Frode Jensen havde fede mennesker på dyrehavsbakken.
Tidligere var det imidlertid ganske almindeligt med fede damer og herrer,
dværge, kæmper, tatoverede og eller skæggede damer, mennesker uden arme
eller ben etc.
Ingen beklager, at disse former for forlystelse helt er forsvundet i hvert fald
på vore breddegrader. De har næppe givet publikum anden tilfredsstillelse end
den, der røbes af det ofte hørte udbrud: »Godt det ikke er mig!« På den anden
side skal man være en smule forsigtig med at dømme en tidligere tids menne-

sker for deres mangel på følsomhed over for andre, og det er endda et spørgs
mål, om der ikke også kan siges et og andet godt om de gøglere, der slog mønt
på menneskelig tragedie. Mange af de vanskabninger, som blev solgt eller solgte
sig selv til gøglerne, havde ikke en chance for at klare sig i en tid og et sam
fund, hvor social forsorg endsige retfærdighed var så godt som ukendt. Hos
gøglerne fik de dog en slags hjem, de havde i hvert fald et sted, hvor de hørte
til, og de »bedste« abnormiteter kunne endda til tider være feterede medlem
mer af en trup. De af dem, som efter nogle gode år på landevejen kunne trække
sig tilbage med en pæn lille formue, hører dog til de absolutte undtagelser.
Et rudiment har vi dog stadig væk i dværgklovnerne, om hvem der kun er
det at sige, at de - hvis de har talent som f. eks. Kiki og Antonio i cirkus
Schumann - bør nyde samme agtelse som enhver anden artist på programmet.
Er deres eneste kvalifikation den, at de er mindre end de såkaldt normale men
nesker, kan det være en overordentlig pinlig og frastødende oplevelse. En del
af forklaringen på, at man endnu i cirkus ude omkring i verden kan støde på
talentløse dværgklovner, kan dog ligge i den omstændighed, at der ifølge gam
mel artistovertro skulle være held ved dværge.

Fuglemennesket Gen Gora udnyttede
et naturligt anlæg for at skære ansigter.

Kæmpedamen Barbara lod sig så sent
som i 1951 beskue på Dyrehavsbakken.
Hun var da 24 år gammel og
vejede 195 kg.
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Det såkaldt svage køn
Hvis De ikke allerede har gjort det, lad så lige øjet strejfe billedet af Joan
Rhodes. En ganske køn pige, skulle man mene, og ikke så lidt sexet, faktisk en,

man godt kunne fløjte ad på gaden, hvis man ikke tilfældigvis var hæmmet i
sin livsudfoldelse af en forholdsvis god opdragelse. Men hun retter hestesko
ud med det sødeste smil. Man agte sig! Og hvad med den søde lille Charlotte
Rickert? Drengene var kun frække over for hende én gang og så heller ikke
mer'.
De tre piger er alle blevet beskyldt for at betjene sig af fiduser, og da Char
lotte Rickert i 1939 optrådte i cirkus louis Schmidt, hvor hun udfordrede byens
stærkeste mænd, blev både hun selv og hendes apparatur undersøgt af læger og
sportsfolk med forstand på de dele. Det var udmygende, når to stærke mænd
måtte give op i forsøget på at spænde den 400 kilos ekspander, som Charlotte
tilsyneladende ubesværet stemte ud i strakte arme. Men det var ikke fup. Hen
des kræfter blev efter sigende opdaget, da hun engang som tolv-trettenårig op
trådte sammen med sin mor og søster i et pænt lille jonglørnummer. En kraft
atlet i samme program havde drillet hende, og i hidsighed tog hun hans rek
visitter, nogle jernstænger og forvandlede dem på et øjeblik til proptrækkere.
Så var hendes lykke gjort.
Joan Rhodes inviterer en flok stærke mænd op på scenen, giver dem hver et
stykke jern og beder dem om at bøje det. Alle forsøger, til de bliver blå i hove
det, men uden held, hvorefter de lidt flove og meget imponerede må overvære,
hvordan det nydelige damemenneske bøjer, krøller og tvinder jernene, som var
de pludselig blevet til gummi.
Käthe Sandwina rev jernlænker over, bøjede stænger, lod sig køre over af bi
ler, lagde sig på fakirseng og lod mænd med forhamre knuse kampesten, an
bragt på hendes bryst. I 1926 præsterede hun i vægtløftning 128 kg, hvilket
endnu i 1967 ville have kvalificeret hende til deltagelse i verdensmesterskabs
konkurrence - for mænd.
Det kan tilføjes, at hun var en fortræffelig »undermand« i et ekvilibristisk
nummer.
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herover »Das weibliche Kraftwunder Antonet«. herunder den noget mere sexede,

men ikke mindre stærke Joan Rhodes.
den tyske backfisch Charlotte Ri
ckert, som i 1939 optrådte i Cirkus Louis

nederst

Tysk drømmepige
fra München.
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Kraftatletiske
produktioner.

Stærke mænd kraftatletiske produktioner
Hvis vi skal skelne mellem gøgl og artistik - og det skal vi nok ikke, thi for
Herren er vi alle gøglere - men hvis vi altså skal, må vi nok henregne de fleste
kraftatletiske produktioner til gøglet. Det er svært at løfte tunge ting på en så
dan måde, at det virker artistisk, men på den anden side må det indrømmes, at
de herkuliske opvisninger gennem tiderne har været stærkt varieret.
Plinius den ældre, der levede i det første århundrede efter Kristus, fortæller
om en mand, der var i stand til at gå op ad en stige med en byrde på ca. 400
kg- Og går vi uden for de professionelle kraftatleters rolle, vil den bibelstærke
straks tænke på vor helt fra Det gamle Testamente, der hårfagre Samson. Tar
zan var der ikke meget ved, dersom han ikke med ubesværet sikkerhed kunne
gribe Jane i sine stærke arme, når hun fra junglens højeste træ dumpede ned
til ham, og enhver bondekarl skulle - endnu kan vi måske sige skal - slå tyren
for panden, så det ringede, hvis han ville hævde sig blandt de andre muldens
sønner eller gøre indtryk på naboens Trine.

Traditionelle stærkmands-tricks består i at sprænge jernkæder, bundet om
overarmens muskler eller om brystkassen, slå søm i og knuse store sten med de
bare næver, rive telefonbøger over med et snuptag, rette hestesko ud, bøje jern
stænger, stemme ekspandere og den slags. En skrap tandatlet kan trække tov
med en eller flere stærke mænd, udvalgt blandt publikum, eller med en hest.
Tager den stærke mand en af de mange specielt konstruerede maskiner til
hjælp, kan han løfte meget betydelige byrder. Amerikaneren Paul Anderson
skal således ifølge absolut pålidelige kilder have løftet ikke mindre end 2721,6
kg. Ikke dårligt!
Men skal den stærke mand uden at risikere protest fra noget hold træde over
i artisternes rækker, må han kunne lidt mere end bare spille med musklerne.
F. eks. kan han give sig til at løfte et andet menneske hånd-til-hånd eller hoved-til-hoved, hvorved der straks kommer et ekvilibristisk element ind i num
meret, og er han det, man kalder en solo-natur, en der helst arbejder alene,
kan han slå sig på kraftjonglørens næsten glemte kunst. Den dag, han kan
kaste en granat på flere kilo højt op i luften og gribe den med nakken, kan han
roligt sætte »artist« under sit navneskilt på døren.
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Rappo var stærk mand på
Vesterbros
Morskabsteater
og optrådte også på Panto
mimeteatret i Tivoli, da det i
dets første leveår også huse
de de artister, som senere
skulle få deres egen arbejds
plads på Plænen. Hans ma
skine ser lidt kompliceret ud,
men til gengæld bærer han
to middagsherrer, to fanebæ
rere, en femte person og en
slags hund — mens han hæn
ger i tæerne.

Kraftatleten Nancke,der var tysker,
lod sig belaste med lodder til en
vægt på ca. 700 kg, samtidig med
at han løftede en jernklump på 106
kg. Et andet kraftstykke bestod i,
at han svang en jernkugle på 37,5
kg rundt i en kæde, hvorefter han
lod den smælde ned på sin nakke.
Fotografiet herover tyder på, at
tegningen af den 205 kg tunge
kraftbasse ikke er særlig overdre
vet. til højre fo eksempler på mo
derne kraftatleter, yderst til højre
kraftjongløren Marco.
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En af de ejendommeligste og mest interessante markedsforevisninger er »De
sorte Diamanter«. Den ejes af musikhandler Wilhelm Fiedel i Kalundborg, som
i 46 år har rejst rundt i Skandinavien med det fantastiske stykke legetøj, som i
øvrigt ikke blot har forlystet markedsgæster, men også har været vist på sko
ler, seminarier og udstillinger. Så vidt når »damen uden underkrop« ikke om
kring.
Mere præcist kan forevisningen betegnes som et imponerende hobbyarbejde,
udført af en minearbejder Fritz Meyer, der efter en ulykke i kulminen Herman
Schact i Schlesien (Polen) blev invalideret for livstid. Fritz Meyer havde siden
sin drengetid gået med et hemmeligt ønske om at blive ingeniør, men hans far
var også minearbejder, hjemmet var fattigt, mange børn, så der var praktisk
taget ingen mulighed for, at Fritz' drøm kunne gå i opfyldelse.
Allerede mens han lå på hospitalet og så småt var begyndt at indstille sig
på, at han resten af sit liv ville være invalid, fattede han sin plan om at bygge
en nøjagtig kopi af den mine, hvor han havde tilbragt så stor en del af sit liv
og til sidst nær havde mistet det. I syv år (fra 1914-21) arbejdede han på rea
liseringen af denne plan, og resultatet blev en model ca. 6 m lang og 2 m høj.
Den viser et snit af Herman Schact med direktionsbygning, funktionærbolig,
maskinhus, smedje etc. oppe på jorden og de lange minegange samt alt, hvad
der måtte findes her af mennesker, maskiner, kontorer og transportmidler.
Alt bevæger sig: elevatorer kører op og ned, mænd arbejder med hakker og
bor, små tog transporterer kullene »de sorte diamanter«. I et lille kontor i ne
derste minegang sidder en funktionær og skriver. Ser man godt efter, kan man
på pennens bevægelser se, at ikke alle bogstaver er lige store, den skrivende
skifter linie med små energiske ryk, og pendulet på uret, der hænger på væggen,
er i evig bevægelse frem og tilbage.
De dramatiske situationer, som ulykkeligvis opstår med mellemrum i en
mine, har Meyer skildret med levende fantasi. Vi ser røgdykkere bære en be
vidstløs arbejder i sikkerhed, et andet sted er et redningshold i gang med at
trænge igennem en sammenstyrtning for at nå ind til en forulykket, der vrider
hovedet fra side til side, som om han havde stærke smerter.
En lille humoristisk detalje er der også blevet plads til: Åbner man en lille
dør med et udskåret hjerte, finder vi en arbejder siddende der, hvor selv den
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Mens markedsforevisningerne
praktisk taget er forsvundet uden
at have efterladt sig særlig
tydelige spor, står vi med »De
sorte diamanter« over for
muligheden for at bevare lidt af
markedspladsens kulturhistorie
for eftertiden.
Men - efter al sandsynlighed vil
det enestående husflidsarbejde
efter ejerens død blive flammernes
bytte.

stærkeste må bøje knæ. Ifølge det foredrag, hvormed Wilh. Fiedel ledsager sin
forevisning, er det ikke avisen, han læser, men sikkerhedsforskrifterne.
Hver eneste detalje er udfærdiget i hånden, selv de mange store og små hjul,
som snurrer i vognen bag modellen, er omhyggeligt skåret ud i træ. Det eneste
metal i værket, findes i den elektromotor, der leverer kraften.
»Den sorte Diamant« kom til Danmark allerede året efter, at modellen var
blevet fuldført. De første år var det Wilh. Fiedels far, der rejste rundt med den,
hovedsagelig på markeder, men da hans søn overtog den, udvidede han kunde
kredsen til også at omfatte skoler, hvor han både blandt børnene og lærerne
fandt sit mest begejstrede publikum.
I en fjernsynsudsendelse 1968 sagde den dengang 78-årige Wilh. Fiedel, at
gruben efter hans død skulle brændes. På interviewerens spørgsmål, om han
dog virkelig kunne nænne det, lød svaret: »Jeg har mine grunde, dybt person
lige grunde.«
Mere fik vi ikke at vide, men af tonefaldet fremgik det, at det har været en
tung beslutning at træffe.

Skolerytteren Herman Bang

En datter af cirkusdirektör Miehe fortæller følgende:
En sommer var forfatteren Herman Bang en flittig og velkommen
gæst hos os. Han førte lange samtaler med fader om cirkuslivet,
der netop på den tid interesserede ham meget, da han arbejdede på en
fortælling om cirkusfolk. Sådan havde de, mens vi lå nogle dage i
Nordsjælland, siddet og talt sammen hele natten, og da Bang ville hjem
tidligt om morgenen, var der ingen togforbindelse til København.
»Du kan da sagtens låne en af hestene og ride ind til byen,«
sagde fader.
Jeg tror ikke, Herman Bang var rigtig stolt ved tanken om at være
alene med en hest på de øde landeveje; men han ville dog ikke
lade sig mærke med det og ville vel heller ikke sige nej til et
venskabeligt tilbud. I hvert fald kom han op på hesten, den bedste og
flinkeste, fader havde, og red af sted.
Det gik også udmærket på hele turen ind til byen, som naturligvis
varede mange timer. Men da han nåede ind på Nørrebros Runddel,
stod der en lirekassemand og drejede en munter vals. Nu var hesten
jo dresseret til at danse i takt, så den begyndte straks at danse og
bevæge sig sidelæns rund på pladsen efter musikken. Bang skulle
imidlertid videre; for hesten skulle afleveres i en stald, hvor en karl
fra cirkus senere kunne hente den; men ikke tale om, at han
kunne få den til at gå over i skridtgang; den blev ved med at
danse. Det morede naturligvis folk, og der blev stor tilstrømning.
Da Herman Bang til sidst indså, at han måtte fortsætte
forestillingen, så længe det passede hesten og lirekassemanden,
gjorde han tegn til denne om at holde op. Men da lirekassen nu
pludselig tav, gjorde hesten nøjagtig det, den var vant til i cirkus:
den knælede ned på forbenene for beskedent og yndefuldt at modtage
publikums bifald, og så gik Herman Bang på hovedet ud over
hestens hals ned på jorden.
Jeg tænker, at munterheden har nået sit højdepunkt i det øjeblik.
Selv skrev han til os om turen og skildrede meget morsomt sin
forestilling på Nørrebros Runddel.

Historien om Herman Bang som skolerytter blev givet som eksamensopgave i
genfortælling i IV-mellem 1942. Den er vel morsommere end de fleste genfor
tællinger. Men indeholder ikke et sandt ord, hvad det væsentlige angår: hestens
opførsel på runddelen.
For det første er heste ikke musikalske, og følgelig kan de heller ikke danse
i takt til musik. Når skolehestene i cirkus alligevel danser, skyldes det udeluk
kende, at de reagerer på de små og for publikum ofte umærkelige tegn, som
rytteren giver dem, og at kapelmesteren efter bedste evne søger at følge hestens
bevægelser. Altså det stik modsatte af, hvad publikum almindeligvis tror. Det
er også utænkeligt, at en hest skulle finde på at knæle på eget initiativ.
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viser
Albert Schumann
tricket:
knælende
hest.
HERUNDER

Cirkus Miehe 1907. Teltet er et såkaldt galgetelt, som forlængst er gået af
mode, herover interiører fra »Miehes gamle cirkusvogne«. til venstre en »kunstfær
dig« opstilling af artisterne Hermann Pfänner, en af hans og Dora Miehes døtre samt
en ung mand ved navn Harald Miehe Madsen - senere kendt som Bivognen.
øverst
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nederst til

herunder til venstre: Sanders første kone Augusta Miehe.
Til højre søsteren Theresia, hans anden kone, med sønnen August.
venstre: Rekvisitörer fra Cirkus Thyland og til højre Sander som klovn.
Hans næse kunne vokse eller svinde ind efter sindsstemningerne.

Et program fra Cirkus Thyland.
Øverst ses en tegning af
cirkusbygningen i Hjelmerup-Fangel.

En cirkus fra
glemmebogen
Sander kom - formodentlig
engang i firserne - til cirkus miehe
som musikalsk klovn. Han giftede sig
med en af husets unge døtre, Augusta,
og de købte en kanon og begyndte for
sig selv. Navnet thyland skyldes, at
den lille cirkus i de første leveår hav
de fast adresse i Thy - ligesom Miehe
- og navnet blev så hængende, da
Sander og hans Augusta flyttede til
Hjelmerup på Fyn, hvor de opførte,
hvad Sander i hovedet på sit brevpa
Jack
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pir kalder et »fast cirkus«. Den fyn
ske landsby kan altså prale med at
være den formodentlig eneste landsby
i verden, der har haft en cirkusbygning. Hvilket jo er ganske imponeren
de, navnlig hvis man undlader at gøre
opmærksom på, at det næppe har væ
ret andet end et beskedent ridehus.
Senere skulle en anden og større
cirkus, nemlig Louis Schmidt, få vin
terkvarter i Hjelmerup, og da familien
Schmidt slog sig ned her, havde de
ikke kendskab til deres forgænger.
cirkus thyland var et beskedent fo
retagende. Teltets diameter målte godt
en snes meter og havde kun en mast,
stalden rummede sjældent mere end

Jack Sander gjorde i hvert fald noget
ud af reklamen. Herover ses hovedet på
første side af direktørens brevpapir.

otte heste, der først og fremmest var
trækdyr, plus et par ponyer. Cirkus
rejste næsten udelukkende i Jylland efter hvad kilden til disse oplysninger
fortæller - men man kan roligt gå ud
fra, at de har gjort det fynske land med.
Programmet har været ganske pænt,
om end det næppe har vakt alverdens
opsigt. Reklamen foregik for største
delen fra en parade foran teltet inden
forestillingen, hvad der tidligere ikke
var usædvanligt selv for betydeligt

større cirkus, og her forekom denne
form både naturlig og tilstrækkelig, ef
tersom Cirkus Thyland hovedsagelig
holdt sig til markeder og andre fester.
Da Augusta døde, giftede Jack San
der sig endnu en gang med en pige af
huset Miehe, nemlig Augustas søster
Theresia. Cirkus Thyland gik ind om
kring 1910. Jack Sander slog sig der
efter ned i København, hvor han ernæ
rede sig som antikvitetshandler.
Lad disse sider med Cirkus Thyland
være en slags hyldest til de utvivlsomt
ikke helt få mindre foretagender, som
har virket under de hårdest tænkelige
betingelser, og hvis indsats derefter er
blevet glemt.
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Miehe jydernes cirkus
Når cirkusentusiaster er sammen, sker
det uvægerligt på et eller andet tids
punkt, at samtalen drejer ind på cir
kus miehe, som utvivlsomt er den af de
hedengangne cirkus, der lever stær
kest i publikums erindring, og som har
efterladt sig det største savn.
Ser vi køligt og nøgternt på sagen,
er det svært at pege på noget konkret,
der skulle overbevise den tvivlende
sjæl. Cirkus Miehe var ikke større end
de andre rejsende cirkus, programmer
ne var vel hverken dårligere eller bed
re end det man så så mange andre
steder, og priserne lå på niveau med
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andre priser, underkastet udviklingens
hårde lov.
Men der var stemning i Cirkus
Miehe, en fortættet atmosfære, som
fortryllede publikum og skabte stam
gæster - indtil sandheden om altings
forgængelighed også her meldte sig
med uafvendelig styrke.
Den altdominerende personlighed i
dette foretagende var Dora Miehe, den
største dame i dansk cirkushistorie.
Hun blev født i 1868, mens hendes
forældre, den fra Tyskland indvandre
de musiker Heinrich Miehe og hans
trolovede, den 19-årige Louise Schultz,
var på rejse. De havde en lille gøgler
trup af næsten klassisk type og drog
om fra by til by og underholdt med
musik, »linjedans« - som det endnu
hedder blandt artister - etc.
Det er altså et spørgsmål, om man

Cirkus Miehe i 30'erne. Hår vognparken
ikke tager sig mere imponerende ud
skyldes det at artisterne den gang lejede
sig ind på værelser, hvor de kom frem.
Først efter krigen blev det
almindeligt med Campingvogne.
ligefrem kan sige, at det var en cirkus,
der blev grundlagt dette år, men på
den anden side skulle den lille Doro
theas fødsel senere vise sig at være en
så vigtig begivenhed, at årstallet fore
kommer helt acceptabelt.
Fra barnsben var hun umådelig
energisk, og da hun som voksen over
tog ledelsen af den efterhånden bety
delige forretning, styrede hun alt med
»fast, men kærlig hånd«, som man
siger om folk med diktatoriske tilbøje
ligheder, men som besidder så mange
gode egenskaber, at man helst viger
uden om denne odiøse betegnelse.

Kolzer med 12 Steigere fra
Miehes velforsynede stald.

Dora Miehe og Hermann Pfänner.
Da billedet blev taget, var
Dora gravid i 7. måned.

Den fremragende skolerytter
Alfons Cossmy, en af
manegens få virkelige aristokrater.
Han og Thyra Miehe driver i
dag Færgekroen i Arhus.
Hun krævede jernhård disciplin ikke
blot af sine mange børn, som alle
måtte arbejde i manegen, men også af
de fremmede artister, af teltarbejderne
og - hvor utroligt det end lyder - af
publikum. Hun sad selv ved kassen, og
det påstås fra forskellig side, at hun
godt kunne finde på at nægte en ung
flab adgang, hvis han f. eks. ikke tog
cigaretten ud af munden, når han hen
vendte sig til hende ved billetlugen.
Det kunne også ske, at en ung mand,
der bad om en siddeplads, fik stukket
en ståplads ud med bemærkningen:
»Han er ung og stærk og kan holde ud
at stå op.«
Men hun kendte også sin begræns

ning.

Da

hendes mand, Hermann
Pfänner, døde, knyttede hun en så
fremragende cirkusmand som elefantog hestedressøren Heinrich Kolzer til
sin cirkus og gav ham titel af direktør.
En væsentlig del af æren for Cirkus
Miehes ry som hestecirkus må Kolzer
dog dele med Alfons Cossmy, der som
dressør og ikke mindst som skoleryt
ter kan aftvinge selv en Albert eller
Max Schumann respekt.
Cirkus Miehe holdt sig på lande
vejen i 90 år. Den sidste halve snes år
efter fru Doras død begyndte det at gå
ned ad bakke, og i 1958 sluttede et af
de mest fængslende kapitler i dansk
cirkushistorie.

Dora Miehe, en af de helt store
personligheder i dansk cirkus.
Brochen er en gave fra Chr. X.

Thyra Miehe, datter af Dora, træner med
»Arabi« i ridehuset i Ydby. Der sjuskes
ikke med benløftningerne.

En ganske særlig tonekunst

Et cirkusorkester er en mageløs indretning. Det repræsenterer en ganske særlig
tonekunst. Det skal beherske et repertoire, der spænder fra gamle og nye
schlagere, gevaldige marcher, Strauss og Lumbye over Rossini, Verdi og Wag
ner til noget, som takket være forekomst af synkoper kan minde om jazz.
Musikalitet er ingen hindring, energiudfoldelse et særkende.
Denne specielle form for tonekunst, som uanset hvad orkestret spiller, dog
ikke et øjeblik lader tilhørerne i tvivl om, at det er cirkusmusik, er inspireret af
spansk tyrefægtermusik, af de bayriske folkelige blæserensembler og lignende
foreteelser, men fik sin karakteristiske udformning i Tjekkoslovakiet. Herfra
kom nemlig i gamle dage, dvs. før anden verdenskrig, de fleste af de musikere,
som sæsonen igennem skulle forlyste cirkusgængere overalt i Europa.
Disse tjekkiske musikere nød overordentlig stor anseelse, hvor de kom frem.
Ikke først og fremmest på grund af deres musikalitet, som ikke altid var til at
falde i svime over, men de var ved siden af fremragende og pålidelige teltar
bejdere, og når først tjekkerne var kommet, åndede direktørerne lettet op, for
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Tjekkiske musikere foran Cirkus Belli.

Cirkus Benneweis' orkester 1969
under af ledelse af Leif Keller.
I manegen limbo-danserinder.

Cirkusmusikere. Den særprægede
sammensætning af instrumenter kunne
tyde på at de også har haft
et nummer i manegen.

nu vidste han, at han i hvert fald havde en slags musik, og at teltet i hver by
ville blive rejst og brækket ned til tiden.
Og de var billige i drift. Mens cirkusmusikere i dag faktisk er hæmmet i de
res udfoldelse af fagforeningsbestemmelser, samtidig med at de efterhånden er
blevet det dyreste nummer på programmet, havde en cirkus af nogenlunde ri
melig størrelse i gamle dage råd til at have et timands orkester. Og de gamle
tjekkere var i regelen iført statelige husaruniformer knappet helt op i halsen,
og selv når de sad på musiktribunen lige under teltdugen, der på varme som
merdage afgiver varme i højst ubehagelige mængder, blev der aldrig lindet en
knap.
Også af andre grunde bryder cirkusmusikere sig ikke nævneværdigt om sol
skin. Den helt tørre teltdug suger nemlig lyden til sig, så de arme mennesker
skal knokle som små dj ævle, for at få det til at lyde af noget, men i regnvejr,
Danmarks mindste cirkusorkester findes i når teltet er vådt, sender det lyden tilbage med en klangfylde, som leder tanken
den lille børnecirkus i Odense Zoo.
hen på opstemte basunengles allerypperste præstationer.
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Den lille Cirkus Benneweis
Familien Benneweis regner selv cirkus'
grundlæggelse til 1887, skønt man
med en smule elegance kunne have
forlænget historien bagud med godt
og vel en snes år, idet den første spille
tilladelse, der her i landet blev givet
til en Benneweis, er fra 1860'erne.
Men denne oplagte chance for den
reklame, der ligger i runde jubilæer,
har man - ikke overset - men ladet
ligge. Sagen er, at den første Benne
weis var musiker, og det er ikke det
samme som cirkusmand. Fra 1887 og
til dato har cirkus benneweis imidler
tid spillet hver sommer. Ikke én sæson
har de ligget stille, og det er et spørgs
mål, om nogen anden cirkus i verden
kan slå den rekord.
Vel var det romantisk, når det lille
Cirkus Benneweis med nogle få hestetrukne vogne holdt sit indtog i en
landsby eller en mindre købstad, men
forholdene i en kleincirkus er ikke al
tid og var navnlig ikke lige behagelige.

Teltet, også kaldet »sjappen« efter fransk chapiteau, fik Benneweis i 1917. Det holdt i
18 år, hvilket er en usædvanlig lang levetid for en cirkustelt. Grunden var, at man
ikke nænnede at stille teltet op i regn og blæst. På én sæson gav denne særprægede
indstilling 60 spilddage.

Sigøjnercirkus - et udtryk, som lidt
diskriminerende hentyder til laser og
pjalter og en særlig indstilling til må
den at skaffe sig det daglige brød på:
hensigten helliger midlet - sigøjner
cirkus var det ikke. De gamle Benneweiser, grundlæggeren Gottfried, hans
søn Ferdinand og dennes kone Irene
var alle gode og rare mennesker, der
ikke lod sig diktere eller overtale til at
foretage sig noget, som ikke stemte
overens med deres overbevisning. Det
var frie fugle, og er mangt og meget
ændret i Cirkus Benneweis, så er frihe
den stadigvæk det, man sætter højest.
Penge var åbenbart noget i retning
af et nødvendigt onde, som man imid
lertid ikke lå under for. Det fortælles
om Gottfried, at han engang kort efter
første verdenskrig bestemte sig til at
vove springet og spille så tæt på Kø
benhavn som Amager. Cirkus havde
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Familien samlet i en festlig anledning. I midten Gottfried Benneweis
og hans kone, der var af Bruun-slægten. Desuden ses Ferdinand og
Irene Benneweis som nr. 2 og 3 fra højre.

Irene Benneweis, til højre øverst og
midten, var godt kendt med
cirkusmiljøet, da hun allerede som 12-årig
rejste med den kendte gøgler Daucke.
Som 16-årig forlovede hun sig med
Ferdinand Benneweis, men det varede
mange år, inden hun blev akcepteret af
den øvrige familie. Efter svigermoderens
død, blev Irene, denne stærke og varme
personlighed, hele familiens
samlingspunkt.

kørt sløjt i længere tid, og det var altså
mere af nød end af tilbøjelighed, at
han lod hovedstadens hovne indvånere
få chancen for at se hans forestilling.
Ideen viste sig at være god. Folk på
denne mærkelige ø kunne lide den lille
cirkus, og pengene kom ind i en jævn
og glidende strøm. Alligevel forlod
han efter få dages forløb Amager.
Begrundelsen var, at en eller anden
havde stjålet en af hans ænder, som
sammen med et fantastisk menageri af
høns, gæs, duer og en 25-30 hunde gik
frit omkring mellem vognene og tel
tene, og Gottfried var ikke den mand,
der ville give sin kunst til bedste for
noget, pak, der stjal hans ænder. Og så
rejste cirkus videre ud i fædrelandet til
egne, hvor man kunne lade andre folks
fjerkræ være i fred. Det var vigtigere
end at gøre forretninger.
Dyrene betød alt for disse menne
sker, og de havde langt flere af dem,
end de havde brug for. Cirkusdirektør
Louis Schmidt, der i sine unge dage
arbejdede hos Ferdinand, fortæller, at
man dårligt nok måtte sige du til he
stene, som var hans et og alt.
Ferdinand var i øvrigt en af de sid
ste analfabeter i Danmark, men en højt
begavet dressør. Da han kort efter an
den verdenskrig døde, overtog Eli
Benneweis ledelsen af cirkus, som på
få år blev landets største.

Den 8-årige Ferdinand Benneweis
som klovn.

Altmeister Gottfried havde aldrig boet i
et grundmuret hus. Selv i sine sidste leve
år var cirkusvognen centrum i hans liv.

Paradevogn. Selu den gang satte
Eli Benneweis pris på store hatte.
Det er faderen, Ferdinand,
der sidder over for.
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I en gammel cirkusfamilie måt
te børnene arbejde, så snart de kunne gå.
Børnene på dette gamle billede er af slæg
ten Enoch.

til højre:

Typiske repræsen
tanter for slægten Mundeling, som har
virket i såvel Danmark som Norge og
Sverige.
herover og nedenfor:

Omkring århundredskiftet var Brdr. Overgaard et navn, man regnede med.

Lilly Miller var af gøgler og
artistslægten Daucke.
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De kalder os andre »private«

Så beskedent begyndte Cirkus Belli, der
senere undre fru Meta Bellis ledelse
skulle blive en af de største
danske cirkus.

At trænge helt til bunds i spørgsmålet vedrørende de gamle cirkus- og gøgler
slægters oprindelse ville kræve en hel bog og en meget betydelig arbejdsindsats.
Så vidt vides er forfatteren Anders Enevig, mens dette skrives, i færd med at
forske i de dele, og indtil hans arbejde er fuldført, må vi nøjes med den mere
sporadiske viden, der findes om emnet.
Betragter vi cirkusfolk, gøglere, tivolirejsende, omvandrende musikere, skær
slibere etc. under én hat, finder vi hos dem så mange fællestræk, at vi kan tale
om et særligt miljø, de rejsende. Det er ikke særlig udtalt i dag, men det fin
des. Fælles for de her nævnte grupper er, at de foretrækker rejselivet, og der
findes endnu rejsende i Danmark, som er født på hjul, og som aldrig har boet
i et grundmuret hus. Andre - vel efterhånden de fleste af dem, der har inter
esse i denne sammenhæng - har fundet på kompromisløsninger, mens atter an
dre har brudt med miljøet og er blevet »private«, dvs. almindelige mennesker
med fast bo.pæl og fast arbejde.
Fælles for dem er også - hvis det må være tilladt at generalisere lidt - at
deres oprindelse fortaber sig i det sydlige udland og de gamle danske hertug
dømmer, og for flere af de gamle rejsende slægters vedkommende kan man med
noget nær sikkerhed sige, at de oprindeligt har været regimentsmusikere eller
på anden måde har haft tilknytning til de danske hvervede hære, som helt op
til 1800-tallet stod i hertugdømmerne, og da disse hære blev opløst, kunne
mange af dem, der her havde haft deres nogenlunde sikre udkomme, ikke om
stille sig til en normal »privat« tilværelse og drog i stedet ud på landevejen,
hvor de sluttede sig til den ret store gruppe af landevejsriddere, som udgjorde
de rejsendes uradel.

Isbjørnedompteusen Lillian Daniels er
datter af cirkusdirektør Robert Daniels,
der drev en af de mest sobre mindre
cirkus, som endnu huskes
af mange mennesker.

Cirkus Royal i vinterkvarter ved Solrød Strand syd for København.
Direktør Joseph Bruun er født »på hjul« og har altid boet i cirkusvogn.
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Dengang var der cirkus til...
Endnu så sent som efter krigen - men inden fjernsynet kom til - har vi væ
ret oppe på 15 cirkus, men det må nok tilføjes, at krigen og de første år efter
krigen var unormalt gode for cirkus og andre forlystelser. Vareknapheden be
virkede, at folk havde flere penge til overs til at more sig for, og de mørke og
usikre år havde yderligere stimuleret behovet for hyggelig adspredelse.
Sammenligner man disse lidt ældre forretninger med en gennemmotoriseret
moderne rejsende cirkus, kommer vi heller ikke uden om, at der var mere ro
mantik, dengang man rejste i karavane ad landevejen med hestetrukne køre
tøjer, men det var romantik af den barske slags, og der skulle barske folk til
at klare dette liv. De var hårde imod sig selv, de stillede krav til hinanden, og
ind imellem kunne det ske, at også publikum fik barskheden at føle. Det
hændte, at man hundsede lidt rigeligt med dem, tiderne for forestillingen blev
ikke overholdt, og man gjorde rigelig brug af sin ret til at ændre programmet. Og
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Cirkus Belli støt og rolig på vej til stor cirkus.
Teltet var typisk for det omrejsende cirkus i middelklassen.

til venstre:

jack Renos Amerikanske Hippodrom var ikke det store sus, men der blev efter si
gende vist ganske pæn hestedressur i det firkantede telt.

I Capt. Wall's Great American Cirkus
Show vistes bl. a. dresserede
krokodiller i et bassin.

Cirkus Globus var egentlig norsk, men
direktøren L. Carstensen var dansk.
Orkesteret har næppe været på 14 mand.

det var langtfra altid, at staldbesøget
svarede til de forventninger, som man
bevidst og mod bedre vidende havde
vakt hos publikum.
De fleste af disse mindre foretagen
der klarede sig ved, at familien selv
trak det tungeste læs i forestillingen og
i det daglige arbejde. Hvor det var mu
ligt tiltuskede man sig det fornødne til
livets ophold hos landmændene. Det er
ofte sagt, at det er den danske bonde,
der har holdt liv i dansk cirkus.
En nyere tid med stærkt forøgede
valgmuligheder på forlystelseslivets
områder og et stigende krav til kvali
tet og service krævede en så radikal
omstilling af disse mindre, men ro
mantiske foretagender, at kun de fær
reste kunne klare det. Selv så betyde
lige foretagender som Miehe, Belli,
Louis og andre, som fuldt ud hono
rerede de krav, som et betalende pub
likum med rimelighed kunne stille, har
måttet bukke under, og set på denne
baggrund tager den sentimentale dyr
kelse af fortidens kleincirkus sig en
kende tåbelige ud.
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Reklametrommen røres I f
Cirkusfolk har aldrig været bange for at slå på trom
me for sig selv og lærte tidligere end nogen anden branche
at bruge reklame. Cirkus var faktisk med på noderne, in
den reklamen eksisterede som det begreb, vi kender i
og de professionelle reklamefolk har snarere lært af cii
folkene end omvendt. Det var den store Barnum, der lagde
grunden til den amerikanske tradition med tre maneger i
cirkus, der for alvor satte skub i sagerne. Han indrykkede
halv- og helsides annoncer i aviserne og lod fremstille
plakater så store, at de kunne skjule et hus.
Disse kæmpeplakater med en hel Noas ark af vilde og
tamme dyr, stejlende heste, groteske klovnmasker og yn
dige piger i flyvende trapez ses endnu flere steder i ud
landet, men herhjemme er de for farlige for trafiksikker
heden. Mange steder er det såmænd dårligt nok, at man
må hænge plakater af almindelig størrelse op. Det hæn
der ikke så sjældent, at en cirkusdirektör får bøde for ulov
lig plakatophængning.

s
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Den klassiske cirkusplakat bærer
sjældent den store kunstners navn,
men den havde farve og en rigdom af
detaljer. Skolebørnene studerede dem
hver dag, indtil cirkus kom, på vej til
og fra skole, og fik således forvent
ningernes glæde. Når cirkus igen var
rejst fra byen, kunne man foran pla
katen fordybe sig i de glade minder.
Men i et konkurrencesamfund har
man ikke tid til den slags. Cirkusplakaten af i dag skal »slå«. Dens virke
midler er følgelig blevet stærkt for
enklet, og det har vist sig nødvendigt
at gøre brug af »rigtige« kunstnere for
at få den rette virkning frem.
Cirkusplakaterne er ikke blevet ke
deligere af den grund. Men anderledes.

Kl

Jeg en knyst
Teltarbejdere,

staldfolk,

rekvisitører

(cirkustjenere) kaldes af en eller anden
grund knyster. Der er egentlig noget
nedsættende ved udtrykket, men efter
hånden er der så få af de rigtige gam
meldags knyster tilbage, at professio
nen ligesom har fået noget eksklusivt
over sig, og den oprindelig nedsætten
de betegnelse er næsten ved at antage
karakter af en beskyttende titel, som
ikke alle og enhver skal gå og smykke
sig med. Når en af de »gamle« giver
en ny mand dette skudsmål: »han bli
ver sgu aldrig knyst«, så er det ment
som en udsøgt hån.
Det er ikke et arbejde for tøsedren
ge at være knyst. I gamle dage, da en
cirkus kunne ligge fire uger eller mere
i Århus og seks-syv dage i en by som
f. eks. Hjørring, kunne det endda gå,
men efterhånden som éndagsbyer sna
rere er blevet regelen end undtagelsen,
kan det være et ret hårdt job. Teltet
skal op hver dag, det mægtige materiel
skal transporteres, dyrene skal passes
- og de skal passes godt - og sidst,
men naturligvis ikke mindst, er der
forestillingen, i hvilken knysterne spil
ler en ikke uvæsentlig rolle.
Sædvanligvis stiller de i uniform og
nypudsede sko en time før forestillin
gens begyndelse, så de er parat til at
billettere og vise på plads, når ind
gangen åbnes, og både direktion og
publikum kræver, at de er veloplagte
under forestillingen, så de hurtigt og
sikkert kan rydde manegen eller få de
rigtige rekvisitter ind i den rigtige
rækkefølge. Al gang foregår ligesom i
militæret i løb, og det er et spørgsmål,
om man ikke kan betegne dem som
den olie, der får en forestilling til at
virke velsmurt. Efter finalen går man
så i gang med at brække ned, så man
tidligt næste morgen kan komme vide
re til næste by.

Knysterne får ikke en gage, der kan
måle sig med artisternes eller musiker
nes, de har ikke egen vogn og kun lidt
privatliv, men alligevel er der nogen,
der bliver hængende ved cirkus hele
deres liv, eller i det mindste til de bli
ver gift. Flere vælger rejselivet når de
stilles over for valget: cirkus eller æg
teskab. Deres indstilling til miljøet kan
sammenlignes med den, man finder
hos visse professionelle soldater og hos
søfolk. De kan ikke undvære det. Det
sker, at de bryder ud, men de kommer
igen.
»Der er vel lidt vagabond i sådan
nogen som os«, siger knysten Egon
Spens, der som ganske ung tog et job
som markedsbokser - »Den røde djæ
vel fra Fensmark« blev han kaldt - og
ad den vej kom til cirkus. »Vi kan
lide at komme rundt i landet, men i
modsætning til de rigtige vagabonder
har vi ikke noget imod at bestille no
get, når det skal være.«
Egon Spens har rejst med flere af
de danske cirkus, som har eksisteret i
tiden efter krigen, men er først og
fremmest Bennew eis-mand. Her har
han i flere år været kusk (dyrepasser)
for domptører som Manfred Benne
weis , Eranz Trubka og Evald Karsten
sen. Det siges, at han var tæt på sin
drøm at få sin egen gruppe, da loven,
der forbyder vilde dyr, kom. Som en
slags trøst var han i 1964, da han var
engageret som staldmester i cirkus
viví, i rtianegen med en eksotisk grup
pe, men året efter var han igen »me
nig« knyst hos Benneweis, hvor han
nok føler sig mest hjemme. I 1968 tog
han en »hvilesæson« hos Schumann,
men allerede omkring midten af sæso
nen begyndte han at blive rastløs. Han
holdt dog ud.
På spørgsmålet om, hvad han vil
gøre, hvis det en dag skulle gå så galt,
at der ingen cirkus var tilbage her
hjemme, svarede han: »Så er der vel
ikke andet at gøre end at blive tysker,
franskmand eller russer. Det afhæn
ger af, hvor de har det bedste cirkus.«

Kongefamilien forlader Cirkus Benneweis efter det årlige besøg. Tjeneren yderst til
højre er Anders, en af de få virkelige professionelle knyster.

Et kig ind i staldene i cirkusbygningen i København, hvor en hest
gøres klar til et frihedsnummer med
Max Schumann.
til højre snøres to sektioner af oversejlet.
herover:
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Kl. 0700: de første vogne er kørt ind på pladsen.
Heste- og elefantstald er lagt.

En by vokser op
Når forestillingen på en rejsedag er forbi ca. kl. 22,30 er
den del af cirkus der kan pakkes uden at genere publikum
forlængt stuvet af vejen. Masterne er alt efter vejr og vind
nede ved 1-tiden. Ca. klokken 7 næste morgen kører de
første vogne ind på den ny plads. Teltmesteren, den ansvar
havende, markerer med en pløk manegens centrum og her
fra udmåles alle afstande til pisten, masterne, stormstæn
gerne, rundstængerne, pæle og pløkke. Først når masterne
er rejst og »sjappen« lagt ud er der morgenkaffe. Derefter
arbejder man for fuld tryk til ca, kl. 14,00, hvor en ny by
af telte og vogne skal stå færdig.

Kl. 1100: »Sjappen« oppe. Endnu mangler rundsejl, så man frit
kan bære teltets indmad på plads. Færdig kl. 1400.
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Kl. 0730: masterne er lagt ud og rundstængerne placeret.

Kl. 0830: »Sjappen«, der er delt op i sektioner,
er næsten snøret. Køkkentelt rejst.

Kl. 0930: »Sjappen« på vej op. Cirkus' egen
vognpark er ankommet til pladsen.

1.

Artister i haven
Siden tivolis første åbningsdag i
1843 har der i sæsonen hver eneste
dag været artistoptræden i haven. De
første akrobater og jonglører optrådte
på pantomimeteatret, og da man her
gik over til udelukkende at spille de
pantomimer, som for længst havde
været teaterhistorie, hvis det ikke hav
de været for denne scenes skyld, ryk
kede artisterne ud i haven med deres
apparater og rekvisitter.
Vi har tidligere været inde på hip
podromen og Tivolis træcirkus, men
efterhånden blev det først og fremmest
plænen, der blev artisternes faste ar
bejdsplads. I 126 år har denne frilufts
scene dannet rammen om verdensnum
re og nyder fortsat den største respekt
både hos publikum og optrædende.

Når vi ser bort fra de artistnumre,
som har arbejdet indendørs (nu om
stunder kan der kun være tale om
tivoli-varieteen), må det retfærdig
vis nævnes, at det til tider kan være
et hårdt og utilfredsstillende arbejde at
optræde for Tivolis publikum. Kunst
nerplænen - eller blot Plænen - har al
tid været en friluftsscene, der i lighed
med andre friluftsscener stiller artisten
over for store problemer.
For det første er det svært at kom
me i kontakt med publikum, der - selv
om de har betalt entré for at komme
ind i haven - føler sig som en slags
gratister. Og det er en kendt sag, at
der ikke findes noget mere utaknem
meligt end gratister. Yderligere står
langt de fleste tilskuere op, og hele

I 1868 var et perchnummer en sen
sation. Her ses to tricks udført af
Les Fréres Strasbourgers i Tivolis
cirkus.

Tivolis første kunstnerplæne, der ses
på dette fotografi fra 1879, havde ikke
blot scene, men også manege.
I baggrunden havens første rutschebane
og til højre i billedet taget af Tivolis
træcirkus.

132

Plænen 1967. The Flying Armors trak folk til med bl. a.
den tredobbelte salto.
tiden er der bevægelse i flokken, hvil
ket virker distraherende på de udøven
de kunstnere.
Det er derfor langtfra alle numre,
der er egnet til at arbejde for Tivolis
store publikum. Således er det uhyre
sjældent, man har set et klassisk
klovnnummer her, for en klovn i den
klasse, som overhovedet kan komme
på tale i denne forbindelse, vil først og
fremmest have bygget sit nummer op
på publikums reaktioner, og da det
er svært for en klovn at nå ud til et så
stort og ofte adspredt publikum, vil de
reaktioner, han skulle arbejde på, en
ten udeblive eller komme for sent.
Havens vekslende artistchefer har
derfor altid været på jagt efter numre,
som både var af høj kunstnerisk kva
litet, men som samtidig kunne give
smæk for skillingen. Dog har man i
de senere år taget afstand fra såkaldt
farlige mimre, men kursen synes her
at være ved at blive lagt om, efter at
man i 1967 havde The Flying Armors
med en tredobbelt saltomortale, og i
1968 The Flying Del-Martis.
Da Tivoli i 1968 fejrede 125 års
fødselsdag, forærede haven sig selv en
ny Plæne for om muligt at lette arbej
det for artisterne og dermed gøre det
hele endnu mere festligt for publikum.
Dette kan kun opfattes sådan, at
Tivoli ikke vil give op i kampen for at
skaffe gode artister, men at vi fortsat
kan gå i Tivoli i nogenlunde sikker
forventning om at se et virkelig godt
artistnummer. Eller to. Eller tre.

Der er stadigvæk cirkus i Tivoli, men
uden for sæsonen. Få dage efter haven
har lukket, rykker Cirkus Benneiveis
ind til en måneds gæstespil.

rÅ billedet til venstre fanges Reggie Armors tredobbelte af

Billy Wood,

herover

returnerer mr. og miss. Wood.

Plænen som den så ud i 1912 og den endnu tidligere Hippodrom ses på billederne her
over. På hippodromen afholdtes hestevæddeløb - den gang var der plads nok.

Under den lakrøde vifte
fødselsdagsgave til sig selv, da
haven fyldte de 125 år, var blandt an
det en ny kunstnerplæne. En god idé,
men ikke sådan lige at gå til.
plænen ligger jo særdeles pretenti
öst lige midt i haven, så den nødven
digvis må have et ganske særlig fest
ligt præg, målt med en Tivoli-æstetisk
målestok. Det vigtigste er dog, at den
skal kunne bruges, og her gør mange
forskellige hensyn sig gældende, idet
tivolis

scenen har mange andre funktioner
end blot den at danne en ramme om
artisternes optræden. Her er der sæso
nen igennem mannequinopvisninger,
brydekampe, Tivoligarden og andre
korps musicerer herfra, ligesom der
også skal være mulighed for, at inter
nationale top-stars som Louis Arm
strong kan mødes med deres publikum.
Den gamle Plæne - den, der afløste
»Muslingeskallen« - havde den fejl,

at den ikke i tilstrækkelig grad trak
opmærksomheden til sig. Det har ar
kitekterne Simon Henningsen og Louis
Weisdorf søgt at råde bod på ved at
give dette nye barn af deres ånd lidt
mere blikfang, bl. a. den lakrøde vifte,
som kan slås ud, så den giver scenen
mere intimitet og i tilgift yde de op
trædende ly mod en lille byge.
Jonglørerne, som i vort blæsende kli
ma har haft alvorlige problemer at

Simon Henningsen og Louis Weisdorfs kunstnerplæne fra 1968. Den hidtil bedste løsning på de problemer, som opstår i forbindelse
med friluftsshow i det danske klima.
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Arkitekten Simon Henningsen med
modeludkast til Plænen og restaurant
Perlen, der skulle under samme tag.

slås med på denne scene, bliver hjulpet
så godt det nu lader sig gøre ved en
afskærmning af gennemsigtigt mate
riale til siderne. Der synes i det hele
taget at være taget alle mulige hensyn
til de forskellige artistiske discipliner,
som overhovedet kan komme på
tale.
Stativet over scenen er konstrueret,
så det ikke alene kan bruges af luft
akrobater, men også kan holde til det
enorme træk, som f. eks. en tårnline,
der både skal være stram og kunne
bære op til syv personer på en gang,
præsterer.
Artister, cirkusdirektörer - ja selv
kritikere - havde lejlighed til at ud
tale sig og komme med gode råd, me
dens projektet endnu var på tegnebor
det. Resultatet er naturligvis blevet en
scene, som i hvert fald er en fortræf
felig arbejdsplads.
Desuden afspejler garderobeforhol
dene en sjælden respekt for de men
nesker, der skal arbejde på scenen.
Hele projektet har kostet tre en halv
million. Men så må det også tilføjes, at
en pæn udvidelse og ombygning af re
staurant Perlen indgik i handelen.

Samme model i nærbillede. Den gennemgik kun få ændringer inden opførelsen.
herunder: Et vue ud over det største publikum, en artist kan samle i Danmark.
På en Plæne-sæson bliver der tale om et sekscifret tal.
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På Vesterbro en neger gik
På Vesterbro en Neger gik,
Fornam på Issen Solens Stik,
Saa slog han op sin Paraply,
For under den at søge Ly.
Nu Ludvig kom med Flag i
Haand,
Og Morten med sit Tøndebaand,
Og Jeppe - ej at tale om Han med sin Kringle ogsaa kom,
De lo og raabte alle tre:
»Nej vil man blot den sorte se!«
Saa drev de med den Stakkel
Gæk,
fordi han var saa sort som Blæk.

Men så kom »Den Store Bastian« og
forklarede børnene på sin specielle
kærlige facon, at man ikke må råbe
efter eller gøre nar af en neger, for
hans sorte hud - »den fik han af den
gode Gud«. Og da disse formaninger
ikke hjælper på uartige drenge, snup
per Bastian dem og dypper dem i blæk,
så de selv på deres krop kan føle, hvad
det vil sige at gå rundt og være sort.
I dag er det næppe sandsynligt, at
en dreng fra Vesterbro så meget som
ville vende sig om efter en neger. Han
ser både sorte, gule, hvide og de fle
ste nuancer derimellem næsten dagligt.
Ikke fordi Vesterbrodrengen er blevet
mere artig end kammerater fra det for
rige århundrede, men simpelt hen fordi
en neger ikke længer er en sensation i
sig selv.
Men den dag i dag lever der mange
mennesker, der kan huske de hvide
pletter på Afrika-kortet i skolen, og
de, der i forrige århundrede oplevede
de store opdagelsesrejser og læste de
eventyrlige beretninger, som blev pub
liceret i artikler og bøger - de menne
sker så naturligvis med ganske andre
øjne på de folkeslag, der kom fra de
eksotiske lande.
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Det er derfor en smule uretfærdigt
at betegne de udstillinger af fremmede
folkeslag, som i slutningen af forrige
århundrede og i begyndelsen af dette
var en yderst populær foreteelse, som
smagløst og racediskriminerende.
Muligvis har man set på disse mær
kelige, undertiden halvnøgne, menne
sker som »vilde« og i hvert fald uciviliserede, og det er heller ikke utænke
ligt, at disse udstillingers popularitet
udelukkende skyldtes den danske be
folknings videnskabelige interesse for
geografi og antropologi. Men fra offi
ciel side tillagde man arrangementer

som »Den nubiske Karavane«, og de
forskellige grupper fra Persien, Sydindien, og hvor de nu ellers kom fra, en
pædagogisk betydning, som rakte ud
over den rene underholdning.
tivoli var på dette punkt som på så
mange andre foregangsmand. Et af de
første større arrangementer i denne
henseende var den Nubiske Karavane
fra firserne. Vi finder også fremmede
folkeslag i varieteerne, både national
og cirkus-variete, og flere af karava
nerne drog yderligere provinsen rundt
med deres show.

»Den nubiske Dyrekaravane« i Tivoli i 1880'erne. Til venstre på billedet ses et
luftnummer på Plænen. Herunder - nubiske typer fra det store shoTV.

Sioux-indianere. Den fornemt klædte
indianerkvinde i midten skal være datter
af en berømt høvding, »Røde Bølge«.
J. & G. Hagenbecks udstilling »Sydindien«
i Tivoli.

Alt skulle være så naturtro, alligevel har
de smukke negerdamer måttet tilsløre
den fagre barm for de civiliserede.

Denne helsidesillustration fra Illustreret
Tidende af tegneren H. Tegner viser,
hvor stor en interesse arrangementet »Den
nubiske Dyrekaravane« vakte.
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Kistebrev fra begyndelsen af 1724, hvor
de to grønlandske fangere, Poek og
Kiporok, roede i fornem parade gennem
Københavns kanaler.

Reklameshow fra
polarlandet

Forevisning eller udstilling af fremme
de folkeslag blev altså i 1890'rne og
- med aftagende hyppighed - et godt
stykke op i dette århundrede et almin
deligt indslag i showbusiness. Men vi
skal et godt stykke længere tilbage i
historien for at finde det første tilfæl
de af en organiseret forevisning af
fremmede folkeslag, så langt tilbage
som til »Det grønlandske Optog« i
1724.
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Når der i dag f. eks. afholdes de så
kaldte vikingespil i Frederikssund, el
ler når lorry for en måned eller to
bringer et stort folklore-show, er der
i større eller mindre grad involveret
turistmæssige interesser i foretagendet.
De pågældende shows har altså en
funktion ud over det rent underhol
dende: de gør reklame for deres land.
Det være ikke sagt som noget nedsæt
tende, men kun for at pege på en

parallel mellem den moderne turistre
klame og de første grønlændere, der
satte deres ben på dansk jord.
Få år før denne begivenhed var
Hans Egede rejst til Grønland som den
første missionær, der efter reformatio
nen blev udsendt af et protestantisk
land. Samtidig havde man oprettet et
grønlandsk handelskompagni, som de
første tre år af sin eksistens kunne no
tere et pænt underskud.

Den ene af kompagniets to direktø
rer, J. A. Refdahl, fik da den lyse idé,
at man ved at sende to grønlændere,
som tidligere på året var kommet til
Bergen, til København og præsentere
dem for kongen og folket for på den
måde at vække øget interesse for vores
nye koloni og de produkter, som han
delskompagniet førte hjem deroppe fra.
Dette, sandsynligvis det første re
klameshow i danmarkshistorien, blev
iscenesat og gennemført med absolut
dygtighed og held. Grønlænderne vi
ste deres færdigheder i kajakroning og
skydning for kongen en dag i oktober
på Fredensborg slot, der i den nærlig
gende Esrom sø havde de nødvendige
faciliteter. Alt forløb til kongeparrets
»allernaadigste Fornøielse«.
Ugen efter løb så »Det grønlandske
Optog« af stabelen i hovedstaden. Det
foregik ved en sejlads på slotskanaler
ne, langs hvilke alt, hvad der kunne
krybe og kravle, havde taget opstilling.
Først kom en chalup, der skulle rydde
farvandet, dernæst en båd med et or
kester, så en større chalup med selve
ste admiralen. Derefter endnu en båd
med musikere, inden man så de to ho
vedagerende, grønlænderne Poek og
Kiperok, der roede side om side i deres
kajakker, mens de skød pile eller slyn
gede små harpuner efter de ænder som
til lejligheden var sat ud i kanalerne.
Optoget sluttede med seks store cha
lupper, der ved hjælp af skilte reklame
rede for Grønland og dets produkter.
Optoget vakte den største opsigt
ikke blot i København, men i det gan
ske land - ja endog i udlandet.

Allerede i 1654 indforskrev man eskimoer
til beskuelse herhjemme. Her fire
grønlændere hjemført af den danske
kaptajn David Danell. Billedet er malet af
Lambert eller Salomon von Haven
og findes på Nationalmuseet.

På udstillingen
»Sydindien«, som køben
havnerne også havde set
i Tivoli, så man, hvad
elefanten som husdyr kunne bruges til.

Vilde dyr og mennesker
cirkus i zoo
Normalt er det jo dyr, man går i zoologisk have for at se, men mange steder i
verden er en zoo en del af eller intimt knyttet til en forlystelsespark, og andre
steder er det zoo, der har draget forlystelserne ind i sit virkefelt. Langt den al
mindeligste form for forlystelse er her - naturligvis - dyredressur, og adskillige
af de største dressører i verden har været knyttet til zoologiske haver.
I Danmark har man aldrig for alvor gjort noget ved den side af sagen. Mu
ligvis har man ikke ment, det kunne betale sig rent økonomisk, men selv om det
en dag skulle vise sig at være alle tiders chance for at få skrabet penge sammen
til de mindre rovdyr, som i høj grad trænger til bedre boligforhold - ja så er det
temmelig givet at man ikke turde vise dresserede dyr.
Man er med god grund bange for de såkaldte dyrevenner, der nok kan, men
ikke vil forstå, at dressur ikke er dyremishandling. Hvor meget vanskeligere må
det da ikke være at få dem til at indse, at dressur oven i købet kan være gavnlig
som beskæftigelsesterapi for dyr i fangenskab.
Men den går ikke. Ingen vil kunne overbevise en dyreven om, at han ikke
gjorde dagens gode gerning, da han var med til at få de såkaldte vilde dyr i cir
kus forbudt, og det kærlige menneske vil til det sidste foretrække den mest
neurotiske løve eller tiger frem for en, der offentligt viser, at den fra naturens
hånd er i stand til at springe med en sådan præcision, at den uden besvær ta
ger turen gennem et brændende tøndebånd.
Der har dog været vist dresserede dyr i Københavns zoologiske have, selv
om det er længe siden. Både i 1899 og 1900 kunne man her se rovdyrgrupper
fra HAGENBECK i Hamburg. Det var samme Hagenbeck, som beviste, at den milde
dressur, der bygger på belønning, ikke alene er den mest humane form for dres
sur, men også den form, der giver langt det bedste resultat.
Når der i overskriften står vilde mennesker, er det dog ikke dyrevennerne,
der tænkes på, men den omstændighed, at tivoli, national og cirkus variete
ikke var alene om at vise fremmede folkeslag. Omkring århundredskiftet kun
ne man i Københavns Zoo opleve karavaner både fra Sydindien og fra Asiati
ske egne af Jordkloden.

Også mongolske nomadefolk var blandt de udstillede.
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I 1889 optrådte tyskeren Rich. Liszt i Zoologisk Have med en
blandet gruppe rovdyr, løver, tigre, isbjørne og sågar en hund.
Aret efter kom endnu en dresseret gruppe til København fra det

kendte Cirkus Hagenbeck i Hamborg. Først i 1969, efter mere
end et halvt århundrede, tog man igen dresserede dyr ind i ha
ven. Denne gang delfiner fra The California Dolfin Shoio.

Den forgyldte i papkassen
Blandt gøglere og artister regnes han for dygtig, som kan gå ind med en »hva
be'har i en papkasse og sige fut« - og vel at mærke få succes på det. Man kan
diskutere det etiske i denne opfattelse, men for en strengt realistisk opfattelse
må man vel indrømme den et vist kommercielt klarsyn. Der vil altid kunne
tjenes penge på at tilfredsstille publikums behov, og principielt er der ikke
større forskel på at mætte den sultne end at tilfredsstille den nysgerrige. Det
sidste er gøglernes sag mere end det første.
Umiddelbart forstår vi, at de store og små manegerier gjorde ganske gode
forretninger i en tid, hvor zoologiske haver ikke eksisterede eller var yderst
sjældne. Men det behøvede ikke altid være løver, tigre eller elefanter, der skulle
til for at lokke folk ind. En udstoppet kalv med to hoveder har altid været godt
stof og ville muligvis være det den dag i dag. Duen med fire ben ligeså.
Men det forekommer straks en smule mere mærkeligt, at folk i 30'rne be
talte 15 og 10 øre for henholdsvis voksne og børn for at se en ganske almin
delig grævling - om end et velvoksent eksemplar - fanget på Hvilshøj Mark.
Der er også noget skævt i at vise en kronhjort frem, bundet til vinduessprossen
i et forsamlingshus, men mon ikke det vil forekomme et moderne menneske
endnu mere ejendommeligt, næsten komisk, at man så sent som i trediverne
kunne vise en flyvemaskine frem, som om den var et eksotisk dyr.
Der er næsten ikke grænser for, hvad man op gennem tiderne har budt mar
kedsgæster af seværdigheder. »Grauballemanden« var, når det kom til stykket,
hylstret til en gammel mere eller mindre ægyptisk mumie. »De sammenvok
sede tvillinger« var et lille foster i sprit, »Damen i akvariet« en letpåklædt pige,
som via en optisk anordning kunne iagttages gennem vand, så det gav indtryk
af, at hun befandt sig under vand. Og så fremdeles.
Måske var der dog størst succes ved en så oplagt fidus som »det blik, Stan
ley sendte ind i det mørke Afrika«. Den kendte og agtede gøgler »Fidusen« har
i hvert fald ved flere lejligheder lokket folk ind til denne seværdighed, som for
den betalende gæst viste sig at være et stykke rustent blik.

I et cirkustelt vistes i 30'rne en ganske almindelig flyvemaskine - »Lær at flyve«
hed det sig - entré 1 kr.
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En kalv
med to hoveder
var gefundenes Fressen
for enhver gøgler.

Fidus-Martinsen,
til venstre, foran
indgangen til
mindre forevisning.

Forbrugeroplysning.
Rekommandørvals
sat op som plakat.

En levende Kronhjort,
fanget paa Brønderslev Enge,
forevises paa

Sulsted Gæstgivergaard
Søndag den 16. December.
Entré: 25 Øre for Voksne og 15 Øre for Børn.

Det var ikke småting, en facade til en
forevisning turde love. Men sjældent
forlangte folk at få pengene tilbage.
Manden i udgangen er Jørli Clemmensen.
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Professor Labri
- gøglerkonge - valsekonge
Mine damer og herrer: Det er her, De i dag har lejlighed til at se den
verdensberømte professor Labri. Forestillingen vil blive ganske enestående.
Den begynder i eftermiddag præcis en halv tomme over halvandet fjer
dingkar nærved de tre kvarter og indledes med prolog af en høne med tre
ben, som optræder på et forniklet hakkebræt.
Det næste nummer bliver den skønne og underfulde og allermest hen
rivende tre akter, som af klassikerne er blevet benævnt »den forgyldte
krykke«. Første gang, jeg præsenterede den for offentligheden, var der en
dame, der besvimede til stor forskrækkelse for publikum, og i lutter be
fippelse slog hun en saltomortale tre gange i luften og kom ned på
hovedet af en østers.
Nummeret var så imponerende, at tilskuerne måtte have hver en
vaffel og et glas vand med en flue i for ikke at besvime.
Endvidere vil jeg have den fornøjelse, den morskab at fremvise for det
ærede beneficepublikum »hestens dronning«, der bærer det franske navn
Frøken Blæksprut, som er søster til Maren Grønkål, der tidligere var
droskehest i Hamburg. Jeg vil gøre mig usynlig og atter komme til syne
i en trepæglsflaske med det ene ben ude af vinduet og det andet ude af
kakkelovnen.
Til denne min beneficeforestilling indbydes alle, tykke og tynde, store
og små, halte og blinde, grever og fruer og køkkenskrivere, og indtægten
går udelukkende til Merløse sogneråd.

i

Professor Labri er formodentlig den mest markante skikkelse i Dansk gøgls hi
storie. Myten om ham gør ham til lidt af en helgen, et utroligt godt menneske,
der altid var parat til at dele sit overskud med kolleger, der ikke havde haft
tilnærmelsesvis så fint besøg som den altid succesrige professor.
Men som en gøgler sagde, da talen faldt på den legendariske professor: »Han
har aldrig delt med mig, og jeg kender heller ingen anden, han har delt med,
eller som kender nogen, der har oplevet sådan noget. Jeg synes, han var et surt
opstød.«
Det er muligt, sandheden ligger et sted midt imellem, men hvad enten han
nu var en helgen eller et surt opstød, så må han i hvert fald have været en
personlighed, siden han kunne trække publikum til sit show, der visselig var
noget for sig.
Ganske vist kostede det kun 25 øre for voksne og 10 øre for børn at komme
ind og se hans store »jubilæumsforestilling«, hvoraf han i reglen selv udfyldte
hele programmet, og det eneste man kunne være sikker på at få for sine penge,
var en mere eller mindre klam fidus.
Han reklamerede med det prægtige skuespil »O'ense ved nat«, som viste sig
slet og ret at være det bælgmørke telt. Folk har hos ham betalt for at se »spræl
levende krokkedil'« (skal også udtales på fynsk) - og kunne så tilbringe en
stund med at betragte en krukke dild. Skelettet af en ung pige viste sig - man
kan næsten sige naturligvis - at være en ske lettet (løftet) af en ung pige.
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To portrætter af Labri,
Tribinis forgænger i
embedet som gøglerkonge
og professor. Øverst
professoren i hans
velmagts dage, nederst
den aldrende gøgler.

Men jo klammere fidus, jo mere be
gejstret klappede hans publikum.
Sikker viden om ham er, at han er
født 1863 i Nyborg som søn af en un
derofficer, at han i dåben fik navnet
Johannes Marius Dines Pedersen, at
han efter endt skolegang kom i lære
som lappeskomager eller -skrædder
og at han efter udstået læretid fulgte
sit gøglerkald, mod hvilket han for
blev tro til det sidste. Han døde fattig
og ensom i marts 1935.
Det mest interessante billede af pro
fessor Labri er formodentlig tegnet af
Steen Christensen i Politikens kronik
»Gøglere« (13. 6. 1954):
»Labri var ikke skuespiller, men gav
sig en galskab i vold, i alt fald en til
stand fra sjælens skumlere overdrev.
Han optrådte i sort kappe og høj hat,
men var dermed ikke kostumeret, kun
udstyret med en magikers nødvendig
ste attributer. Og hvad stod der at læse
i hans magre ansigt med de fremsprin
gende kindben, de skæve øjne og den
lave pande? En indre pine, ikke just en
sjælelig ulykke, men en ve fra en ånd,
der stred med stor tyngsel. Vistnok
hørte han til de elendige, der føler en
indre genial befaling, men på grund af
uorden i ledningsnettet alt for tit må
svigte deres dæmon og må gå omkring
med formørket samvittighed. For re
sten tålte professoren ikke brændevin,
et enkelt glas kunne slå ham omkuld,
han forsagede derfor stærke drikke,
men tyllede fyrretyve kopper kaffe i
sig om dagen.«

Teatret i Nakskov.
Søndagen den 4. Decambef. KL 8 Ah«,

I Forsamlingshuset Constantia i Andebølle
tire Jits Jatedat 2 slore nye Tryileforesiillinger,
iea frrstt Kl.

Etter«. hvortil Vrts« tur idling for J5 Brt 05 Bin 15 Brt

Stor Trylleforestilling
*.

=

Koncert ti Byens Ortester c: - j

/Ak Professor Labri

NB. Om Altara Kl. 7'? stor Gallaforestilling med aldeles nyt Program m m.
af den verdensberømte

Professor Labri 3?

1. ¿ ldollag.

-1*

Nyt. Det dirkefrie Pengeskab. Nyt.

samt Nutidens største Kortkunstner og Papirskunstner

3. Afdeling.

Max Alexander.

Bugtalere

Billetpriserne lil Aftonforoslillingeii er: Voksne 5D Ore, Barn 25 Ore.
Billetter faas ved Indgangen i Forsamlingshuset der aahnes KL 3 Eftermiddag
Efter Aftenforestillingen

fri Dans.

God Musik og Restauration. "WC
____

Med “rdc'“ **** C. NIELSEN, Forrem^r.

Uden for sæsonen solgte Labri gudelige skrifter eller tog på turné rundt om i
landet. Herover plakater fra forestillinger i henholdsvis Annebølle og Nakskov.

ProfessorLabri på paraden foran sit telt. Damen ved hans side varden senere så kendte
Alexandra Selmer, der skabte sig et meget stort navn på Bakken.

Fire gøglere. Fra venstre: August Uldahl,
professor Labri, Arthur Cleyton og Labris
søn Christian.
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Markedsmad velbekomme

Blandt amerikanernes bidrag til
de danske markeds
forlystelser hører candy-floss
også kaldet vat-pind.

Danskerne ynder at kokettere med de
res madglæde, men der er såmænd in
gen grund til at antage, at vi skulle
være mere glade for Guds gaver eller
stille større krav til det, vi spiser, end
andre folkeslag. Det gastronomiske
tyranni, som i de senere år har været
over os, har måske forbedret kvalite
ten af visse fødevarer, men det har
endnu ikke strakt sine fangarme ud til
de ydmyge steder: gøglernes boder.
Her kan man stadig væk få de mest
rædselsfulde ting at spise. Den sarte
tarm vrider sig i navnløs lede fra
svælg til rectum, men omsætningen af
æbleskiver, der får den gastronomisk
bevidste til at antage sultedøden som
et acceptabelt alternativ, viser med al
ønskelig tydelighed, at det store publi
kum ikke viger tilbage for selv de vær
ste anslag mod fordøjelsessystemet.

Elo Magnussen, den tidligere kapelmester, samlede som vært
i »Grøften« det halve København i sin restaurant.

Markedsmad for den velhavende turist i Tivoli.

Da først isvaflen blev 'gammeldav's', kunne de tage
konkurrencen op med soft-ice.

Tandlægens fryd.

Popkorn, is, pølser, fiskefilet med
pommesfrites, forårsruller, grillede
kyllinger, vafler med flødeskum og
syltetøj, honningkager, candy floss er
blot eksempler på gamle og nyere mid
ler til hurtig lindring af den værste
sult. Andre ting er forsvundet fra mar
kedet - eller for at undgå misforståel
ser: markedspladsen - f. eks. de fest
lige udseende, men utroligt ildesmagende store knaldrøde hjertebrød med
glansbillede, påsat med melklister.
De eksisterer ikke længere, hvilket vel
trods alt må tages som et tegn på, at
kravet om kvalitet i beskeden udstræk
ning er taget til efterretning. Skulle
læseren støde på et af disse røde hjer
ter i en markedsbod, er det sandsynlig

vis de allersidste rester fra krigens tid.
Men dekorative var disse hjertebrød,
dog var det da kun den meget hung
rige eller børnene, der kunne finde på
at spise dem. De fleste blev solgt til
kærestefolk eller til karle, der brugte
dem som gaver til den skjønne udkår
ne. Grundet den tydelige symbolik op
bevaredes det særprægede bagværk
derfor ofte lige til næste markedsdag.
Hvor stor betydning man tillagde en

sådan gave, fremgår af dette vers fra
»Flugten til Amerika«:

Og bagerens Rikke, som før var så sød,
hun stod nu og lo i porten.
Hun havde mig lovet et hjertebrød.
Det så jeg, hun gav til Morten.
Men det var dengang. Det er længe
siden, at danskeren — på markedsplad
sen eller andre steder — i den grad har
kunnet udtrykke hjertets allerdybeste
følelser med noget spiseligt.

Dødsdykket - ligesom humlebien
Tidligere var der ved alle større markedsfester og i de større omrejsende tivolier
altid en »luftsensation«, som skulle trække folk til pladsen. Efter krigen blev
disse kanonkonger, trapezkunstnere, svajmastakrobater og dødsdykkere afløst
af popmusikere eller populære skuespillere, som optrådte på en tribune i fri luft.
Denne udvikling skulle på længere sigt vise sig at give bagslag. Dels er gode
musikere og skuespillere dyre, dels bruger de forholdsvis lang tid til deres op
træden, hvilket virker hæmmende på omsætningen, og endelig er der meget, der
tyder på, at publikum på tivolipladsen vil have noget særligt, noget der passer
ind i miljøet.
I 1965 tog pallis tivoli konsekvensen af denne opfattelse og engagerede den
da 66-årige amerikanske tårnspringer eller »dødsspringer« captain Jimmy Jami
son, hvis nummer bestod i, at han fra en 30 m høj mast sprang ned i et bassin
¡knap to meter dybt og ca. 3x/2 meter i diameter. Når man ved, at svømmesportsfolk, der springer ud fra ti-metervippen, kræver seks-otte meters vand
dybde, skulle Jamisons nummer være umuligt at udføre - på samme måde som
det er videnskabeligt bevist, at humlebiens vinger er for små til, at den kan
flyve. - Men det ved humlebien naturligvis ikke.
Nummeret var ikke ufarligt, selv om Jamison ikke som så mange andre ud
springere, specielt i Amerika, har forsynet bassinkanten med sylespidse pigge.
-- De er overflødige, sagde han. Rammer jeg kanten, slår jeg mig alligevel ihjel.
De største risikomomenter udgøres ved den slags numre af de lunefulde
kastevinde, som er så hyppige på disse breddegrader, og af den fulde mand, som
en dag kan finde på at slå til en af de barduner, der er spændt ud fra udsprings
masten. Hvis det sker i det øjeblik, springeren sætter af, er der virkelig fare på
færde, og derfor havde Jimmy Jamison altid mænd til at holde vagt ved bardu
nerne, når han sprang. Som han selv sagde: »I min branche må man være lidt
nøjeregnende, og det er jeg også. Det er derfor, jeg er sluppet gennem fyrretyve
år med dette job.«

Captain Jimmy Jamison springer
fra stående stilling baglæns ud i rummet,
drejer en perfekt strakt salto
og rammer med fødderne vandoverfladen
præcist i centrum af bassinet.
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I 1956 omkom dødsspringeren
Eddie Polo for øjnene af et stort
publikum på Amager Fælled.
Årsagen til ulykken menes at være et
ildebefindende kort før springet.
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Jimmy Jamison satte omsætningen i Pallis Tivoli gevaldigt i vejret, og hans
impresario Paul Arland skaffede samme år artisten engagementer ved danske
tivolier flere år frem i tiden.
Hans succes skabte blandt danske tivoliejere rift om luftsensationer, og en
tivolitur vil igen være, hvad den engang var og skal være.
Måske oven i købet i København, hvis politidirektør hidtil har nægtet at give
tilladelse til de såkaldte farlige numre, en praksis, som har været fulgt siden
1956, da en anden udspringer, den svensk-fødte Eddie Polo, blev dræbt under
udførelsen af sit nummer på Amager Fælled. Ti år efter denne tragiske begiven
hed nægtede politidirektøren at give tilladelse til Jimmy Jamisons nummer, men
da sagen derefter blev forelagt justitsminister K. Aksel Nielsen, omstødte denne
politidirektørens afgørelse, så også københavnerne kunne få lejlighed til at se
den i sandhed interessante artist i arbejde.
I 1968 døde den da 69-årige tårnspringer af de kvæstelser, han pådrog sig
efter et mislykket spring.
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Den punkterede linie
Der findes næppe ti mennesker i ver
den, der på et foto af en salto i flyven
de trapez kan se, om der er tale om
en enkelt, en dobbelt, en tredobbelt el
ler eventue/t om treenhalv. Jongløren,
hvis bolde og køller undertiden fore
tager uhyre komplicerede bevægelser,
har altid haft besvær med at sælge sit
nummer til direktioner og agenturer,
netop fordi det praktisk taget har vist
sig umuligt at gengive hans arbejde på
fotografi eller tegning, og det er på
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samme måde næsten umuligt at be
skrive en serie jonglørrutiner med ord
alene. I dette tilfælde må den, der kø
ber nummeret, enten selv have set det
eller støtte sig til pålidelige vidneud
sagn fra kolleger rundt om i verden.
Der kan være aldrig så meget bevæ
gelse eller action i et billede, men den
præcise gengivelse af bevægelsen blev
først mulig med filmen, og det hjælper
jo ikke artisten, når han til daglig skal
slå lidt på tromme for sig selv ved

hjælp af et reklamemateriale, som
helst skal kunne fås for en pris, der
ikke helt slår hul i budgettet.
Fotograf, tegner, bogtrykker og pa
pir kan være dyre at have med at gøre.
Problemet med at beskrive bevægel
sen har artisten løst på en såre enkel,
morsom og til tider særdeles underhol
dende måde.
En punkteret linie er alt, hvad man
behøver for at angive bevægelsens vi
dere forløb fra det sekund, den er fros-

set på billedet. Med fingeren kan man
følge forløbet af en serie tricks. Det
aktiverer beskueren, at han samtidig
må forestille sig artistens kropstillinger
undervejs, og ved mere komplicerede
serier kan det kræve lidt hovedbrud at
følge med på diagrammet, men det er
underholdende hovedbrud.

Reklame skal der til. På dette opslag ses
forskelligt materiale, der hjælper
artisten, hvad enten han er jonglør eller
akrobat, til at sælge sit nummer.
HERUNDER TIL VENSTRE: fotografi af
Schleuterbræt-nummer.
til højre et tilsvarende nummer med
punkteret linie. Hvilket taler
bedst for sig?
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At dø med støvlerne på
Gennem tiderne har pressesekretærer
ved cirkus og andre steder, hvor arti
ster har kunnet arbejde, haft endog
meget svært ved ikke at koge suppe
på den gode gamle pølsepind, »flirt
med døden«. Det får være, hvad det
er, og det kan da heller ikke bestrides,
at visse numre er mere farlige end an
dre.
Men den omstændighed, at selv de
mest »dødsforagtende« artister aften
efter aften, år efter år, gennemfører
deres nummer uden nævneværdige
uheld, burde nok få dem, der er så for
argede over disse artister, der pjanker
med døden, til at tænke sig om et par
gange, inden de stiller forslag om for
bud mod de såkaldt farlige numre.
Om risikoen ved artistens arbejde
siger den amerikanske luftakrobat
Tony Steele, som i 1964 viste bl. a.
den meget sjældne og yderst vanske
lige tredobbelte salto i cirkus Schu
mann:

»Risikoen kan ikke udelukkes. Jeg
er så godt inde i artistikkens historie,
at jeg udmærket ved, hvordan det er
gået adskillige af mine forgængere i
faget. Men jeg kender også chancerne,
og de er tilstrækkeligt gode til, at jeg
kan forsvare at tage dem. Jeg har set
fremragende russere arbejde i flyvende
trapez med sikkerhedsline, men jeg
kunne ikke lide det. Det er som at be
stige et bjerg med helikopter eller
dræbe tyren i arenaen ved at skyde
den ned fra en panservogn.
Risikoen er simpelt hen nødvendig
for den luftakrobat, der vil drive det
så langt som til en triple (tredobbelt
salto), og jeg tvivler på, at nogen vil
kunne klare dette overordentlig kræ
vende trick uden den stimulans, som
ligger i at skulle overvinde faren.
Mange mennesker har beskyldt mig
for at nære foragt for døden, men det
er ikke rigtigt. Jeg er som de fleste
andre bange for at dø, men jeg finder

dem komiske, som er så forsigtige, at
de ikke får noget ud af livet, fordi de
lader sig kujonere af døden. Og når
de ikke kan overføre deres sølle døds
angst til mig, siger de, at jeg foragter
døden.
Men deroppe hænger »the triple«
som en udfordring. Jeg tager den op
og kæmper med respekt for min mod
stander, fordi jeg kender ham. Mine
chancer er ikke så lidt bedre, end folk
almindeligvis tror, men skulle jeg dø
i nettet, vil det for mig være en ære
fuld død. En soldat ville bruge udtryk
ket »at dø med støvlerne på«.

The Flying Steeles. Fra venstre
mrs. Wood, fangeren Billy Wood,
Tony Steele og mrs. Steele. Sidstnævnte
medvirkede ikke i nummeret, da det
vistes i Cirkus Schumann i 1964.
Hun var et par år forinden blevet invalid
efter et styrt.
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er
Tony Steele på vej ind i den anden
af de tre saltomortaler,
mens Billy Wood er på vej op for
at fange ham.
ØVERST PÅ MODSTÅENDE SIDE

der er ikke megen plads
til den tredje salto. Det er flere
gange sket, at de to akrobater har
ramt hinanden med så stor kraft,
at de begge blev slået ud og
faldt i nettet.

i midten:

selv efter en tre
dobbelt salto, under hvilken
akrobaten mister orienteringsevnen,
er Tony Steele i stand til at
returnere til flyvetrapezen med en
dobbelt pirouette.

til venstre:

Efter nummeret springer
Tony Steele i nettet som en
udspringer fra ti-metervippen.
Først lige over nettet - og i sidste
brøkdel af et sekund - retter han
sig ud, så han lander på ryggen.

til højre:

Dødsdrom

Dødsdromrytteren Michael Larsen, til venstre, sammen med en
firbenet og en tobenet kollega. Løven kørte dog ikke selv, men
foretrak at være passager. I øvrigt finder ingen løve sig i at
komme op over den skrå bane. Så snart hjulet bevæger sig op
på det lodrette stykke, springer dyret af sidevognen.

Inden motoriseringen efter 2. verdenskrig blev en plage, og et kørekort blev
noget, som man simpelt hen har, var en dødsdrom næsten uundværlig blandt
forlystelserne på et større marked eller i et omrejsende tivoli. Billetpriserne lå
lidt højere end ved de almindelige forevisningstelte, en nødvendighed dikteret
af det forholdsvis store arbejde, der var forbundet med at bygge dromen op.
Anskaffelsen af selve dromen var heller ikke nogen billig affære, men blev den
drevet rigtigt, og havde man en dygtig rekommandør som f. eks. Arthur Cleyton, kunne det være en særdeles god forretning. I dag er der kun én dødsdrom
tilbage, nemlig Franz Krügers.
Det er ikke rigtigt, hvad nogen påstår, at »enhver idiot kan køre dødsdrom«.
Flere fremragende motorsportsfolk har forsøgt sig i denne idræt, men kun de
færreste kom mere end en meter til vejrs, og af de få der kom op, har det igen
været de færreste, der kom ned uden skrammer.
Der er naturligvis ikke noget mystisk i at kunne køre på de lodrette vægge
indvendig i en cylinder, men man skal nu øve sig lidt, inden man indlader sig
på det. Først og fremmest skal man vænne sig til at køre rundt og rundt uden
at blive svimmel. Det tager også nogen tid, inden rytteren er fortrolig med det
kolossale tryk, der hviler på ham, mens han er oppe, og som godt kan give den
uøvede synsforstyrrelser og andet ubehag, der kan få katastrofale følger.
Det påståede faremoment, som rekommandøren naturligvis aldrig glemmer,
når han udfolder alle sine talegaver for at lokke folk til, kan dog for den øvede
rytters vedkommende reduceres ganske væsentligt. Alvorlig fare kan dog opstå
ved motorstop og navnlig ved punktering. Sidstnævnte risiko forøges i nogen
grad ved det betydelige tryk i dækkene, som er nødvendigt for at modvirke det
voldsomme ydre tryk.
Ingen rytter i en dødsdrom undgår et eller flere styrt, men alvorlige uheld
har været forholdsvis sjældne.
Om det er mennesker med motorbølle-tilbøjeligheder, der vælger denne
levevej? Da Franz Kriiger blev stillet dette spørgsmål, svarede han:
»Jeg skal ikke nyde noget af at være frisk i den trafik, vi har i dag.«

Der lukkes ind ad den ene trappe og ud
ad den anden. Dødsdrom, anlægsfesten
i Slagelse 1948.

Emil Larsens dødsdrom ved kirken
i Lemvig.

Pindedrom - let at
transportere og bygge op.
Kan rejses på en
varietescene.

Selv i de mindste telte kunne man vise
'dødskørsel'. I varieteen »Tempo« kørte
rytteren på ruller. På billedet i venstre
side af facaden ser man, med lidt god
vilje, hvordan.

Den lille overtro
Der er mere mellem himmel og jord,
end videnskaben har drømt om, siger
Hamlet, og de ord har været et hyppigt
anvendt argument for den overtroiske,
der har ønsket at linde lidt på det gar
din, der skiller nutid og fremtid.
I august 1965 samledes på Social
forskningsinstituttet i København et
symposium bestående af folkeminde
forskere, sociologer, psykologer og so
cialpsykologer fra hele Norden til
drøftelse af vor tids folketro, herun
der overtroen. Folkemindeforskeren
magister Gustav Henningsen, der er
vor hjemlige ekspert på overtroens
område, udtalte ved den lejlighed til
et dagblad (Information 23. 8. 1965):
»Den lille overtro, som vi er tilbøje
lige til at overse, er tilsyneladende
langt mere udbredt, end de fleste fore
stiller sig. For mange mennesker spil
ler den endda en overordentlig stor
rolle for deres daglige adfærd. Det ser
faktisk ud til at overtroen i vore dage
er kommet til at erstatte religionen for
et stort antal mennesker. Her er horo
skoperne et særligt grelt eksempel.«
Interviewet med Gustav Henningsen
slutter med den lidt chokerende oplys
ning, at det er flere hundrede år siden,
at der har været så mange professio
nelle astrologer her i Danmark som i
1965. Og der er næppe grund til at
antage, at antallet af stjernetydere i
årene siden 65 er gået ned, tværtimod.
I øvrigt hævder astrologerne, at de
ikke er det mindste overtroiske. Det,
de beskæftiger sig med, er ren og skær
videnskab, som dog - på grund af
misundelse fra de anerkendte viden
skabers side - ikke nyder nogen som
helst officiel anerkendelse.
Der er ikke noget at sige til, at folk
gerne vil kigge ind i fremtiden, og når
nu de rigtige professionelle astrologer,
dem der trods alt har gennemgået en

156

Spådukke fra midten af forrige år
hundrede. Dukkens skørt består af
papirblade, hvert forsynet med en
spådom på vers. Den, der ønskede
et kig ind i fremtiden »trak« et
blad, der f. eks. kunne give dette
praj:
En kærest inden i dag et år,
det spår jeg dig ganske vist, du får;
men om du med ham ret lykkelig
bliver,
det først om hel del år sig giver.

ret omfattende uddannelse og tilegnet
sig en metode, som godt kan have et
skær af videnskabelighed over sig,
hånligt afviser enhver beskyldning for
mystik og overtro, er der vel ikke no
get at sige til, at så mange hopper på
den, og at så mange aviser og uge
blade bringer horoskoper.
Der er også ganske bestemte regler
for kiromanti, dvs. kunsten at spå
i hånden, for at spå i kaffegrums og
for at »lægge en stjerne«, hvilket er
fagudtrykket for at spå ved hjælp af
spillekort.
Men blandt dem, der ikke ville
drømme om at foretage sig ting af be
tydning, før de har konsulteret frem
tiden, er der forbløffende mange, der
sværger til rigtige spåmænd og -koner,
som ikke er spor videnskabelige. De
kan bare spå. At de så, trods denne
særlige begavelse, er henvist til at bo i
gøglervogn eller et sted i tredje bag
gård på Vesterbro, synes ikke at så
tvivl i deres klienters tro.
Som for tryllekunstneren, hypnoti
søren og tankelæseren gælder det for
spåkonen, at hun lige skal være i be
siddelse af så megen psykologisk ind
sigt, at hun nogenlunde er klar over,
hvem hun har for sig. Resten sørger
klientens gode vilje for, samt den om
stændighed, at de fleste af os har så
meget tilfælles, at det ikke skulle være
svært at slå ned på noget, der på en el
ler anden måde kommer til at passe.
Storm P. havde altså ikke ret, når han
hævdede, at »det er svært at spå, især
om fremtiden«. Tværtimod er det såre
let. Der kræves ikke andet af spåman
den eller -konen, end at han/hun kan
lade være med at grine under seancen.
»Jamen hvad så med tankelæseren?«
spørger måske den læser, hvis barne
tro er blevet rokket en kende ved oven
stående. »Hvordan kan det telepatiske

Tankelæserparret Danielle & partner
alias Jørgen Bronley, tidligere formand
for Dansk Artist Forbund, og fru Edith.
Et fremragende nummer, som i teknisk
henseende næppe overgås af noget andet.
fænomen Miss Mystiske X sidde oppe
i en flyvemaskine eller på et hotelvæ
relse i en anden by, endda i et andet
land og uden tøven beskrive en gen
stand, som hendes partner netop har
fået stukket i hånden af en tilskuer?
Den, der skriver disse linier, købte
i 1957 hos den hæderkronede, nu af
døde troldmand Chevalier Nick, der i
sine sidste leveår havde en trylleapparatfabrik i Valby, en enkel, men ab
solut anvendelig beskrivelse af et tan
kelæsernummer. Efter en tre-fire ugers
træning kunne forfatteren og hans ko
ne optræde i det små for familie og
venner. Hele nummeret med angivelse

Hvor ligger grænsen mellem gøgl
og den barske alvor? Billederne til højre
viser to sider fra overtroens overdrev
- den spiritistiske seance og
satan-dyrkernes »Sorte Messe«.

Spåkort fra »Den gamle franske
stjerne«, som stadig forhandles.
Systemet består af 21 kort med
allegoriske figurer for, hvad man
nu kan komme ud for i dette syn
dige jordeliv? kærlighed, lykke, ret
færdighed, magt, styrke, død, djæ
vel o.s.v. 1 den medfølgende in
struks giver den danske udgiver
eventuelle novicer i spådomsfaget
følgende gode råd med på vejen:
»Deres fortolkning af kortenes be
tydning har kun to formål 1) at
give klienten nyt mod på tilværel
sen. 2) at skabe den atmosfære af
tillid, der er nødvendig for at De
bliver betroet det meget ansvars
fulde hverv at være skriftefader for
Deres klient«.

af kode og alt nødvendigt kostede den
gang kr. 40,00. Der var ikke antyd
ning af mystik i den lille tryksag.
I virkeligheden gør det et tankelæ
sernummer mere interessant.
Og det må tilføjes, det er ikke gjort
med sølle fyrretyve kroner og tre ugers
træning. Et professionelt nummer kræ
ver større indsats, og det hævdes da
også, at et tankelæserpar, som har ar
bejdet sammen i årevis, kan opnå så
fin kontakt med hinanden, at de un
dertiden dårligt nok behøver at antyde
kodeord, før svaret falder.
Men de sidste, der bliver fuppet, er
nok dem selv.

Der er mere
mellem himmel og jord
Enhver tryllekunstner, der har arbejdet blot nogenlunde regelmæssigt ved fa
get, har været udsat for, at godtroende mennesker har henvendt sig til ham
for at få foretaget magnetiske strygninger over en gigtsvag arm, eller for at få
et lille indblik i fremtiden.
En tryllekunstner af virkelig kvalitet indlader sig naturligvis ikke på den
slags pjat. Stort set må den moderne tryllekunstner vel siges at have mistet
forbindelsen med det overnaturlige. Man ved, at »han har det i ærmet«, og man
stiller ikke andre krav til den gode tryllekunstner, end at han udfører sine tricks
så behændigt, at publikum får lov til at bevare en illusion om noget mystisk.
Tidligere tog magiens udøvere anderledes alvorligt på tingene. De holdt
masken i en sådan grad, at flere af dem vist nok selv så småt gik rundt og
troede, at deres oplagte fiduser faktisk kunne tjene som et slags bevis på, at
»der er mere mellem himmel og jord«.
Man havde jo hørt sære beretninger om de hellige mænd i Indien, der ved
deres åndelige kraft og »indre klarsyn« kunne udrette det forunderlige. Og
hvad med spiritisterne?
Jo, der var mere mellem himmel og jord, end videnskaben drøm te om, og
magikerne forstod at udnytte situationen til det yderste. Selv den »mystik«,
som rummes i fremmedord, tog magikeren til indtægt. Det hjalp alt sammen.
Mens vi i dag kun ser en tryllekunstner som indslag i en forestilling, var
det i sidste halvdel af forrige århundrede og næsten op til vore dage alminde
ligt med trylleshows, som ikke indeholdt andet end magiske, spiritiske, optiske,
hypnotiske og matematiske kunster. Det meste af det var ret naivt, men de
gamle hoppede på limpinden - og blev sikkert underholdt på det fortræffeligste.
Men folks godtroenhed er ikke, hvad den har været, og meget tyder på, at
det kun er de færreste udøvere af tryllekunstnerens i øvrigt interessante fag,
der har kunnet følge med tiden. Respekten for denne - noget specielle kunstart
- er heller ikke, hvad den har været.

Det meste af,
hvad den engel
ske magiker
Le Tort viste
Frederik VII kan
endnu ses, når
mindre geniale
troldmænd
arbejder.
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Danskeren Edmund Renk var en af de
rigtig old timere og opnåede
verdensberømmelse.

Plakat fra 1871. Foruden magi, fy
sik og optik har den gode professor
i sit show inkluderet musikken
samt mekaniske tableauer.

Trylleformel:
SATOR
A R E P 0
TENET
OPERA
ROTAS

Ben Ali.
Ben Alis »trylleformel« er slet og
ret en gammel romersk kryds og
tværs, fundet ved en arkæologisk
udgravning. Teksten kan - lidt frit
- oversættes ved: sædemanden
Arepo holder hjulene i gang. Det
morsomme ved historien er, at den
kan læses med samme udbytte,
uanset hvor man begynder.
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Kunsten at sluge sabler
Man hører så meget om alt det overnaturlige, som de hellige mænd i Indien
kan præstere på grund af deres formodede specielt udviklede koncentrations
evne og åndskraft. En del af det skal nok være rigtigt. Vi ved langtfra alt om
»alt mellem himmel og jord«.
Men af de »indiske« fakirer, som har optrådt i cirkus og på markedsplad
sen, er for det første kun et fåtal, der har været i Indien overhovedet, men
hverken de eller de få, der virkelig er født derude, hvor de ti bud ikke gælder,
står i pagt med Gud eller fanden eller andre overnaturlige magter.
Den amerikanske journalist Dan Mannix fortæller i sin bog »En sabelslugers
erindringer« bl. a. om en ægte indisk fakir, der uden at foretrække en mine
lod publikum slå søm gennem sin tunge. Det foregik på den måde, at han
først stak tungen så langt ud af munden, at den ligesom kunne hvile på en
bjælke. Derefter tog han selv et søm og anbragte det på tungen, og så havde
den pågældende tilskuer bare at slå til. Enhver kunne se, at det ikke var fup.
Den stakkels inders tunge var virkelig spiddet til bjælken. Det skete jævnligt,
at sarte damer besvimede under denne fakirs optræden.
Selvfølgelig var der fup med i foretagendet, men afsløringen af tricket er
næsten endnu mere uhyggelig og utrolig end selve tricket. Denne inder var
ud af gammel fakirslægt, og hans far havde sørget godt for sin søn og givet
ham den bedst tænkelige uddannelse. Hertil hører bl. a. et hul i tungen, og det
sker ikke ad overnaturlig vej. Tværtimod. Han stak ganske simpelt hul i tun
gen på knægten og gav ham besked på med jævne mellemrum at trække en
snor op og ned gennem såret for at forhindre hullet i at vokse til.
Det har næppe været morsomt for den lille dreng, men det var - og er heller ikke morsomt at være en fattig lille dreng i en familie, der ikke har an
det til overflod end børn. Og hullet i tungen var det bedste våben, faderen
kunne give sin søn i kampen mod sulten. Det blev hans levevej.
Adskillige må have set en såkaldt fakir stikke syle og andre spidse genstande
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Ildslugerens job er enkelt - man spytter
blot benzin på en brændende fakkel,
men pas på indåndingen . . .
Et gammelt stærk-mand-trick i »mystisk«
servering. Damen foregiver at være
under hypnose, hvorefter en sten
anbringes på hendes mave. Stenen kløves
derefter med en muggert.

Bakkekongen Frode Jensen var blandt andet frøsluger. Her ses
han med Orla Lund, som også bar hæderstitlen Bakkekonge
(manden med høj hat); desuden cirkusforfatteren Henry Dahl,
syngepigen mrs. Jackson, maleren Gitz-Johansen og Peter Freuchen.
gennem et øre, en kind, gennem overarmsmusklen eller halsskindet. Efter først
at have kontrolleret både syl og det sted på manden, som skal stikkes.
Der er ikke fup i det trick. Enhver kan gøre det. Det er i første omgang et
spørgsmål om at bide smerten i sig, i anden omgang om at finde de steder, der
er særlig fattige på blodkar, så blodet ikke skal flyde hver gang.
På samme måde er der hverken fup eller noget overnaturligt ved sabelslu
gerens profession. Klingen føres virkelig gennem spiserøret ned i mavesækken.
Helt ufarligt er det ikke, og flere sabelslugere er døde af rifter i spiserøret, el
ler fordi, de er kommet til at punktere mavesækken.
Jldslugerens job er heller ikke særlig vanskeligt, men kræver dog en smule
forsigtighed. Brændte læber undgår de færreste udøvere af denne profession,
når de - navnlig på begynderstadiet - sprøjter benzin ud af munden og antæn
der det ved hjælp af en fakkel, så resultatet bliver en stikflamme på et par
meter eller mere. En indånding, der kommer lidt for tidligt, kan let betyde
døden. Ingen kan overleve følgerne af benzindampe, der eksploderer i lungerne.
Mindre farligt, men måske nok i visse henseender mere krævende er frøslugerens job, som nu helt er blevet historie, men som tidligere var til stor »plæsir« for markedspladsens eller bakkens gæster. Normalt foregik det på den
måde, at frøslugeren først drak en forskrækkelig masse vand, hvorefter han
elegant og rutineret slugte et passende antal levende frøer og/eller guldfisk,
som efter et par minutters ophold i mandens mavesæk blev gylpet op igen til et
velfortjent varmt bifald.
Bakkekongen Frode Jensen var i sine yngre dage frøsluger, men han fandt
aldrig ud af fidusen med at gylpe de stakkels dyr op, og eftersom der er visse
grænser for, hvor mange frøer man kan have i sig, måtte han på dage med
særlig mange forestillinger jævnlig ud og stikke en finger i halsen.
Andre påstår, at grunden til hans overvægtige fremtoning netop var denne
nærende kost.

To eksempler på klassisk fakirkunst. Med
tålmod kan enhver gøre dem kunsten efter.
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Fiduser - håndgjort eller
fremstillet på maskine
Blandt tryllekunstnere skelner man mellem illusionister og
manipulatorer. De første betjener sig af et større apparatur,
der f. eks. gør det muligt for dem at få mennesker og dyr
til at forsvinde og komme til syne, mens de sidste for
trinsvis klarer sig med fingerfærdighed.
En stående diskussion går ud på at afgøre, hvem af de
to, der er den »fineste«, men diskussionen er ret formåls
løs, eftersom de krav, der stilles til de to kategorier er så
forskellige. Så meget kan dog siges, at den virkelig gode
manipulator nyder størst anseelse blandt feinschmeckere,
fordi der ligger lang og hård træning bag hans arbejde.
Sagen er nemlig, at skulle man - f. eks. efter indgåelse
af et væddemål - stable et tryllenummer på benene på
fjorten dage - kunne man gøre- det ved at købe et pas
sende antal apparater, og der skulle så være nogen mulig
hed for at slippe nogenlunde om ved det. Men også kun
nogenlunde. Nogen indbringende levevej ville det aldrig
blive, eftersom de trick, man på denne måde kunne vise,
ville være kendt af alle til bevidstløshed. Skal illusionisten
virkelig klare sig, må han sætte sig ind i alt det nye, der
sker på hans fagområde, han må være orienteret om meka
nik, optik og meget andet for selv at kunne konstruere nye
apparater, så han i hvert fald har noget, de andre ikke har
- indtil de hugger fra ham.
Og han må kunne sælge sine vare. Alverdens kostbare
apparatur er intet bevendt, dersom illusionisten ikke først
og fremmest er showman, artist.
Men det vigtigste - og det gælder både manipulator og

Dante er også den
mest portrætterede
illusionist.

Illusionisten og
manipulatoren
Solimann var også
et stort komisk
talent.
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Dansk-amerikaneren Dante er formodentlig den største show
man blandt magikere, der har levet. I mere end en menneske
alder rejste han verden rundt med et kæmpemæssigt illusions
show. Efter krigen har flere illusionister søgt at indtage hans
plads som magikernes konge, sidst Kalanag.

Det sidste store illusions-show vistes herhjemme i 1958
af tyskeren Kalanag under titlen Sim-Sala-Bim.

Papirmaske, som
Dante udleverede
reklameøjemed.

illusionist - er at mestre det, som i fagsproget kaldes mis
direction. Udtrykket dækker over den lille, men yderst van
skelige fidus, der består i at få folk til at interessere sig for
det, de tror sker, så opmærksomheden et lille sekund er
bortledt fra det, der virkelig sker.
Når f. eks. manipulatoren står og vifter med et tørklæde
i højre hånd, ser man uvilkårligt på hans højre og bemær
ker ikke, at venstre hånd lynhurtigt foretager den manøvre,
som er nødvendig for at fiske en eller anden genstand
frem. Det sker også hyppigt, at tryllekunstneren indleder
en kort samtale med en tilskuer, som så et øjeblik tiltræk
ker sig publikums opmærksomhed. Det øjeblik forstår
tryllekunstneren at udnytte. Hans ofte yderst dekorative
partnerske kan også bruges til misdirection. Hun kommer
og går, når artisten har brug for at bortlede publikums op
mærksomhed fra sin person.
Enhver kan lære at trylle, men man bliver ikke profes
sionel, før man har lært den kunst at trylle med andre
menneskers opmærksomhed. Uden sikker sans for publi
kumspsykologi kan det ikke læres på hundrede år.

Plakat for Gogia
Pascha, sikkert
alvorligt ment og i
hvert fald slag
kraftig.

163

Denne unge mand kæler
for sin »forlovede«
under en af hypnotisøren
Peter Lie's
forestillinger.

Hypnotisører og den lille
exhibitionisme
Endnu så sent som under krigen var det ret almindeligt med store hypnosefore
stillinger - undertiden med bal bagefter. For den artist, der som hypnotisør
havde fået sit navn godt banket ind i folks bevidsthed, var det ikke nogen
ringe fidus. Udgifterne var overkommelige, eftersom personalet i reglen ikke
bestod af andet end hypnotisøren selv og evt. en assistent. Det kan dog ikke
udelukkes, at enkelte hypnotisører ind imellem har måttet betjene sig af betalte
publikummer, men selv om vi også medregner transport af rekvisitter i de til
fælde, hvor hypnotisøren tillige gav en afdeling med trylleri, bliver dog den
kendsgerning tilbage, at et hypnoseshow kunne sættes på benene for en for
holdsvis beskeden sum. Hvilket naturligvis ikke siger noget som helst om
showets kvalitet. Adskillige mennesker kan med taknemmelighed i hjertet
fortælle om flere dages ømhed i lattermusklerne på grund af den lokale slagter
eller bagers gevaldige måde at dirigere orkestret på, de kvaler, som skrædderen
gennemgik, da han troede sig angrebet af myrer over hele kroppen, eller mæl
kemanden, der med alle synlige tegn på velbehag lappede postevand i sig i
sikker overbevisning om, at det var øl eller snaps - for straks efter at spytte
det samme postevand fra sig, fordi det nu pludseligt var blevet forvandlet til
væmmeligt petroleum.
Og man undrede sig over de mystiske kræfter, som denne artist var i be
siddelse af, og gøs lidt ved tanken om den magt, han åbenbart havde over
sine medmennesker.
Spørgsmålet er, om han til syvende og sidst har mere magt over sine med
mennesker end så mange andre, der aldrig har givet sig af med eller sat sig
ind i hypnose, og det skulle for resten heller ikke være uoverkommeligt svært
at finde en professionel hypnotisør, der heller ikke har begreb om de dele. Fak-

Danskeren Louis Brinkford var
velbevandret i alle 'mystiske' dicipliner.

ses han i færd med at
hypnotisere en slange.

til venstre
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tisk er det muligt for en artist, der er
i besiddelse af lidt scenepersonlighed,
og som ved noget om publikumspsy
kologi, at gennemføre et hypnoseshow
med succes, selv om han ikke ved al
verden om de dele.
Men forstår han at vælge de rigtige
»ofre«, er det meste af succesen
hjemme. Det hænger formodentlig
sammen med, at de, der melder sig
ved en sådan lejlighed, gør det af en
mere eller mindre ubevidst trang til at
optræde, og den, der medvirker ved et
hypnoseshow, får afløb for sin trang
til at optræde, uden at venner, be
kendte og naboer bagefter kan hænge
ham ud som idiot. Han havde jo mistet
sin egen vilje, og ansvaret for hans
besynderlige optræden er hypnotisø
rens. Således går de fleste af os rundt
med en lille exhibitionist i maven.

En forhenværende hypnotisør, som
har bedt om ikke at få sit navn frem i
denne forbindelse, siger:
»Hvis alt, hvad der skete under dis
se forestillinger, virkelig var hypnose,
så er den trappeartist, der sælger en
støvsuger til en hvilken som helst fru
Hansen også hypnotisør. Det samme
kan man sige om manden, der forfører
en pige med søde og indtrængende
ord. Inderst inde vil fru Hansen gerne
have støvsugeren - ellers lader hun sig
næppe overtale - og pigen ser gerne,
at forføreren påtager sig ansvaret for
hendes syndige svaghed i kødet.«
Dette er naturligvis ikke et forsøg
på at lokke læseren ud i tvivl med
hensyn til, om hypnose som fænomen
betragtet virkelig er en realitet. Viden
skaben har for længst sagt god for
den side af sagen.
Og i øvrigt er det jo da også rev
nende ligegyldigt, om hypnotisøren
kan hypnotisere eller ej, så længe han
kan styre sit publikum og lede det
derhen, hvor han vil. Det, der i denne
forbindelse er det eneste afgørende, er,
om han har begreb om showbusiness.

Hypnose-showets ofre tror sig angrebet af myrer.

tre unge mænd, der hver har fået en genstand i hånden. På et bestemt tegn
fra hypnotisøren, skulle genstandene begynde at blive varme, men endnu er det
kun manden til højre, der kan mærke noget, nederst et offer bragt i kataleptisk til
stand, så hypnotisøren kan træde ud på hans mave. Stolen i midten e r fjernet.

herover
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Kunsten at tale med bugen
Det er de færreste - om overhovedet
nogen - bugtalere, der virkelig taler
med bugen. Det kan lade sig gøre, men
den teknik, der skal anvendes hertil,
er så vanskelig at beherske, og resul
tatet bliver i reglen så pauvert, at det
næppe ville kunne gøre sig i showbu
siness, selv under de mest beskedne
former.
Faktisk træffer man kun rigtige
bugtalere blandt mennesker, der på
grund af sygdom i halsen trækker vej
ret gennem en slags kanyle, anbragt i
luftrøret lige under stemmebåndene,
og da det normalt er udåndingsluften,
der sætter stemmebåndene i svingnin
ger, er disse mennesker følgelig afskå
ret fra talens brug. Adskillige patien
ter har dog i nogen grad overvundet
dette alvorlige handicap ved en møj
sommelig oparbejdet og uhyre vanske
lig teknik, der går ud på at sluge luft,
som derefter ved en særlig ræbeteknik
passerer stemmebåndene, så der opstår

Charles Kramer, grundlæggeren af
dynastiet Kramer, som i en årrække
gjorde sig stærkt gældende på Bakken.

lyde, som så igen ved imponerende
indsats fra patientens side kan for
mes til forståelige ord.
De professionelle bugtalere betjener
sig normalt af samme teknik som alle
andre mennesker, men har opøvet
større eller mindre færdighed i at tale
uden at bevæge læberne. De mest ele
mentære problemer, bugtaleren her
stilles overfor, består i at omgås de
specielle læbelyde »b«, »m« og »p«
med passende letfærdighed, som bl. a.
kan tilsløres ved at lade dukken tale
med en morsom og forvrænget stem
me. *
Men skal et bugtalernummer være
helt godt, stilles der meget store krav
til kunstneren. Det er jo ikke nok, at
læberne er i ro, hele ansigtet skal være
aktivt på en sær omvendt måde. F. eks.
skal bugtaleren, når dukken »taler«,
se ud, som om han lytter, og når duk
ken på et morsomt sted i dialogen bri
ster i gråd, må dens herre og mester

Fritz Kramer, søn af Charles, kaldte sig
»Danmarks Grock« og kunne
familietraditionen tro tale med bugen.

Parade på Kramers Variete på Bakken.
Maleri af en ukendt kunstner fra 20'rne.
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tage del i den almindelige morskab.
Prøv selv at se ud, som om De lytter,
mens De taler, og smile eller le, mens
De græder. De vil hurtigt erfare, hvor
store krav i henseende til mimisk be
herskelse, der stilles til den gode bug
taler.
Yderligere må han have begreb om
animation, dvs. at få dukken til at be
væge sig, så den ser så tilpas levende
ud, at illusionen om en samtale kan
opretholdes under hele nummeret. Og
så det er sværere end man tror, men
samtidig giver det bugtaleren mulig
hed for - ligesom det er tilfældet med
tryllekunstneren - at bruge misdirec
tion, altså få publikum til at se på
dukken i stedet for på manden.
Der findes kun ganske få bugtalere
af virkeligt format i verden i dag, og
ingen i Danmark. Til gengæld er det
slet ikke sjældent at støde på numre,
som klarer sig ganske hæderligt, og
som klarer sig gennem en forenings
optræden ved et rimeligt mindstemål
af teknik og en dialog bestående af
traditionelle vitser og brandere.

herover,

Jack Tonky and partner.

Paraden foran varieteen Olympia.
Damen yderst til venstre, der står med en
bugtaler dukke, er så vidt vides
Danmarks eneste kvindelige bugtaler,
Lilli Rhoden, gift med Ib Rhoden,
der er arrangør af en række store
reklameshow.

hovedet til en bugtalerdukke,
som bl. a. kunne ryge og
lyse med næsen.
til højre ses Kramers dukker.
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Den eksotiske markedsplads

»Den hvide fakir« Kuko de Kobra
med syle stukket gennem begge kinder
og overarmenes muskler.
Foran ham pigsengen.

Den folkelige opfattelse af Orientens mystik og jordnære, smukke kvinder og
af Afrikas vildskab gjorde disse emner til noget uundværligt på markeds
pladsen, noget der næsten var karakteristisk for forevisningerne. Det var et
særsyn at se en parade, som ikke havde en fakir, en haremsdame eller en »afri
kaner« med mere eller mindre afvaskelig mørk lød. Engang har det vel været
sådan, at publikum virkelig troede på ægtheden af det, de så, men i vort år
hundrede har man indtaget en principielt tvivlende holdning til alt halløjet,
også selv når det en sjælden gang var ægte nok.
Berdino fortæller, at han engang foreviste »kannibaler« på en større fest
plads, hvor også Frode Jensen, »Bakkekongen«, var mødt op med den samme
idé. Dog var hans »kannibaler« ægte nok, hvad hudfarven angår, mens Berdinos også i bogstaveligste forstand var en kende for blåøjede. Enhver kunne
se, at de var smurt ind i noget sort fra top til tå, og den omstændighed, at de
trommererede ret så afrikansk med afgnavede »menneskeknogler« på et gryde
låg, mens de sang deres hjemlands vemodige sange, i reglen »My Old Ken
tucky Home«, kunne ikke overbevise publikum om ægtheden. Denne tvivl
ramte Frode Jensen særlig hårdt, idet han forsøgte at »sælge« sine kannibaler
seriøst i tillid til deres uafvaskelige hudfarve. Men Berdino tog gas på det
hele, og de løgne, han fra paraden fyldte markedsgæsterne, var så vildt over
drevne, at enhver måtte opfatte det som en særlig form for ærlighed.
Mens der til et par ordentlige markedskannibaler krævedes et pund heste
fedt, blandet op med kønrøg - og en ikke ringe ulejlighed med at få stadset
vasket af igen, var det noget lettere at tilvejebringe en forholdsvis vaskeægte
haremskvinde. Hudfarvens nuancer så både gøglerne og publikum stort på. Kun

Bag denne frygtindgydende facade kunne man opleve synet af et par alt andet end
vaskeægte kannibaler. Knoglerne, der hænger ned fra skiltet, er gnavet af helt ind til
det hvide af vilde mænd. Midt i billedet ses Berdino, der læner sig op ad en stolpe.
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En af de vilde iført sit kostume:
bastskørt, hestefedt og
kønrøg.

kostumet havde betydning: harems
buksedragt af tilpas gennemsigtigt
stof, der gjorde damens yndigheder beskuelige i al deres pragt - bortset fra
en lillebitte bikini. Måske var den ma
vedans, der præsteredes i gøglernes
telte ikke ligefrem egnet til at hensætte
en ægte sheik i nydelse og hjemve,
men vrikke lidt kan enhver, og det var
vel egentlig det, man kom for at se.
Endnu i vore dage vil en lignende op
træden virke tiltrækkende på en del, al
den stund der stadig væk findes egne,
hvor synet af en letpåklædt pige be
tragtes som syndigt - og sødt. Mangen
dansk haremsdame med jysk accent har
givet stof til inspirerende samtaler mel
lem karlekamrenes beboere.
På samme måde forholdt det sig
med fakirerne, der tog sig tilstrække
ligt indiske ud, når de fik turban på
hovedet og på paraden hilste publikum
med passende alvor og armene over
kors på brystet. Man tog det ikke så
nøje, bare de kunne spy ild, stikke syle
i sig, gå på »skarpslebne« sabler eller
ligge på en pigseng. Alt sammen no
get vi alle kan gøre eller lære.

Parade foran »Det mystiske
Kabinet« på Bakken sidst
i trediverne. Fra venstre Berdino,
Else Rasmussen, Mohammed
abd el Gawad samt endnu
en svævende miss Aga.

kaldet »Fidusen« eller »FidusMartin« driller og tirrer kannibal
Jensen. »Fidusen« kunne i
opfindsomhed måle sig med den
legendariske Labri.
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Udbryderkongen fra Løkken
Bernhard Eskildsen var det navn han fik, da han i 1906 blev døbt i kirken i
Løkken. Inden han var fyldt ti år var han teaterdirektør og en af foregangs
mændene for den abonnementsordning, som senere skulle blive så almindelig
i dansk teater, idet hans kammerater, der som andre vendelboer var udstyret
med en særdeles veludviklet økonomisk sans, ikke havde svært ved at se deres
fordel i at betale et kontingent på 1 øre for en ugentlig forestilling, opført på
en scene, klistret sammen af Illustreret Familiejournals samleark.
Tidligt fattede han sammenhængen mellem gøgl og teater og skabte sig et
pænt lille nummer som slangemenneske. En tid tjente han til livets ophold ved
at krybe gennem ringe i markedstelte og forsamlingshuse, men han stræbte
efter helt at blive sin egen herre. Beretningerne om udbryderkongen, den med
rette verdenskendte Houdini, gav ham inspirationen. Når Houdini kunne slippe
levende fra at blive kastet i havet, bastet og bundet på hænder og fødder inde
sluttet i en brændende sæk, kunne en anden vel også gøre det.
Bernhard begyndte at træne hjemme i Løkken assisteret af sin bror. Da Bern
hard var tilfreds med træningen, bekendtgjorde han, at han bundet på hænder
og fødder, anbragt i en tilsnøret sæk med sten i, ville lade sig kaste ud i Vester
havet fra en fiskerbåd.
Folk strømmede til i tusindvis. Bernhard blev nu berømt under navnet Ber
nardi. Han var en dygtig reklamemand og en god artist, der virkelig »trak«.
Lidt efter lidt fik han sit eget show, med hvilket han optrådte overalt i landet
og senere udvidede sit virkeområde til det øvrige Skandinavien. Ved enkelte
lejligheder nåede han endnu længere ud i verden. Når han optrådte indendørs
i forsamlingshuse eller i hotellernes festsale lod han sig på grund af besværet
med at skaffe vand kaste for løverne, en rar ældre hanløve, som han i den kolde
vinter delte soveværelse med. Bernardi var en af de rigtige dyrevenner.
I 1946 døde han under udførelsen af sit nummer i Rønne havn. Alt syntes at
skulle gå som normalt, Bernardi befriede sig under vandet for håndjern og læn
ker, kom ud af sækken og steg op til overfladen, applauderet af 2-3000 tilsku-

Slangemennesket Bernardi i begyndelsen
af sin karriere.
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Det gjorde også indtryk på folk i Løkken,
når Bernardi optrådte i kjole og hvidt.

Det var under udførelsen af dette nummer, at Bernardi omkom på Bornholm i 1946.

Bernardi havde værdifuld støtte i sin
smukke hustru og i sin ven løven.

ere. Umiddelbart efter gik han imidlertid igen til bunds, og der gik tyve mi
nutter, inden det tilkaldte redningsmandskab fandt ham. Alle oplivningsfor
søg var da forgæves.
Helt i Bernardis ånd skal denne lille historie fra bogen »Gøgl og Gøglere Bernardi fortæller« repeteres.
To små vendelboknægte kommenterer Bernardis nummer således: »Næh se,
nu kommer de ham i en sæk - det sku' forbydes! - Bare han nu kommer ud
igen! Av du, nu brænder han - nu er han nede i vandet - han er helt nede i det
kolde vand - å kære Vorherre, lad ham komme op igen! - Å nep han kommer
aldrig op mere!«
På én gang griber de fat i hinanden:
»Jow - der er han! - Sikke noget lort - det var godt, vi snød os ind!«

„Parisienne”
„fARISISKNE”
ET yt ---- STyt ---- flyt

Stor Succes!!!

To Dansk-Amerikanere, lige hjem

Udbryder-Kongen Mr. LØVE

vendt, har meldt sig og vil binde

©pteeedox & A itoa!
Han gør sig fri af Haandjern, Lænker, Spændtrøjer, Snører m. m.
— Kom og see og døm selv =====

Nutidens Gaade og største Vidunder
Kun kort Tid i Danmark.

Endvidere hele det store Artistprogram.
Direktionen.

Mr. LØVE i Aften, saaledes at han

Udbryderfaget
havde sin glans
periode før
krigen, da der
endnu var salg
i dansk
amerikanere.

eventuelt maa blive paa Valpladsen.

Mon det skulde lykkes?
Kom og sel

Stor Succes!
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I gård og på gade
» Liremand« fra forrige århundrede.

I udlandet kan man endnu mange steder se gadeartister underholde forbipas
serende, men overalt i verden er dette festlige indslag i gadebilledet på retur.
Her i landet er selv gårdmusikanter efterhånden et særsyn. Det hænger dels
sammen med politiets større nidkærhed, når det gælder om at slå ned på dem,
der forbryder sig mod politivedtægten, dels med den almindelige velfærd.
Tidligere var en arbejdsløs artist tvunget til enten at tage arbejde i en anden
branche, eller han måtte »tage gårdene« og ind imellem et par værtshuse på sin
vej. Vel var det ikke verdensnumre - der således måtte tjene til deres fortsatte
eksistens, men der var ganske pæne ting imellem, og adskillige gårdmusikan
ter var tilstrækkelig dygtige til, at de med deres talent kunne underholde et
publikum, som havde valgt dem og ikke omvendt.
Det er længe siden, men endda er vi vel nogen, der husker gadeartisterne i de
knappe krigsår 1940-45, som et eksempel herpå.
Nu om dage har både musikere og artister en arbejdsløshedskasse, både mu
sikernes og artisternes fagforeninger er tilsluttet LO, og arbejdsløshedsunder
støttelsen er tilstrækkelig til, at man kan leve, om ikke fedt, så dog bedre end
den, der er overladt til en gage, som udbetales »efter behag«.
For en hjemlig-romantisk betragtning er det lidt trist, at vi må savne musik
og optræden i gårdene, men utvivlsomt er det en opfattelse, som ikke deles af
artister og musikere.

»Omvandrende
musikantere«
hedder denne
tegning af en
ukendt kunst
ner, der med et
gran af humor
har søgt at
skildre en anden
side af det her
lige frie liv på
landevejen.

Et tæppe, en flaske benzin, en æske
tændstikker og en tallerken til penge mere behøvede en gadeartist ikke.
Denne folkeforlystelse er forsvundet fra
danske gader og gårde - men endnu kan
de træffes i Paris, London og andre storstæder. til venstre et stemningsfyldt
billede af gårdmusikanter fra de gode
gamle dage, da der var vaskekoner, fattige
børn og lokum i gården.

Det har ikke
været let for en
bugtaler at råbe
publikum på
femte sal op.

Hvis de ikke har kunnet tjene
en dagløn . . .

Har man en trehjulet cykel, et bord og
tre stole, behøver familien ikke sulte.

I et lejet lokale. Gøgleren Alfred Rasmussen med sin uundværlige råber, beretter
om den mystiske haremsdame miss. Aga, gift Rasmussen.

Et ordentligt artistnummer kræver
musik.
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Dronning med verdens
mindste apanage
Når de abnormiteter, som kvalificerer
et menneske til en mere eller mindre
tragisk karriere på den folkelige
kunsts mest ydmyge poster, ikke er
af fysisk art, men af psykisk, taler
man i fagsproget ikke længere om ab
normiteter, men om originaler. Sand
synligvis var Miss Florens, som endnu
huskes af mange mennesker, den be
rømteste original i dansk gøgls historie.
Jeg har som stor dreng set hende
på bakken, hvor hun hver sommer

Bakkens ukronede dronning miss. Florens, hvis borgerlige navn var Jepine Kristine
Hansen, har selv givet dette fotografi fra 1923 titlen »Afslapning« - helt i tidens
Hollywood-stil.
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optrådte i omkring tredive år. Ople
velsen forekom mig oprigtigt frastø
dende: en fed, idiotisk forkert sminket
gammel kone sang »Evald ta'er ja
ketten a'«, falsk og med en hæslig pi
bende stemme. Hendes dans - hvis
man kan kalde det sådan - røbede, at
hun havde et vist kendskab til ballet,
men skreg til himlen af komplet man
gel på selv den mest elementære kun
nen. En fæl parodi, der var ført urime
ligt langt ud i det groteske, måtte den
uindviede tilskuer mene.
Men det var ikke en parodi. Miss
Florens var - siger de få, der har
kendt hende - til det sidste overbevist
om, at hun var en fremragende san
gerinde og en strålende danserinde,
der lagde publikum for sine fødder.
Og det morede folk. Miss Florens var
et trækplaster, og Frode Jensen, hos
hvem hun langt det meste af tiden var
engageret, har næppe sat til ved denne
disposition.
I hvert fald oppebar denne »Bak
kens ukronede dronning« i sæsonen
ikke så stor apanage, at hun også kun
ne leve af den om vinteren. Man ved,
at hun i vintermånederne har måttet
tage forskellige jobs, som - hendes
specielle situation taget i betragtning
- vel egentlig måtte være under hen
des værdighed. Hyppigt kunne man
således finde dronningen ved opva
sken i københavnske restauranter, og
en overgang boede hun på et kvinde
hjem.
Ingen har dog nogen sinde hørt
hende beklage sig. Hun var medlem
af Dansk Artisk Forbund, der betrag
tede hende som en slags maskot der betalte sit kontingent til tiden. En
dag kom hun op på forbundets kon
tor og spurgte, om hun kunne låne 35
kr. af rejse-lånekassen, der var opret
tet for at skaffe ubemidlede artister

rejsepenge i forbindelse med et even
tuelt engagement. Miss Florens ville
imidlertid ikke gerne ud med, hvad
hun skulle bruge pengene til, hvor hun
skulle rejse hen, eller hvilket engage
ment hun skulle tiltræde.
Omsider slap det dog ud, at hen
des naboer i Colbjørnsensgade havde
fået lukket for gassen, og de havde
små børn, som ikke kunne få varm
mad, og ...
En banal historie måske, en senti
mental historie, men på sin vis også en
historie om en kongelig gestus.
Miss Florens, på hvis dåbsattest der
stod Jepine Kristine Hansen døde i no
vember 1956, 65 år gammel. Ved hen
des begravelse talte præsten kun om
den ukendte frøken Hansen. Miss
Florens blev ikke nævnt med et ord.

Forvandlings-Danserinde.

7. Novbr. 1928:

der for Tiden optræder i Restaurant Regina. Frøkenen, der oprindelig er Elev af afdøde kgl. Solodanser John
dervisning hos Balletmester A. Leo Staais fraTeater National de l'Opera, Paris, og hos kgl. Balletmester Egon Mangelsdorff,
og nu sidst hos kgl. Solodanser Richard Jensen. Da der ligeledes er ofret en Formue paa elegante Kostumer, vil man f
Frøkenen er en absolut Attraktion. Hun vækker vild Jubel hos Reginas Publikum.
Miss Florens har bl. a. optraadt paa Triumphpalatz og Alhambratheater, Berlin, og danser nu bl. a. „Ungaris
af Brahms — „Grand Valse-Brillante". Musik af Chopin ... „Hindoo Sang“ af V. Riimsky-Korsakow o. ni. a.

Miss Florens mellem gaverne ved sit
25-års kunstnerjubilæum.

Miss Florens reklamemateriale med uddrag af anmeldelser. F. eks. Odense Avis:
». . . på Regina var der i Aftes stuvende fuldt Hus ved Miss Florens første Optræ
den. Den unge Dame, der danser og synger med overlegen Foragt for alle Traditio
ner, fik en solid fornyelse af sin tidligere Succes«. Miss Florens røbede aldrig, om
hun virkelig forstod de dobbeltbundede anmeldelser.
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Professor, dr. philurius
Christian Tribini
Den kendteste nulevende danske gøg
ler er utvivlsomt »professor«, rector
magneticus, dr. philurius Christian
Tribini. Indtil for få år siden var nav
net Tribini bare noget han kaldte sig
og havde kaldt sig siden engang i
30'rne, men i virkeligheden hed han
Nielsen. Det kunne medføre visse mis
forståelser og postforsinkelser, når
postbudet ikke anede, hvad han skulle
stille op med den sære Chr. Nielsen,
som myndighederne - i reglen skatte
myndighederne, ville han selv sige sendte skrivelser til. Alle ansøgninger
til rette vedkommende om tilladelse til
at antage navnet Tribini, blev afslået,
og så var der jo ikke andet at gøre end
at gå direkte til Hans Majestæt. Kon
gen forstod Nielsen, der siden har hed
det Tribini.

Han kalder sig også den sidste gøg
ler og mener dermed næppe andet, end
at han er den sidste mand på paraden.
Hans forevisning er den sidste og ene
ste i landet, og når denne skøre pro
fessor engang trækker sig tilbage, vil
der være grund til at nære medfølelse
med den arme djævel, der måtte føle
trang til at gå i hans fodspor. Han skal
stå så tidligt op, at han ikke når at
komme i seng, hvis han skal klare sig
igennem med skindet på næsen.

To unge gårdmusikanter, Arne V. Olsen
og Chr. Nielsen.

Chr. Nielsen er her blevet til klovnen Frisko, og den unge Olsen hedder nu Berdino
(slangemennesket på bordet), den senere digre direktør for Cirkus Arena.
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Harmonikavirtuosen Chr. Nielsen
er blevet solist.

To landskendte gøglere
på studierejse
i Hamburg, for at finde
artister til
deres forevisninger.

En af Tribinis gamle travere Kabinettet. Damen lænkes - en
mand lukkes ind til hende. Når forhænget trækkes fra har den
lænkede dame mandens jakke på.

»Godaften hr. godsejer.
Jeg skal nok skynde mig.
Jeg ved, at De skal
nå godstoget 22.10«.

Tryllekunstneren Tribini med de gode gamle ringe.
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TRIBINI, den
sidste gøgler

Er denne Tribini virkelig så enestå
ende?
Ja. I bogstaveligste forstand, fordi
han som sagt er den eneste i sin art.
At han har kunnet holde den gående
i en tid, hvor udviklingen massivt går
imod ham, er intet mindre end en be
drift, som for en overfladisk betragt
ning kunne være en bedre sag værdig.
Men den mand er bare ikke født, som
kan overbevise eller bare sandsynlig
gøre for professoren, at der findes no
gen bedre sag. Så naiv er han, så me
get af Guds gøgler er der i ham.
Det betyder imidlertid ikke, at han
sidder med hovedet missionsk på skrå
og hælder vand ud af ørerne i enfoldig
tillid til, at det nok skal gå alt sam
men. Han er utrolig energisk. Men
der har været et vist system i den fe
brilske travlhed. Bid for bid har han
bygget sin figur op i offentlighedens
bevidsthed ved at vise sig overalt, hvor
mange mennesker samles, ved at ple
je sine forbindelser i pressen og natur
ligvis først og fremmest ved at op
træde, hvor der er mulighed for det.
Det hævdes - og skal også nok vise
sig at være rigtigt - at Bakkens Telt
holderforening kan blive ret nervøs
blot ved tanken om, at Tribini skulle
lægge op for bestandig, hvad enten
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han vælger at holde op mens legen er
god, eller han bliver tvunget af et hel
bred, som godt kunne være bedre. Ik
ke alene er han med sine parader for
an gøglerteltet med til at tegne bak
kens ansigt, som de fleste helst ser
det, men nok så meget betyder hans
feriefester på friluftsscenen.
Disse fester finder sted hver ons
dag eftermiddag i højsæsonen og træk
ker tusindvis af børn til Bakken, og hvad der ikke er uvæsentligt - børne
ne er tilbøjelige til at tage forældre,
bedsteforældre, onkler eller tanter
med.
I annoncer opfordres børnene til

at møde op kostumeret f. eks. som
klovner, cowboys eller indianere, og
blandt de reglementeret påklædte
trækkes der lod om gaver for tusindvis
af kroner. Til slut er der artistoptræ
den, og resten af eftermiddagen er der
adgang til Bakkens køreforretninger
for halv pris, ligesom adskillige boder
og forretninger har sat priserne ned.
Det er mængden, der gør det, og al
le er glade. Ikke mindst professoren.
Hemmeligheden ved ham er måske, at
han har det dejligt, når han gøgler. Ti
tusinde foran friluftsscenen eller halv
treds i teltet gør ingen forskel. Bare
det er noget med gøgl.

Landets mest berømte - og eneste
gøglerparade.

Tribini med sin delvis svævende dame.
»Naturkræfterne fra uranminerne i Ballerup tørvemose
kontrolleres til fuldkommenhed«.

Tribini er aldrig faldet for fristelsen
til at vise strip-tease
- undtagen med høns!
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Fidusens ritual

Berdino som 6-årig.
En af de mere markante gøglere, rotte
fængeren, gårdmusikanten, hypnoti
søren, slangemennesket, tryllekunst
neren, klovnen, rekommandøren og til
sidst cirkusdirektören Arne V. Olsen
var i trediverne, fyrrerne, og et styk
ke ind i halvtredserne kun kendt af
publikum som gøgleren Berdino.
Nu ved alle og enhver, at en gøg
ler ikke kan noget videre. Det meste
er fup og fiduser, som de fleste kunne
gøre ham efter, hvis de kunne få sig til
det og — hvis de havde mod.
Det samme gælder forresten en
klovn som Charlie Rivel. Hvad han
i de senere år har vist på scene og i
maneger, er ikke svært. Han står hver
ken på hænder, går på line eller sal
tomorterer, og den, der skriver disse
linier har i et væddemål eftergjort
samtlige den store klovns tricks, bort
set fra hans guitarspil. Det skete gan
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Rottefængeren Heraldos. Teltet rummer
foruden Berdinos første forevisning
en rigdom af traditioner, idet det har
tilhørt professor Labri.
ske vist i en dagligstue, men numme
ret var der, og de få tilskuere lo ret så
hjerteligt — men kun fordi nummeret
ikke var morsomt. Sammenligningen
mellem en stakkels journalists pauvre
løjer og det, der aften efter aften har
fået et tusindtalligt publikum til at le,
så tårerne trillede, var så grotesk, at
det måtte fremkalde latter.
På samme måde kan vi alle efter
gøre det meste af det, der skulle skaf
fe Berdino et sjældent ry som gøgler.
Her som på alle kunstens områder
gælder det, at det ikke er, hvad man
gør, men måden det gøres på.
Kunst? Det skal gibbe svært i man
gen god dansker med god og ulykke
lig skolegang at se denne høj fornem
me og højtidelige betegnelse brugt om
det simple gøgl, men på den anden si
de skulle det dog ikke være uoverkom
meligt svært at forstå, hvad det i vir
keligheden kræver af personlighed,
elementær psykologisk sans og kon
taktevne for overhovedet at lokke folk
ind til noget, som de ved er fup og fi
duser, og derefter servere denne vare
uden et øjeblik at røbe egen tvivl om
dens hele sensationelle væsen.
Det er et spørgsmål om maskespil
lets regler, den farlige balance mellem
dristig leg og ynkværdig virkelighed.
Gøglerens usynlige maske er så gro
tesk som rekommandørens vilde retori
ske overdrivelser. Klarer han sig gen
nem paradens psykologisk komplice
rede ritual, vil der altid blandt publi
kum være dem, der ikke kan modstå
fristelsen til at lege med. De tager
publikums maske på, spiller deres rol
le så godt de kan, påtager sig ritualets
forpligtelser: klapper, ler, gyser og for
undres på de rigtige steder.
Den kunst, der udfolder sig i gøg
lerens telt er, så vulgær den end tager
sig ud, ydmyg i sit væsen og så en-

kel, at de lærde nødvendigvis har måt
tet overse den: Løgnen som figur og
sandheden som grund — eller omvendt.
Det afhænger af, hvor hurtigt man
blinker, og hvor nysgerrig man er.
Man får aldrig Berdino til at ind
rømme, at gøglerlivet har været et kald
for ham, men han kan heller ikke give
nogen fornuftig forklaring på, hvor
for han valgte landevejens strabadser,
når en god og solid borgerlig tilværel
se pænt var lagt tilrette for ham.

Lydia ca. 1937. Dengang drømte
hun næppe om at blive hersker i
Cirkus Arenas direktionsvogn.

I 1938 blev Berdino gift med Lydia, som også kommer fra et borgerligt miljø. Hun
klarede omstillingen til rejselivet på helt beundringsværdig vis, og foruden de mange
andre specialopgaver, hun har påtaget sig i tiden, der er gået, har hun serveret flere
kopper kaffe end damen bag disken i en kaffebar med middelstor omsætning. Lydia
blev ført til alteret af sin far, der ses øverst til venstre. Berdinos forlover var fakiren
Mohammed abd el Gawad.

Rottefængeren med hele personalet.

Som tusinder kender ham fra hans sidste
år som markedsrejsende: rekommandøren,
der må regnes blandt de største.

Markedspladsens Adonis.

Begyndelsen til Cirkus Arena.
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Hvor godtfolk er,
kommer godtfolk til

En af landets største byfester er
»Karneval i Køge«. Overskuddet går til
sociale formål.

I gamle dage var det først og fremmest markederne, der skaffede gøglerne deres
udkomme, og det havde set sløjt ud for dem, dersom der ikke i takt med, at
markederne forsvandt, havde vist sig nye muligheder. Og ejendommeligt nok
skulle de gøglere, som tidligere havde ord for at være asociale, og som gennem
tiderne var blevet beskyldt for lidt af hvert, nu træde ind som aktive støtter i
god gammeldags velgørenhed.
Det er dog set før. Børnehjælpsdagen, som første gang blev afholdt i 1904
og siden er blevet en fast institution, bruger stadigvæk en del gøglere til at
rasle penge ind på procenter, men tidligere, da Børnehjælpsdagen kørte på ini
tiativ og udpræget engagement, var gøglerne ikke så lidt mere aktive.
Grundlovsfesterne var også efterhånden begyndt at trække gøglere til, idet
arrangørerne hurtigt fandt ud af, at de summer, som gøglerne måtte betale i
stadepenge, dvs. leje af den plads, som deres boder, telte, karruseller m. m.
optog, kunne dække en væsentlig del af de udgifter, der var forbundet med
afholdelse af festen.
Men størst betydning har efterhånden de såkaldte byfester, hvis overskud
kan gå til snart sagt hvad som helst, men det almindeligste er vistnok, at det er
ungdomsarbejdet, navnlig idrætsklubberne, der høster gavn af de indsamlede
summer, og i højsæsonen er der ligefrem rift om de henved 100 større eller
mindre omrejsende tivolier, som findes i Danmark i dag.
Gøglerne er absolut tilhængere af sporten, og sportsmændene, der jo ligger
under for en udtalt tilbøjelighed for at tage sig selv grumme højtideligt (tænk
blot på den komisk-kultiske åbning af olympiaderne), er sandelig også tilhæn
gere af gøglet. For kan man tænke sig noget nemmere end bare at ringe til en
eller anden tivoliejer og bede ham komme, når der skal kradses penge ind.
Hvor stort udbyttet bliver, er nogenlunde lige så usikkert som vejret på disse
breddegrader, men under gunstige meteorologiske forhold kan der komme en
god sjat ind til videreførelse af de kultiske legemsøvelser og den gode patrioti
ske sag i det hele taget.
Det er en af grundene til, at disse byfester ofte er så stereotype, for man skal
være en sikker kender af gøgl for at skelne mellem denne og hin omrejsende
forretning. Og det er vel også en af grundene til, at der findes et par omrejsende
tivolier mere end strengt nødvendigt for at dække behovet.
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Næste dame er en herre
Overraskelsesmomentet, som spiller så stor en rolle i de
fleste illusionsnumre, kan i visse tilfælde virke en smule
skuffende. For eksempel når en smuk og sexet stripper,
der virkelig formår at sætte mændenes fantasi i sving i
sidste ende viser sig at være en mand.
Ekstrabladet bragte i sommeren 1967 nogle let sensa
tionelle artikler, der røbede at flere af de dristige damer i
Dyrehavsbakkens strip tease-shows i virkeligheden var
mænd. Man kunne ved læsning af artiklen få det indtryk,
at fænomenet var noget nyt, men - naturligvis forholder
det sig sådan, at det har eksisteret lige så længe, som men
nesket har søgt, hvad man med et diskret udtryk kan
kalde erotisk raffinement, og så længe man har kendt til
det seksuelt afvigende.
Dog er der i de såkaldte dameimitatorers optræden de
seneste år kommet et ekstra tilskud af realisme, idet den
plastiske kirurgi og andre fremskridt på medicinens om
råde nu gør det muligt også for disse artister at gribe i egen
barm uden at det giver selv den indviede indtryk af at
være en tom gestus. Indsprøjtning af et særligt paraffin
præparat i vævet omkring brystvorterne kan forsyne en
hvilken som helst herre med en velformet barm, hvis hold
barhed kan forøges ved indoperation af plasticskåle.
Kendere af strip-tease-kunsten hævder, at dens fornemste
udøvere må søges blandt mænd med ganske særlige forud
sætninger.
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Niels Holmegaard understregede i sin påklædning privat
det maskuline som kontrast til den dristige stripper Asta.
Politiet holdt tidligere øje med dameimitatorer.

Ældre artister, der har kendt
Max Jenss, påstår, at de aldrig har set
mere bedårende pige.

Ramon og Ramonita - et smukt par, men man
så dem aldrig sammen, da de optrådte i Valencia
i København.

De fire artister er egentlig
ganske kønne at
se på, men
deres navne er
gået i glemmebogen.

Eva og slangen
Der er ingen tvivl om, at man kan dressere en slange, men formodentlig er de
naturlige betingelser for eventuelle slangetricks af en sådan art, at ingen har
gidet gøre et alvorligt forsøg. Alligevel ser man nu og da numre med slanger,
og det som regel i forbindelse med kvindelige artisters optræden.
Slangen er som seksualsymbol umiddelbart fattelig for de fleste, og dette
giver samspillet mellem kvinde og slange et særligt raffinement. Jo mere nøgen
pigen er, desto mere raffineret er nummeret.
Bemærkelsesværdigt er det, at så snart vi kommer til krokodiller, træ
der manden - som regel da - ind i billedet. Her synes der endda at være tilløb
til en beskeden form for dressur, f. eks. i sådanne numre, hvor dressøren fore
giver at hypnotisere dyret til pludselig at stivne i en bestemt stilling. Man ved
ikke meget om, hvordan noget sådant gøres, men en fremragende engelsk dres
sør, Hans Brick, som har dresseret næsten alle arter lige fra hunde og aber over
bjørne, løver og tigre til elefanter og endog næsehorn, har følgende teori, efter
hvilken han selv har »dresseret« flere krokodiller.
Når et menneske pludselig træder fra mørke ud i et skarpt lys, reagerer det

Bella Guo kan
ligefrem lide at
blive fristet.
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Susso Diab var tidligere en kendt og meget efterspurgt
slangedanserinde. I dag lever hun en almindelig borgerlig
tilværelse, gift med en lokomotivfører.

ved at stå helt stille et øjeblik for at vænne sig til de nye betingelser. Kroko
dillen, der fra flodens vand træder op på det tørre, reagerer på samme måde,
blot står den stille, som forstenet, væsentlig længere end mennesket, der skulle
vænne sig til lyset. Først når tilvænningen til de nye omgivelser er sket, falder
den ligesom til ro og lægger sig fladt med bugen mod jorden. Når man nu ken
der disse reaktioner, tidspunktet for deres indtræden og varigheden, kan man
ved at gøre en bestemt bevægelse på det rette tidspunkt, f. eks. når dyret bliver
lukket ud af sin kasse, få det til at se ud, som om det reagerer på denne bevæ
gelse, men faktum er altså, at dyret ville have reageret på samme måde, også
selv om »dressøren« intet tegn havde givet.
Men - endnu en lille fidus fra Hans Brick - krokodiller bliver for livlige,
hvis temperaturen er for høj, så det gælder om at holde et tilpas tempereret
klima. Det samme gælder slanger, men da de ikke er farlige at arbejde med, kan
det betale sig at varme dem, inden de skal arbejde. Det gør dem mere livlige.
Thyra Miehe har fortalt, at hun og hendes søskende ofte måtte varme de
slanger, som hendes mor engang optrådte med - i sengen.

Når Asita optræder sammen med
krokodiller, må hun have assistance
af »Co«.

All'Aida optrådte i Odense
omkring 1914. Hun vakte forargelse
i etatsrådernes by.

Det ser så let ud, men krabaten er
tung, og skulle den slå et slag med
halen, vil den yndige Asita let kom
me ud af balance.

Normalt er det kvinder, der
optræder med slanger, men der skal
være noget for enhver smag.
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Strip - den farlige kunst
at smide tøjet
Hvordan man end vender og drejer sagen, kommer man ikke udenom, at for
bruget af artister i årene efter krigen er dalet voldsomt. Arsagerne er mange,
og man skyder skiftevis på konkurrencen fra andre brancher og fra masseme
dierne, først og fremmest fjernsynet. Det hænder også, at man hænger strip
tease-danserinderne ud som de virkelig skyldige i artistikkens tilbagegang.
Enhver lidt ældre artist, der har gjort Europa på kryds og tværs, kan op
regne snesevis af »huse«, dvs. varieteer, restauranter, natklubber etc., som tid
ligere havde artistnumre, men nu udelukkende kører på strippere. Ergo - slut
ter man - har stripperne fortrængt artisterne.
Lidt er der muligvis om snakken, men argumentationen er gal. Det er jo
ikke sådan, at en direktion, der vil overleve i showbusiness, engagerer no
get som helst på grund af kønne blå øjne. Det, der tæller, er publikums krav,
og publikum har altså krævet strip frem for gode artister.
Besynderligt er det, at kunsten at strippe har kunnet opnå en sådan populari
tet. Ikke fordi der er noget som helst besynderligt i, at folk interesserer sig for
sex og bare damer, men fordi stripperiet tæller så få talenter blandt sine udøvere.
Der er måske noget rigtigt i den teori, som går ud på, at en pige med talent for
at gøre et eller andet på en scene, snarere vælger sangen, dansen eller dramaet,
som jo nok også i længden er mere interessant - i hvert fald mere afvekslende end denne evindelige klæden sig af.
Hvis denne teori er rigtig, har vi samtidig fået en del af forklaringen på, at
kunsten at smide tøjet - skønt en ældgammel foreteelse - aldrig rigtigt har
fundet noget kunstnerisk formsprog. De meget få og spredte eksempler, der
kunne nævnes på strip-tease med et bevidst kunstnerisk sigte, er utilstrække
lige til at bære genren som sådan.
Nu må det retfærdigvis også indrømmes, at man de fleste steder i verden
fra samfundets side har lagt hindringer i vejen for en videre udvikling. Fra
totalt forbud over sære bestemmelser gående ud på, at den nøgne dame kun

En særlig form for sex-show, de såkaldte
»Levende statuer«. Her'Leda med svanen'.
Danmark 1914. Et dristigt strip-nummer
udført af Sylvia Bjerring og La Rose T.
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Sex-idol
fra »De
brølende
20'ere«.
må vise sig på scenen, hvis hun står helt musestille som en statue eller synger
en lille sang, så det formelt kan hævdes, at hendes afklædthed er et led i en
kunstnerisk helhed, er man langt om længe nået frem til ret stor frihed for da
mens udfoldelse.
De færreste har dog formået at udnytte denne frihed til andet end en ret
kontant form for exhibitionisme, krydret med kras realisme, f. eks. ganske na
turtro samlejebevægelser. Der mangler bare en lille realistisk prik over i'et,
nemlig en partner. Situationen kan have en vis mimisk interesse, men i læng
den formår den ikke at fængsle mere end en bokser uden modstander. Rent
kunstnerisk.
Der må altså være noget andet ved disse damer, der får dem til at virke til
trækkende.

Pornotiden indvarsles på Bakken. Varie
teen »Glade Gøglere« viger for SexAppeal. Rekommandøren er dr. Careno,
alias hr. Aagaard.

Fru Friis Hjort synger
og stripper til visen
»Taxameterkuskens
datter« på Nørrebros
Teater i 1901.
Efter tidens smag et
overordentligt
dristigt nummer.
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Mr. Ten Per Cent
For en artist betyder de f. eks. 400 kr., som han ifølge kontrakten skal have
dm dagen, i realiteten kun 360 kr. I så godt som alle tilfælde må han regne
med, at agenten snupper de ti pct. På længere sigt bliver det jo til en slags
penge, og man kan da også nu og da høre artister brokke sig over disse blod
sugere ; men går man dem nærmere på klingen, viser det sig i reglen, at uover
ensstemmelser mellem artister og agenter ikke stikker særlig dybt.
Sagen er, at det kun er meget få artister, der kan klare sig uden en agent.
Det er ham, der har knyttet forbindelser til de arbejdspladser, der kan blive
tale om for en artist. Ofte er han husagent i et eller flere etablissementer, og
der vil i så fald ikke være mulighed for at skrive kontrakt uden hans medvir
ken, og dersom artisten i forvejen har sin egen agent, vil han og husagenten
for det pågældende etablissement i reglen komme overens om måde at dele de
ti pct. på. Man har også hørt om agenter og direktioner, der »deler i porten«,
men det blander artisten sig ikke i. Han er simpelt hen ligeglad med, hvad der
sker med de ti pct., som han jo alligevel og under alle omstændigheder skal af
med.
Selvfølgelig kan det irritere en smule at skulle svare tiende af hver krone,
når det f. eks. drejer sig om meget lange engagementer. Visse store tyske cir
kus f. eks. kan have et nummer i fire år. Men det er agenten, der har skaffet
artisten et så fordelagtigt engagement, og det skal han naturligvis have sin
betaling for. Til andre tider kan der være så mange udgifter forbundet med et
engagement, at det bliver en underskudsforretning for agenten, der ofte fore
tager lange og kostbare rejser, og det meste af hans korrespondance foregår
pr. telegram.

equilibrists

EI<ER>dHERS

Mathilde
Hansen var en
af de festlige
gammeldaw's
artistagenter.
Her et eksempel
på Mrs. Ten
Per Cents kor
respondance.

I enkelte tilfælde tager agenten mere end ti pct., men i så fald vil der som
oftest være tale om det, man kalder personal manager. Ikke alle artister har en
lige veludviklet sans for at sætte et nummer sammen og »sælge« det rigtigt,
dvs. præsentere det rigtigt for publikum, og til syvende og sidst er det publi
kum, der bestemmer artistens gage. Og her kan en dygtig personal manager
komme ind i billedet og med sin erfaring sætte skik på nummeret, så det i lige
så høj grad bliver hans nummer som artistens. Det koster også penge, men de
fleste artister vil naturligvis hellere betale 25 pct. af 800 kr. end 10 pct. af
400 kr.
Alligevel kan man ind imellem undre sig over, hvor artigt artister kan op
føre sig over for deres agenter. Det er f. eks. sket, at en artist, der helt uden om
sin agent har fået et tv-job, helt på eget initiativ svarer tiende af denne ind
tægt. Om agenten i visse tilfælde også tager procenter af eventuel arbejdsløs
hedsunderstøttelse, skal være usagt.
Men der er nu noget sandhed i den gamle anekdote:
En agent og en artist (stærk mand) fulgtes ad på gaden og blev vidne til, at
en ølvogn sad fast med det ene hjul i en udgravning og ikke kunne komme
videre ved hestenes hjælp alene. Den stærke mand trådte nu til og tilbød sin
assistance, og tilbød sin assistance, og et øjeblik efter var alt igen i orden.
Salgskusken, der var taknemmelig for den hurtige og effektive hjælp, stak
artisten 100 kr. Straks faldt agentens kommentar:
»Hvornår har du sidst tjent 90 kr. så hurtigt?«
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Brødrene Kinow og Gosse Stanley var
inden Kinow blev agent berømt som de
flegmatiske ekvilibrister.

Brødrene Stanleys mest sensationelle
cigar-tricks: en kombination af
tandatletik og perch-ekvilibristik.

Jobbet som agent eller om man fore
trækker det — impressario - er ikke
længere så fedt, som det har været.
Arbejdspladsernes antal er reduce
rede og konkurrencen tilsvarende
skærpet. Udgifterne til reklame
materiale er steget og det samme
gælder publikums krav til artistik.
Omsætningen skal øges og PR. er
den eneste farbare vej.
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Københavns
stjerneparade
1968 blev det store jubilæumsår i ti
Haven selv fejrede sin 125. fød
selsdag, og tivoli-varieteen fyldte de
ti. Det smager ikke af alverden, men
er dog i disse tider ikke så lidt af en
præstation. Navnlig når man tager
programmernes kvalitet i betragtning.
Der er jo en intim forbindelse mellem
kvalitet og pris, og Tivoli-varieteens
program er langt det dyreste, der vises
i Danmark.
Stjerner som Mills Brothers, Eartha
voli.

Kitt, Marlene Dietrich, Josephine Ba
ker og mange andre får i gennemsnit

10-12.000 kr. pr. dag. Derudover by
der varieteen på tre artistnumre før
stjernenummeret, og de færreste af
disse går under 800-1000 kr. pr. dag,
og endelig er der en konferencier (Pre
ben Uglebjerg var ikke billig), kon
trollører, scenearbejdere, osv.
Der er plads til ca. 1000 tilskuere,
priserne er rimelige, og det er tvivl
somt om det hele kan gå rundt, hvis
der ikke hele tiden er fulde huse. Det
er der ofte, men ikke hele tiden.
Derfor er det et svineheld for dansk
showbusiness, at Tivoli dels føler en
kulturel forpligtelse til at byde sit pub
likum det bedste af det bedste, dels gi
ver artistchefen Eigil Svan frie hæn
der, og endelig, at Tivolis ledelse har
indset sandheden i det gamle gøgler
mundheld: »hvad man taber på gyn
gerne, tager man ind på karrusellen«.
Den lille hårde kerne af variete
fans i København ser naturligvis alle
programmer i dette rædselsfulde og
vidunderlige teater, men sukker jævnthen over, at der er for lidt variation
over forestillingen, fordi de dyre top
stjerner skal udnyttes.

»Jamen hvorfor så ikke droppe de
dyre mennesker? Man kan få gode ar
tister for 10-1200 kr. om dagen.
Svaret lyder: »Vi har prøvet, og det
gik ikke. Der er ikke nok variete
fans, og for at lokke alle de andre ind,
er det nødvendigt med et trækplaster«.
Man bøjer sig for dette argument og
holder igen med sin kritik, for tænk
om Eigil Svan og hans høje chef, di
rektør Søager blev sure og besluttede
sig for at drive glassalen virkelig ren
tabelt. Hvad med at nedlægge variete
en og indrette en automatspillehal?

Eigil Svan, Danmarks
eneste artistchef,
har i flere år ledet
Tivoli-Varieteen og
Kunstnerplænen.
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PREBEN
UGLEBJERG

»Friheden«
er som et nyt sæt tøj
Århus' borgmester, Bernhardt Jensen,
har i et dagbladsinterview fortalt om,
hvordan hans naturhistorielærer drog
de folkelige forlystelser ind i undervis
ning og på den måde gav den et vist
perspektiv. Ved gennemgangen af ane
monen viste han først børnene blom
sten, som den så ud om lørdagen, og
derefter, hvordan den stakkels blomst
så ud om mandagen »efter de halv
fjerds tusinders søndagstog«, som han
kaldte det. Byen havde dengang
70.000 indbyggere, og det var praktisk
taget dem alle, der tog i skoven en
sommersøndag med smukt vejr. Her
sad man så rundt om musiktribuner
ne og ved bordene ved traktørstederne
og morede og hyggede sig.
Dette skovliv hørte så småt op un
der krigen og navnlig efter krigen, da
alle og enhver fik bil, som udvidede
folks bevægelsesradius ganske betrag
teligt. Og naturligvis blev det ikke
bedre af, at fjernsynet kom til og

holdt dem, der ikke tog på langtur,
hjemme. Et stykke værdifuldt folkeliv
gik tabt, bukkede under for udviklin
gens lov.
Man kunne beklage denne udvik
ling, og så lade det være godt. Men
fra borgmesterkontoret udgik et initia
tiv, som tog sigte på igen at samle by
ens borgere til lidt morskab i fri luft.
Resultatet blev de populære aftener
med parkunderholdning, og da til
strømningen til disse arrangementer
tydeligt viste, at der var behov for
den slags, fik århusianerne langt om
længe deres eget tivoli. Oprindelig hed
det folkeparken, og det var meningen,
at det skulle drives efter samme møn
ster som de svenske folkeparker; men
navnet slog aldrig rigtigt an. Nu hed
der det friheden, et navn, som for den
udenforstående kan tage sig lidt søgt
ud, men for borgerne i denne de jy
ders hovedstad er det et navn, der
rummer traditioner og kære minder.

Facaden til Danmarks mest moderne rutschebane
i »Friheden« i Århus.
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På friluftsscenen har
man normalt 3 artistnumre.
Her en kombination
af cykel- og
balancenummer.

»Looping the loop« - en ret usædvanlig
køreforretning- for folk med gode nerver.

Rumtiden har kulmineret i gøglerverdenen
og får måske en renæssance
efter månelandingerne. Indtil da har
veteranbilerne måttet holde for.
»Friheden« var nemlig oprindelig et
af de traktørsteder, der virkede så dra
gende på de halvfjerds tusinde, og en
del af den gamle Friheds restaurant,
som blev opført 1904, står endnu i det
nye tivoli.
Der er, hvad der skal være: karru
seller, gynger, friluftscene, grønt løv
og blomster, vand, som både er deko
rativt og til at sejle i, restauranter,
og andet, som lugter skønt, når man
er sulten, og slet, når man er mæt.
Man kan oven i købet opleve en vis
stemning, som er egenartet for denne
forlystelsespark, men ved en sammen
ligning med tivoli i København slår
det måske den udenbyes besøgende, at
det hele virker lidt for nyt.
Det er den slags problemer, som ti
den løser. Man må formode, at Frihe
den vil kunne overleve eventuelle øko
nomiske begyndervanskeligheder, idet
Arhus kommune har aktiemajoriteten
i forretningen.

Industrifremstillet
kunst til gøglerbrug.

Mini-go-car hører til blandt de mest
yndede børneforlystelser.
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Rødovres
»Las Vegas«

Ved Damhussøen på den hundredårige
Damhuskros tilliggender finder vi et
af Danmarks mindre kendte tivolipar

daler eller en femmer til at gå i tivoli
for. Eller man kan jo bare daske rundt
og lave lidt larm eller kigge på lystig
heden. Rødderne finder let et sted at
parkere knallerten og smutter ind for
at få sig en øl eller cola og eventuelt
for at støve noget dame op. De voksne
kommer søndags- eller hverdagsklædt,
i sutter eller gummistøvler - det spil

ler ingen rolle - for at hælde 25-ører
i de enarmede banditter, som tilsyne
ladende er parkens væsentligste ind
tægtskilde.
Og er der stemning for mere end
almindeligt tivoliskæg, kan man slutte
af i damhuskroen med sang og dans
og underholdning.
Sidst på sommeren, når aftenerne

ker, DAMHUS TIVOLI.

Stedet kan nok forekomme en førstegangsbesøgende en smule mindre
lunt og hyggeligt end måske først ven
tet, hvilket formodentlig hænger sam
men med det specielle miljø.
De andre parker her i landet satser
på det bredest tænkelige publikum: al
le aldre og samfundslag, indfødte og
turister. Men Damhus tivoli er stedet,
hvor folk fra Rødovre og Hvidovre
mødes, og det er dette særlige for
stadsmiljø, det udtalte lokalpræg, som
i hvert fald gør stedet anderledes.
Børnene i kvarteret er godt beskæf
tiget for nogle timer, hvis de får en
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Mod slutningen af sæsonen er det brevduetotalisatoren, der trækker.

Mange finder, at Damhus-Tivoli er den dejligste
park i verden, og dette billede fra en sen
efterårsaften er lige ved at kunne overbevise folk
af en anden mening.

bliver kølige, og de andre parker luk
ker, fortsætter Damhus tivoli med at
holde åbent fredag, lørdag og søndag.
Selv om der selvfølgelig kan være en
del mennesker på terrænet, ikke
mindst ved de tider, hvor der sker no
get på friluftsscenen, så er der i reg
len lidt øde derude om efteråret. Men i
spillehallen er der altid folk, og når
brevduesæsonen begynder, trækker
spillefugle fra København og omegn
ud til totalisatoren ved søen. Så er der
igen folk - og omsætning.
Damhus tivoli ejes af den kendte
familie Stefansen, der i to-tre menne
skealdre har gjort sig stærkt gældende
i dansk gøgl. Hvis den opfattelse er
almindelig, at gøglere hører til de min-

drebemidlede i samfundet, gælder den
i dette tilfælde ad Vansbæk til. Stefan
sen er navnet på et dynasti af karru
selejere og gyngehøvdinger, et mil
lionforetagende med betydelig indfly
delse i forlystelseslivet.
Uden for det egentlige dynasti står
Arthur Stefansen, der har sit eget am
bulante tivoli.

Det første man ser, når man ankommer til Damhus-Tivoli, er dette vue.
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Sans Souci - det kan stadig lade sig gøre
»Håndværker- og Industriforeningen«
i Kolding er en slags kulturcenter. Her
ligger byens teatersal, der dels bruges
i overensstemmelse med sit formål,
dels danner rammen om mægtige kaf
feborde med eller uden foredrag, jule
træsfester, store bespisninger og me
get andet. Og rundt om i de mange
andre lokaler i huset holdes studie
kreds, damebridge, fagforeningsmøde
eller sølvbryllup.
Men om sommeren kan det være

lidt svært at få alle lokaler brugt. Sær
lig teatersalen. Og skulle den ligge øde
hen hele sommersæsonen, ville det be
tyde afskedigelse af personale, som så
skulle genansættes efter sæsonen, og
med den herskende personalesituation
vil dette problem alene være nok til at
vække irritation hos en hvilken som
helst restauratør.
Den navnkundige Marinus Rasmus
sen, der i mange år var en yderst po
pulær leder af »Strien«, som den hed

der til daglig i Kolding, besluttede lidt hasarderet - i sommeren 1950, at
han ville holde hjulene i gang hele
sommeren igennem, og problemet med
teatersalen løste han ved at spille va
riete i lokalet.
Sådan opstod landets eneste større
provinsvarieté, Sans Souci. Artisterne
i det første program var engageret for
fjorten dage - der var ikke penge til
mere - men da de fjorten dage var
gået, var successen hjemme, der blev

Den fremragende svenske
linedanser Reino på slap line.

skrevet nye kontrakter, og siden da
har der været spillet varieté i Kolding
hvert år fra juli til september.
Det kan altså lade sig gøre, selv i
disse tider, at få et så stort show til at
løbe rundt - selv i en lille by som
Kolding. Alle rådede i sin tid Marinus
fra det hasarderede eksperiment, men
han vendte det døve øre til. Siden har
der praktisk taget været fulde huse i
Sans Souci. Publikum kommer fra det
meste af Jylland og fra Fyn i privatbi
ler og i turistbusser.
Hemmeligheden bag successen er
kvalitet og organisation. Der er stadig
væk folk i branchen, der ikke har øje
for denne lille fidus.
»Industrien« ledes i dag af Marinus'
enke Maja og Sans Souci af sønnen
Erik Rasmussen.

Spisekort fra »Western Salon«,
en af de mange^forretninger' i
etablissementet »Strien«.

Sans Souci's program har de sidste par
sæsoner været præget af en blanding af
revynumre og egentlig artistoptræden.

Cirkus i zoo zoo i tivoli
Når en odenseaner taler om dyreha
ven, mener han zoologisk have, men
det er dog et tilfælde, der ligner en
tanke, når man tager i betragtning, at
odense zoo's nærmeste nabo netop er
en fast tivolipark med alle former for
traditionelt gøgl.
Indtil for få år siden blev både tivo
li og zoo drevet som én forretning.
Løste man billet til det ene, havde man
samtidig adgang til det andet, og eta
blissementets gæster kunne således
indstille sig på en heldagstur, for der
var nok at se på og underholde sig med.
Kombinationen af gøgl og zoo har
ellers ikke haft de bedste betingelser i
dette land, hvor bedre folks børn så
sandelig ikke går i zoologisk have,
fordi det er morsomt, men fordi det er
lærerigt. Og det må retfærdigvis til
føjes, at visse aktive dyrevenner såmænd nok for længst havde fået den
sidste zoologiske have lukket, dersom
man ikke fra anden side havde slået
kraftigt på netop havernes pædagogi
ske betydning.
Således er det for længst fastslået
som en videnskabelig kendsgerning,
at dyr i fangenskab trives bedre, når
de er under dressur og i det hele taget
har noget at beskæftige sig med. Da
det ikke er dyr, man mangler i zoolo
gisk have, og da det heller ikke ville
være svært at skaffe dygtige dressø
rer, må der være en anden grund til,
at haverne ikke udnytter denne nær
liggende mulighed for at skaffe lidt
ekstra indtægter, som i højeste grad
er tiltrængt. Denne grund må for stør
stedelens vedkommende findes i gamle
puritanske forestillinger om, at der
ligesom skal være en grænse for mor
skaben og en endnu stærkere tyrker
tro på, at jo mere man morer sig, jo
mindre »får man med hjem«.
Også her finder vi noget utraditio-
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herunder Fyns-Tivolis facade, i midten
optræder »Guldpigerne« på friluftsscenen
og nederst en fynsk minilandsby som
køreforretning med pædagogisk indslag.

nelt i Odense, nemlig en børnecirkus.
Det er en nydelig indretning i hjør
net af zoo, en åben arena, men bort
set fra, at det kan regne på publikum,
er det en regulær lille cirkus, med ma
nege og alt til faget hørende. De op
trædende er børn, og de har succes.
Ingen har ondt af en cirkus i en
zoologisk have, når de optrædende
blot er børn, og de dresserede dyr er
ponyer og hunde. Men voksne artister
og dyr fra fremmede verdensdele tør
man ikke binde an med. Man mener
formodentlig, at elefanter, kameler for ikke at tale om løver og tigre - har
bedst af at gå til i neurotisk sløvhed.

I zoo i Odense får børnene mulig
hed for fri udfoldelse i havens
børnecirkus. De optrædende er alle
amatører. Her ses en lille domptør
der næppe husker tiden, hvor man
optrådte med rigtige rovdyr. Des
uden et billede fra et »rigtigt« ki
nesernummer.
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Manley Bros-musikalske danske klovner.
(til højre) - Willy Manley blev senere
formand for Dansk Artistforbund og
stifter af Artisternes Arbejdsløshedskasse.

Han bærer
de latterligste
af vore byrder

»Tre Daniels«: Daniel, Gusti
og Willy Blumenfeldt. nederst Da
niel som hvid klovn.

øverst
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Når cirkusfolk taler om klovnen, mener de den hvide klovn, ham der i sit
spraglede pailletkostume, sit hvidsminkede ansigt kun med kraftigt optrukne
øjenbryn og røde ører og med sine elegante manerer repræsenterer det let
snobbede borgerskab og konventionen. Vi kender ham fra den klassiske en
tré, der består af en hvid klovn og en eller to - evt. flere - af den groteske
type, som i almindelig sprogbrug går under betegnelsen klovn.
Den hvide klovn er altså den ældste, og han eksisterede længe før cirkus kom
til. Hans slægtskab med Harlekin og Pjerrot synes iøjnefaldende, men hverken
i teaterhistorien eller i cirkushistorien er der gjort noget helt overbevisende for
søg på at trænge til bunds i netop cirkusklovnens historie.
I England betragter man normalt Josep Grimaldi (1778-1837) som klovn
kunstens fader. Han var umådelig populær, ja elsket af hele nationen, og selve
ste Dickens skrev hans selvbiografi. Det er utænkeligt, at Astleys klovner, som
de fremtrådte i begyndelsen af 1800-tallet, skulle kunne være helt upåvirket af
Grimaldi, selv om han så vidt vides aldrig selv optrådte i manegen. Nogen
egentlig Grimaldi-tradition kan dog næppe påvises for cirkusklovnens ved
kommende, idet Grimaldi selv foretrak scenen og her først og fremmest kom til
at påvirke de komikere, som senere skulle få så stor betydning for musichall'en og for den engelske pantomime. Cirkusklovnen var endnu på Grimaldis
tid så stærkt knyttet til hesten og ridningen, at han dårligt nok fandt på at
skæve til sceneklovnens arbejde for eventuelt at lure ham et par tricks af.
Den groteske klovn, som i fagsproget går under betegnelsen »August« (ikke
som nogen tror, opkaldt efter den største danske klovn August Miehe), hævdes
af visse historikere at være blevet »opfundet« af en Tom Belling, som i midten
af forrige århundrede ved et uheld snublede i manegen, fordi han i farten hav
de fået et alt for stort kostume på. Det skal have set så morsomt ud, at publi
kum krævede dacapo. Denne påstand kræver nu nok nærmere underbyggelse,

Danske klovner med verdensberømmelse.
Mens Fyrtårnet var skuespiller, var
Bivognen artist opvokset i familien Miehe.
Senere fik han sin egen cirkus.
Den danske klovn
Dan Reves, en
af de sidste, som
lod sig inspirere af
den populære
negrominstreltradition.

men det er en kendsgerning, at navnet Belling de næste par generationer havde
en ikke ringe betydning for klovnkunsten ikke mindst i Danmark.
Klovnkunsten er i kernen af sit væsen tidløs og international. Alligevel kan
man med nogen ret tale om en italiensk, en spansk, en fransk klovnstil og for
den sags skyld også om en dansk stil eller tradition, f. eks. August Miehes lune
jyske bonde. Og selv om denne, vel nok den største danske klovn hidtil, havde
succes i cirkus Medrano i Paris (hvor han også snakkede ravjysk), så har det
specielt danske ikke vakt større interesse ude omkring i verden.
De danske klovner, der har formået at gøre sig gældende i det store udland,
har haft den nødvendige flair for det elementære i komikken, det der er inter
nationalt og fælles for alle uanset alder og dannelsesniveau.
Ordet klovn (af engelsk: clown) betyder egentlig noget i retning af bonde
karl eller klodsmajor. Den dag i dag kan vi f. eks. på film opleve den komiske
bonde, der er kommet ind med fire-toget, og som er mere eller mindre til grin,
fordi han ikke ved, hvordan han skal opføre sig i det bedre selskab. Hans på
klædning er udtryk for dårlig smag, han taler dialekt (enten sjællandsk eller
jysk), han siger du til alle, fumler betuttet med kniv og gaffel og klager til tjene
ren over, at suppen er for tynd, lår han har smagt på skylleskålens indhold.
Enhver, der har prøvet at dumme sig i det bedre selskab, ved, at det kan
være en overordentlig pinlig affære sådan at spille klovn ufrivilligt, og når
August i manegen støder an mod takt og tone, fryder det os, for nu er det os,
der ved bedre. Måske har vi lidt medlidenhed med denne bondske stud, der gør
alting forkert, men i sidste ende får vi som regel lov til at triumfere, for det slår
sjældent fejl, at klovnen alligevel sejrer over de fine, der tyranniserer os med
deres overfladiske manerer og tomme konventioner.
Alt dette hænger klovnen ud til spot og spe og befrier os derved for de lat
terligste af vore byrder.

August Miehe var nok
den største danske cirkusklovn.
Mange danskere tror
fejlagtigt, at August-typen
er opkaldt efter ham.
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Akrobat oh!
Et stadigt tilbagevendende spørgsmål
for journalister og anmeldere, der skal
skrive om den gamle klovn, der pry
der disse sider er, om han hedder Ri
vel eller Rivels - altså med eller uden
's' i enden. I virkeligheden hedder han
Andreo, på fransk bliver det til Andreu, og det er kun i germansktalende
lande, han er verdensberømt under
navnet - Akrobat Oh!
Født i Spanien i 1896, fast bosat i
Frankrig, mest populær i Danmark og
Tyskland. Fik sit gennembrud som
August i Trio Rivels, som i tyverne
og trediverne slog sit navn fast som en

af klovnhistoriens største trioer, og
der er kyndige folk, der mener, at
klovnkunsten, som den skulle mani
festere sig i den klassiske trio, kulmi
nerede med dette nummer.

Charlie siger kun lidt men man er aldrig i tvivl om,
hvad han mener.

I de senere år har Charlie Rivel søgt
bort fra ensemblet og med en for en
artist i hans alder beundringsværdig
energi søgt at forny sig. Hans mål er
den suveræne soloklovn, og hans
kunstneriske succes må betragtes som
en kendsgerning, fastslået ved hans
engagementer i lorry 1962-63 i cir
kus MORENO 1965 Og i SCHUMANN 1967.

Han er en stor klovn, og når ikke
alle direktioner i Europa ligefrem står
i kø for at få ham, skyldes det, at han
ikke er til at hive ud af manegen, når
han først er kommet ind. Han »træk
ker den i ørene« og vil ikke forstå, at
et moderne publikum ikke er indstillet
på numre, der varer længere end højst
et kvarter-tyve minutter.
Charlie Rivel arbejder helst tre
kvarter.

C/rkus
_ *.

<D

TEGNINGER

FRIK STOCKMARR

Erik Stockmarr brugte Charlie og to af
hans børn som modeller til Harald H.
Lunds børnebog »Cirkus«.

Stockmarr en moderne cirkusrekommandør

tegneren og hans frue i
værkstedet, nederst tegneren og hans
familie i det smukke hjem, der
var præget af hans kunst.
herunder

Man kan ikke uden videre gå ud fra, at man er gæst hos en cirkusentusiast,
fordi der hænger en cirkusplakat på væggen. Sandsynligvis drejer det sig om
en af Erik Stockmarrs plakater, som endnu, flere år efter hans død, forhandles,
og som i tidernes løb er trykt i meget store oplag. De hænger både i danske og
udenlandske hjem, og der kan ikke være tvivl om, at det først og fremmest er
plakaternes kunstneriske kvalitet, der har interesseret køberne, mens selve em
net, cirkus, er underordnet.
Spørgsmålet - som desværre ingen kan besvare - er så, om emnet bliver ved
med at være underordnet, når man sådan daglig mindes om, at cirkus er noget
af det festligste, der findes i denne syndige verden. Det ville utvivlsomt være
af største interesse for reklamepsykologer og den slags mennesker at finde ud
af, hvad der virker stærkest ved disse plakater: det rent reklamemæssige, der
jo ifølge sin natur må søge at lede opmærksomheden bort fra selve plakaten og
henimod det, den reklamerer for, eller den kunstneriske kvalitet, der gør pla
katen til et mål i sig selv.
Stockmarr selv var fascineret af denne problemstilling og søgte utrætteligt
efter det punkt, hvor kunst og reklame mødtes. Han var ofte tæt på, ikke
mindst i cirkusplakaterne, hvis emne netop optog ham så stærkt, at det faktisk
var en dyb og ægte kærlighed, som han måtte tale om på mange måder. Han
skrev børnebøger om cirkus, illustrerede andres værker om samme emne, og
hans artikler i Berlingske Tidende - ligeledes med hans egne illustrationer huskes endnu af mange, og det skal også nævnes, at han var redaktør af den
festlige billedbog »Cirkus Cavalkade«.

SCHUMANN,

Men det var som plakatkunstner, at han kom til at gøre den største indsats
for cirkus både i Danmark og i udlandet, og hans bestræbelser for at hæve cirkusplakaten kunstnerisk og samtidig gøre den tidssvarende og effektiv blev be
lønnet med adskillige internationale hædersbevisninger.
Stockmarr døde i 1963 kun 58 år gammel.

[SCHUMAÑN1

Stockmarr var både plakatkunstner
og forfatter med cirkusinteresse.
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Pjalter
og pailletter
En kender af cirkuskunsten vil, når
han ser en linedanser komme ind med
lange vide blafrende bukser, straks
være klar over, at han ikke skal vente
sig den helt store oplevelse. Hvorfor
skulle manden ellers skjule sine fød
der?
Men en af de største artister på
stram line, australieren Con Colleano,
gjorde sin entre i mexikansk kostume,
løsthængende vest og bukser med vide
ben, hvilket må have hensat de fein
schmeckere, der havde hørt om ham,
men ikke set ham, i en tilstand af irri
tation. Indtil han i nummerets første
minut viser et kompliceret og lyn
hurtigt spring, hvorunder han affører
sig bukser og vest og igen lander på
linen, nu kostumeret som tyrefægter i
de for denne profession karakteristiske
knæbukser, der fuldt ud tillod publi
kum at beundre hans fine fodarbejde.
Som et andet eksempel kan vi tage
linedanseren Linón, der er kostumeret
som en umådelig pjaltet vagabond.
Men Linón bruger pjalterne. De hæn
ger i alle vegne og forhindrer ham i
at gøre sit arbejde - men også i at

Adah Menken, lårkort fra 1800-tallet.
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Francesco Caroli i galla-kostume.
falde ned og slå sig slemt. Hvis Linón
og Colleano havde byttet kostumer,
ville ingen af disse hver for sig frem
ragende numre have været noget sær
ligt.
Artistens arbejdstøj ser ud, som det
gør, fordi det har denne eller hin be
stemte funktion. Derfor ser det forre
sten også ofte godt ud, selv om det
ikke altid er på højde med moden. Til
andre tider har det været forud, så det
kan vel gå lige op.
Det enkleste, det smukkeste og det
mest praktiske kostume til en kvinde
lig akrobat, er den lille badedragtlig
nende ting, som evt. kan forsynes med
et lille skørt til pynt. Ellers kan det
kun varieres med farver og mønstre.
Den mandlig akrobat - i hvert fald
ham, der arbejder i flyvende trapez,

vil næsten altid være iført trikotbuk
ser og enten have bar overkop eller en
lille ærmeløs »undertrøje«, som visse
steder i verden kaldes en »Léotard«,
opkaldt efter opfinderen af den flyven
de trapez, franskmanden Jules Léotard.
Ham kan vi takke for dette overor
dentlig praktiske stykke undertøj.
Klovnens tøj er et helt kapitel for
sig. Sædvanligvis er det for stort, men
man kan altid kende dilettanten fra ta
lentet på, at frakken hos førstnævnte
bare er for stor, ligesom når en lille
dreng klæder sig ud i fars tøj. Men på
den rigtige klovn er frakken for stor
på en sådan måde, at den alligevel
passer. Alle de groteske overdrivelser
er afpasset efter hinanden på en så
dan måde, at der i sidste ende kom
mer en slags harmoni ud af det. Tøjet
er ikke valgt et par numre for stort,
fordi der skal være plads til ting og
sager, men fordi der af en eller anden
grund står mere sympati om en lille
mand i for stort tøj. Og når der nu er
så god plads, kan man lige så godt ud
nytte den i den gode sags tjeneste. Det
er let at finde plads til en gummivand
beholder, som bruges til at græde strå
ler med, og til det batteri, som leverer
strøm til lyset i øjne og næse. Der er
plads til den ene vest oven på den an
den og til en skjorte på femten meter
eller mere.

Edeling, magiker i praktisk tøj.

Diana og Claus Jespersen, det romantiske
unge par i dansk cirkus i dag.
Kostumerne er betalt af den benneweiske
familie formue.

Skal man græde, så det kan ses, må man
bruge håndkraft: et diskret tryk på gum
mibolden i højre jakkelomme, og vandet
sprøjter ud af en stakkels klovns øjne.

Den største af dem alle, Grock.
Tøjet er for stort, men det er
skræddersyet - og det passer.
Pjalter og pailletter mødes i manegen.
Enrico og Ernesto Caroli udkæmper duel.
Francesco er sekundant.

Da Schmidterne duperede
de Skævinge-folk
En forårsdag i 1917 havde en lille flok nysgerrige samlet sig på stationen i
landsbyen Skævinge. Det var ikke usædvanligt, at folk, når de havde tid til det
slog et slag om ad stationen ved de tider, toget skulle komme, men på denne dag
var der lidt flere end sædvanligt, for der var kommet usædvanlige gæster til bys:
cirkus BRDR. schmidt med hele det store personale.
Lidt mistroiske, men stadig nysgerrige, fulgte de Skævinge-folk udladningen
af denne store verdenscirkus. Det foregik ved hjælp af en trækvogn, som direk
tøren selv, en ung mand ved navn Louis, havde lånt et sted i byen, og den
videre transport af materiel og personer fra stationen til cirkuspladsen lidt uden
for byen krævede kun én tur med trækvognen. Direktøren havde spændt sig
selv for, og hans to brødre Arnold og Frederik skubbede på, mens deres mor
gik ved siden af og slæbte på de mest værdifulde af familiens ejendele.
Hun havde selv syet teltet, som lå på trækvognen, af gamle sække, som
drengene havde købt for de penge, de kunne tjene ved at spille i gårdene og på
værtshuse, og familien havde kun haft det at leve af, som var blevet til overs.
Det havde været en hård vinter, men nu var deres cirkus færdigt, og deres
trængselstider forbi. Det var ikke meget jordisk gods, de ejede, men ingen af
dem var i tvivl om, at dette var begyndelsen til noget stort.
Da teltet var rejst, så det dog lidt pauvert ud, syntes de. Det synede ligesom
mindre, end de havde forestillet sig, og der manglede et eller andet.
Facadeskiltet! Selvfølgelig. En af dem gik straks i gang med at male et
kæmpemæssigt facadeskilt. Der var kun vandfarve ved hånden, men det så såmænd meget pænt ud, og ingen i Skævinge kunne være i tvivl om, at der var
cirkus i by. En del mennesker kom der da også til premieren, selv om - eller
måske fordi - det blev regnvejr. Næste dag kunne brdr. Schmidt kontrollere,
hvem af byens indbyggere der havde været i cirkus, for i regnen var vandfarven
på facadeskiltet blevet opløst og havde dryppet på publikum. De, der havde blå
eller rød farve på tøjet, havde allerede været i cirkus, så der var ingen grund til
at spilde reklamemateriale eller anstrengelser på dem.

Cirkus Vivi kørte med godt
materiel, en smuk ny »sjap« og en
manege af standardstørrelse,
men trods pænt program holdt
herligheden kun fire sæsoner.
herover et kik ind i forestillingen.

Frederik Schmidt, bedre kendt
under navnet Gug'ele, sammen med
sin kone Dina i den kendte klovneentré »Spejlet«.
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Så beskedent begyndte Cirkus Brdr. Schmidt, men den lille families optimis
me skulle vise sig at være berettiget. Cirkus voksede sig år for år større, indtil
det engang midt i trediverne havde nået den størrelse, som Arnold og Frederik
fandt passende, en pæn formastet i mellemklasse med gode programmer, good
will hos publikum, men ingen verdenscirkus. Fest var der altid i Cirkus Brdr.
Schmidt, bl. a. fordi der altid var gode klovner: Arnold var en fortræffelig
hvid klovn, og som august tegnede Frederik under navnet Gugele en bondesnu
jyde, forsoren og temmelig barok, men med dybe menneskelige perspektiver.
Klovnen Gugele er nok det smukkeste spor, familien Schmidt har efterladt i
dansk cirkushistorie. I dag optræder han sammen med sin kone og sine børn i
klovnnummeret, og børnene har yderligere deres eget akrobatiske nummer, i
øvrigt et af de få numre, som gør det muligt at bevare en smule optimisme for
den danske artiststands fremtid.
Men den største cirkusmand i familien Schmidt er dog Louis, som i 1936
skilte sig ud fra brødrene og dannede sine egen cirkus, som først hed »louis
schmidt«, senere kun »louis«. Forretningen voksede år for år, indtil den i slut
ningen af fyrrerne stod som landets største. Udviklingen skulle imidlertid vise,
at storcirkus ikke var sagen, og sæsonen 1960 skulle blive Cirkus Louis' sidste.
Efter sigende døde denne cirkus af vokseværk og bukkede under i den hårde
konkurrence, navnlig med den nye mand i dansk cirkus, Moreno. Louis
Schmidts skæbne blev af mange opfattet som et varsel om, at nu begyndte
trængselstiderne for dansk cirkus for alvor.
Tre år efter finder vi imidlertid igen en Cirkus Schmidt på landevejen, denne
gang under ledelse af Louis' datter Vivi og hendes mand Erik Christgau. Det
var en væsentlig mindre cirkus, men med gode programmer, sober og nydelig.
Alt var grundigt organiseret med henblik på hurtige rejser i de stationsbyer,
som er for små til de største cirkus.
Denne disposition forekom så indlysende rigtig, at man på forhånd må give
cirkus viví alle gode chancer for at føre de schmidtske traditioner videre med
succes.
Men det blev kun til fem sæsoner. 1967 gav et så stort underskud, at ægte
parret Schmidt-Christgau besluttede at holde op. Hele herligheden blev annon
ceret til salg og tyder således på, at vi har set den sidste Cirkus Schmidt på de
danske landeveje. Det er synd - først og fremmest for publikum.

Gugele træner med døtrene Randi som
undermand og Heidi i hovedbalance.

Gugeles børn »4 Stekuls« under
en forestilling.

Willy Otharis,
Gugele og hans
bror Arnold.

Brdr. Schmidts
mor var af
cirkus familien
Steckel.

Louis Schmidt,
hans kone og Vivi.
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Gøglerens cirkus

Når man kommer lige fra cirkus benneweis eller Schumann til arena, er
det først og fremmest kontrasten, man
hæfter sig ved. Det er jo lidt småt,
der er knap så højt til loftet, de fire
bænkerader er ikke helt så magelige
som de polstrede stole, og de ti-tolv
kroner, en stol i logen koster, beskyt
ter ikke særlig effektivt mod vårlige
trækvinde eller fodkulde.
Naturligvis trænger kontrasten sig
også på ved en sammenligning mellem
programmerne.
Verdenssensationer
kan der selvsagt ikke være tale om i et
foretagende af denne størrelse. Mane
gen kan rumme mere end én pony,
men der er i hvert fald ikke plads til
tolv skimler af ædelt blod. Én pige i
sving-trapez har tilstrækkelig plads,
men en mand i flyvende trapez ville
under sine sving slå fødderne mod pi
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sten og ramle hovedet mod teltkuplen.
Men kontrasten, som altså tilsyne
ladende ikke falder ud til Cirkus Are
nas fordel, bliver alligevel på en mær
kelig måde en væsentlig del af det fun
dament, som denne cirkus bygger på,
for det er den, der gør en Arena-aften
til noget særligt. En lille smule større,
en lille smule bedre, og sammenlignin
gen med de store cirkus ville få en
ganske anden relevans, forventninger
ne ville stige til op over blaserthedsgrænsen og nå op i de luftlag, hvor
skuffelserne trives så godt. Som det er
nu, venter man sig ikke for meget og
bliver glædelig overrasket, når der inde
i den lille manege alligevel sker et og
andet, som kan interessere.
Det er - som sagt - ikke de artisti
ske toppræstationer, der trækker pub
likum, men måden, det sind, hvormed

Klovnen Larno var i
mange år med til at tegne
Cirkus Arenas ansigt.

man sælger det »stuur nummer«. Det
er gøglersindet ... og alt andet end til
fældigt. Direktøren for dette foreta
gende hedder Arne V. Olsen, den tid
ligere markedsgøgler Berdino. Ikke
mange af hans gamle kolleger har
overlevet i showbusiness, men Olsen
mærkede, hvilken vej vinden blæste.
Skulle han fortsat klare sig i branchen,
måtte han i tide gøre sig fri af marke
der, byfester og lignende, der sædvan
ligvis er koncentreret om weekenden.
Som selvstændig kunne han spille og
så ugens øvrige dage, selv lægge en
rute og undgå de dyre transporter.
Derfor døbte han i 1957 sin mar
kedsforevisning om og kaldte den for
fremtiden Cirkus Arena. Programmet
blev udvidet til et par timers varighed.
Familien trækker selv det tungeste læs:
direktør Olsen har selv et par afde
linger med trylleri, han er sprechstall
meister, går ind i klovnnumrene med
Larno (som også optræder med dres
serede hunde og duer), han passer det
firs mand store orkester (grammofon),
står ved indgangen og byder hver en
kelt tilskuer velkommen, og efter fore
stillingen tager han kærligt afsked.
Sønnen Benny, som assisteres af fru
Hanne, er jonglør, hestedressør, volti

gerytter, teltmester, transportarbejder
m.m. Datteren Jytte er trapezartist og
linedanserinde og sælger slik i pausen.
Hendes mand, Arne Nebelong Ibsen,
kaldet Lille Arne, er reklamemand og
har som hovedopgave at sørge for, at
ingen i den landsby, som cirkus gæ
ster, er uvidende om den store begi
venhed.
Familien er nu blevet så stor - tredje
generation er på vej ind i manegen at det ikke længere er nødvendigt med
fremmede numre. Den, der har god
indsigt i familien Olsens forhold, vil
her mumle noget om, at den sympati
ske klovn Larno jo da ikke hører til
familien, og svaret må da blive: han er
ganske vist ikke en ægte Olsen, men
det ses ikke, når de firs mand spiller.
Larno hører til i Cirkus Arena.

Tryllekunstneren
Arne V. Olsen, alias direktør
Berdino, alias Dovregubben.
i midten svigerdatteren
Hanne Reinsch og nederst Larno
i »Sutteflaske-koncerten«.
øverst:

juniordirektør
Benny Berdino i sit balancenummer
assisteret af fru Hanne.
til venstre
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En cirkus i mølpose
Det er meget få mennesker, der slip
per levende fra at starte en cirkus
uden at have den baggrund, der ligger
i at være født i savsmulden. Willy
Moreno klarede ikke alene starten,
men også hele tyve sæsoner, hvorefter
han lukkede butikken og trak sig til
bage til en behagelig tilværelse som
millionær.
»Jeg gider ikke mere,« var hans
kommentar til et dagblad i slutningen
af sæsonen 67, der blev cirkus more
nos 20. sæson - og foreløbig den sid
ste. »Foreløbig« er en nødvendig til
føjelse, eftersom alt materiel, telt, vog
ne etc. ikke er solgt og heller ikke har
været annonceret til salg, men bare
er lagt i mølpose. Manden har altid
været uberegnelig, og selv om det må
ske ikke er overvældende sandsynligt,
at vi igen finder Cirkus Moreno på
landevejen, er der dog ikke mange,
der tør benægte muligheden af, at han
igen lægger ud med en eller anden
overraskelse.
De første par sæsoner hed forretnin

gen »moreno & reinsch«, men den
økonomiske succes gjorde det hurtigt
muligt at købe Albert Reinsch ud af
foretagendet, der var i stadig vækst,
og de mere veletablerede cirkusdirek
törer, der i begyndelsen hånligt havde
talt om »loppecirkus« og andet, som
ikke var ment som ros, måtte nu ac
ceptere Willy Moreno som en alvorlig
konkurrent.
Han var en alvorlig konkurrent,
som den må blive det, der går til sa
gen med fuld musik og uden at skele
til, om traditionen tillader dette eller
hint. Cirkus var for ham en forretning,
der skulle kaste noget af sig så hurtigt
som muligt, og det kunne kun ske,
dersom foretagendet blev drevet efter
de mest moderne forretningsprincip
per: kvalificerede medarbejdere, til
fredse kunder, kontant betaling.
Hvad det første angår, var Albert
Reinsch manden, der var født i cirkus,
og som kunne alt det praktiske, der er
forbundet med at få teltet stillet op og
revet ned til tiden etc. Senere ansatte

Willy Morenos to sønner, René og Travis, udgjorde
eneste stamnummer på programmet. Da Cirkus Moreno gik ind,
havde de oparbejdet et solidt voltige-nummer.
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Direktør Willy Moreno:
» . . . man skal holde op, mens
legen er go' - « !

Moreno en af de dygtigste forretnings
førere i dansk cirkushistorie, Arne
Hansen, som tidligere havde været for
retningsfører i cirkus louis. Det var
måske Morenos klogeste disposition,
og omvendt hævdes det i cirkuskredse,
at Louis Schmidt aldrig har begået
større fejltagelse end at lade Arne
Hansen gå til en konkurrent med en
appetit som Morenos.
Hvad kunder angår, viser kendsger
ningerne, at en væsentlig del af hans
publikum var mere end tilfredse.
Måske var ikke alt i programmet ud
tryk for den ædleste gamle cirkuskultur, men eventuelle svagheder druk
nede i et hæsblæsende tempo. Som di
rektøren engang skulle have sagt til et
lidt svagt nummer: »Kan De ikke give
kvalitet, kan De i det mindste lade det
gå stærkt.«
Moreno kan ikke lide at skylde no
gen noget og har altid betalt kontant.
Til gengæld har han været en sær
deles hård kreditor, og fribilletter var
undtagelsen, der bekræfter reglen.
Endelig har han været heldig, og
sidst, men ikke mindst, har han haft
en god kone. Inga Moreno har måske,
når alt kommer til alt, været cirkus
Morenos største aktiv.

Moreno-knyster paraderer for
fotografen med en del af dyrene
i en eksotisk gruppe.

Da dette billede blev taget, forestillede
det den ene halvdel af direktionen i Cirkus Brdr. Moreno.
Det skulle ikke så være.
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For cirkusfans og samlere
Bortset fra ganske små tilløb til klubber for cirkusfans,
eksisterer der ikke i Danmark nogen organisation til vare
tagelse af et cirkuspublikums interesser. Ejendommeligt
nok, eftersom vi jo dog har ord for at være en forenings
glad nation.
Men naturligvis findes der også her i landet mennesker,
hvis interesse for manegens kunst rækker ud over det år
lige cirkusbesøg. Det er umuligt at sige, hvor mange der
er, men gætter man på nogle få hundrede, bliver det ikke
alverden galt. Man kan skyde sig ind på tallet ved skøns
mæssigt at opregne de ansigter, som år efter år dukker op
til premierer, og som til hver en tid vil finde en cirkuspremiere en rejse værd. De dukker op ikke blot i Jylland,
på Fyn eller på Sjælland, men også i Malmø, hvor den
svenske cirkus scott lægger ud, og vi ser dem nikke til
hinanden, når de mødes til en tysk forestilling i Flensborg.
Meget tyder dog på, at en væsentlig del af de danske
cirkusfans nok er interesseret i cirkuskunsten som sådan,
men først og fremmest er samlere. Det mest nærliggende
objekt for en samler af cirkuseffekter er naturligvis pro
grammer, som er lette at anskaffe, idet de jo forhandles i
enhver cirkus, og det sker om ikke hyppigt, så dog nu og
da, at én mand køber ti, tyve eller tredive programmer på
én gang. Et par stykker beholder han selv, resten sender
han til samlerkolleger rundt omkring i udlandet, som kvit
terer med programmer fra deres eget land. Der må altså
eksistere ret betydelige samlinger af programmer, men det
er de færreste, »man« har kendskab til, eftersom der som
sagt ikke findes noget forum for den slags.
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Lidt tungere ligger det med plakater, som ikke uden vi
dere kan købes. Man skal helst kende nogen i cirkus eller
tage sig den frihed at opsøge reklamemanden eller forret
ningsføreren, noget den mere tilbageholdende samler ofte
vil vige tilbage for, men de, der virkelig går ind for sagen,
skåner hverken sig selv eller andre. Nogle af de største
plakatsamlinger i landet vil utvivlsomt kunne vurderes til
betydelige formuer, og der kunne arrangeres en gigantisk
udstilling af cirkusplakater, hvis en eller anden ville tage
initiativ. Den formodentlig største samling ejes af artisten
Ølund Barly, der står for en væsentlig del af billedmateria
let i denne bog.
Når dertil kommer de store samlinger af fotos, litteratur
og malerier om cirkus, kunne der stables en udstilling på
benene, som det ville tage dage at komme igennem, uger at
fordybe sig i og måneder at blive fortrolig med.

Oplyst enevælde

Benneweis' elefanthjord vender tilbage
efter en motionstur. I stalden venter 100 kg havre
på dem samt gulerødder, rugbrød og
anden guf.

Direktør Eli Benneweis er et kært barn med mange navne: kong Eli af Benne
weis, Patriarken og naturligvis Der Alte, som chefen i en cirkus efter gammel
tysk tradition kaldes. Dermed antydes eneherskeren, men det må retfærdigvis
tilføjes, at han til daglig - også af folkene - omtales ved sit fornavn, men san
delig tiltales direktør Benneweis.
Nu kommer man nok ikke udenom, at ideen bag slagordet »demokrati på
arbejdspladsen« sandsynligvis sidst vil trænge ind på den arbejdsplads, der hed
der cirkus. Med risiko for at blive misforstået kan man hævde, at en væsentlig
del af europæisk cirkus hviler på tyske traditioner, der næppe kan siges at have
vist den største åbenhed over for demokratiske snurrepiberier, men det er i den
ne forbindelse ikke uinteressant at få fastslået, at kejser Wilhelm II sendte et
par dygtige officerer til Amerika for at studere transportproblemer. Disse stu
dier foregik i cirkus ringling, der var så godt organiseret, at man kunne flytte
hele det gigantiske foretagende så hurtigt, at man flere gange har præsteret at
spille klokken tretten i en by og klokken tyve samme dag i en anden by. Hvem
ved? Måske havde første verdenskrig fået et andet, i det mindste hurtigere,
forløb, dersom den tyske hær ikke havde lært at flytte sig på cirkusmaner.
En lidt venligere og måske også mere præcis sammenligning vil fremstille en
cirkusdirektør som en slags skipper på skuden, manden der har ansvaret og
som må adlydes.
Eli Benneweis vil dog ikke kaldes diktator, men lægger på den anden side
heller ikke skjul på, at han finder, at oplyst enevælde er en sympatisk styreform
- når det drejer sig om cirkus.
Men den, der har held til at komme helt ind på livet af manden, vil opdage, at
der i hvert fald er én ting, han sætter højere end magt, og det er familien, dyna
stiet, navnet Benneweis. Den gensidige respekt mellem ham og familien er en af
de dybeste hemmeligheder bag hans imperium, for hvad er selv den mest geniale
hersker værd, dersom han ikke har de rigtige, loyale ministre?

Cirkusprinsesse Diana med kronede
hingste.

Irene Benneweis, blandt husets mange
venner kaldet Bedste, får besøg fra stalden
i vinterkvarteret i Dronning Mølle.

Eli Benneweis — Der Alte — Patriarken
eller kong Eli. Af natur proprietær med
rullende tilliggender.
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Familien Benneweis før den årlige gallaforestilling for kongefamilien. Fra venstre
Claus Jespersen, Eva, Eli, Irene, Sonny og Diana Benneweis.
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Når fløjten har lydt
Når klokken nærmer sig tidspunktet for forestillingens be
gyndelse vil der tre gange med korte mellemrum blive
blæst i en fløjte - et tegn til alle i cirkus om, at nu går det
løs om et øjeblik. Når fløjten har lydt tredje gang, vil de
fleste af folkene og eventuelt de artister, som har hjulpet
til med at vise på plads, øjeblikkelig søge ud i ridegangen.
Næsten i samme minut marcherer de uniformerede cir
kus tjenere ind i manegen og danner spalier for direktøren
eller en af hans repræsentanter, der åbner forestillingen
med at byde publikum velkommen og udtrykke håbet at »De
må tilbringe et par fornøjelige timer i selskab med dygtige
og dristige artister. God fornøjelse!«
Vi ser ikke meget til f. eks. direktør Eli Benneweis under
forestillingen, og tidligere, da udvalget af cirkusdirektörer
var større, kunne der nævnes direktører, der overhovedet
ikke viste sig for publikum. Det betyder ikke, at chefens
rolle i den gode forestilling er mindre betydningsfuld.
Det er for det første ham, der engagerer numrene, en
opgave, som i nogen grad kompliceres af, at der er noget,
der hedder et budget; men når den side af sagen er i or
den, og alle numrene er engageret, kommer det sværeste af
det hele: præsentationen.
Denne opgave kan være svær nok, thi foruden de æsteti
ske hensyn, gør også utallige praktiske hensyn sig gælden
de. Muligvis ville det være ideelt, om klovnerne kom på
lige efter et rent akrobatisk nummer. Nu viser det sig
imidlertid, at klovnerne og akrobaterne er de samme per
soner, og da det tager tid at lægge en klovnmaske, må der
indskydes et eller flere numre. Måske kommer klovnerne
nu til at ligge lige efter et komisk hump sti-bump sti-num
mer, og det går slet ikke. De to numre ville modarbejde og
evt. ødelægge hinanden. Humpsti-bumpstierne rykkes der
for frem til første plads på programmet, og så er de sure.
De vil ikke ind som nr. 1, for det er vanskeligt for et ko
misk nummer at oparbejde den rigtige stemning så tidligt
i forestillingen.
Når så langt om længe rækkefølgen er bestemt, kan det
vise sig, at to numre, som begge kræver en kompliceret
opstilling af rekvisitter, kommer lige efter hinanden, hvil
ket vil give to pauser for tæt på hinanden. Det går heller
ikke. Og hvad med podiet (det bræddegulv, som lægges ind
i manegen, og som er nødvendigt for visse numre, bl. a.
cyklister) og tæppet? Skal det ind en gang mere eller min
dre. Kan man trække et nummer frem, så podiet bliver
brugt, nu det er inde? Der skal jo være flugt og tempo over
forestillingen, men på den anden side må man ikke sjuske.
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Cirkus Benneweis' elefanter har under Sonny Benneweis'
ledelse opnået verdensry. herover en stejlende elefant med
billetpigen Addi på hovedet.

Evelyn Hans, for tiden et af de mest
kendte hundenumre.

den danske
klovn Gaston, der fremstiller bal
londyr til børnene.

herover og til højre:

sprechstallmeister Claus
Jespersen - sønnesøn af kpt. Jes
persen - kendt af mange fra radio
ens morgengymnastik.

til venstre
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Det store bur
I 1962 fik vi en lov, som af kyndige
mennesker hurtigt fik betegnelsen
»den tåbelige lov«. Det var den lov,
der forbød dressur og fremvisning af
såkaldt vilde dyr, hvilket i betænk
ningen er defineret som »dyr, der nor
malt ikke holdes som husdyr i Dan
mark.« Dette vil igen sige, at f. eks.
kameler, æsler, lamaer, elefanter og
andre dyr, som er almindelige husdyr
andre steder på kloden, bliver vilde i
samme øjeblik de overskrider græn
sen til vort land.
Med det store bur i manegen er det
slut, eller det vil i det mindste vare
adskillige år, før vi igen ser det rejst
i savsmulden.
Som en stor del af befolkningen sy
nes også lovgiverne at have betragtet
det som givet, at rovdyrdressur kun
kan foregå ved hjælp af mishandling.
Det kan være svært at få øje på logik
ken i den opfattelse, der går ud fra, at
det er synd for en løve, at den skal
springe fra et postament til et andet,
mens det ikke er synd for en hest, at
den skal rende rundt i manegen og gå
på bagbenene og alt det der.
Spørgsmålet, om det er synd for
løven eller tigeren, lader sig besvare
med et klart nej, hvis ellers dressøren
kan sit kram og har forstand på dyr.
Bliver de behandlet ordentligt, får til
strækkeligt godt foder, bliver passen
de motioneret, har tilstrækkeligt med
plads og holdes renlige, og hvis ellers
dressøren har den fornødne psykolo
giske indsigt og tålmodighed, lider dy
rene ikke. Tværtimod formerer de sig,
så det er en lyst, pelsen holder sig
blød og blank, og de lever længere end
i naturen, hvilket er tegn på, at de be
finder sig godt.
Naturligvis kan det forekomme, at
dressøren må forsvare sig mod et dyr,
som - fortrinsvis i brunsttiden - går

222

til angreb på ham, og han kan også se
sig nødsaget til at gribe ind med be
stemthed over for en slagsbroder i
flokken. Det sker i øvrigt sjældent, hvis
dyrene holdes ordentligt, og dressøren
ellers er opmærksom på, at denne eller
hin bistre han er i brunst, så den kan
isoleres de to tre dage, det varer.
Men selve dressuren foregår ikke
ved mishandling. Dyret lærer at finde
sin plads ved, at dressøren belønner
det med en lille luns kød, hver gang
det går til sin rigtige plads, mens det
ikke får nogen belønning, når det går
til et af de andre dyrs pladser. Før han
giver dyret kødet siger han »på plads«,
og lidt efter lidt vil løven eller tigeren
refleksmæssigt gå til sin plads, når
ordren lyder, selv uden belønning.
Da loven om forbud mod vilde dyr

var til behandling i folketinget, havde
direktør Eli Benneweis, der var den
eneste danske cirkusdirektør, der ejede
rovdyrgrupper, en samtale med davæ
rende justitsminister Hans Hækkerup.
»Hvad foreslår De så, at jeg gør
med alle mine rovdyr?« spurgte Eli
Benneweis.
»De kan vel sælge dem,« lød svaret.
»Synes De, jeg skulle sælge dem til
Albert Schumann f. eks.?«
Ministeren mente, at det nok ville
være lettere at sælge dem til en uden
landsk cirkus.
»Tror De, dyrene vil få det bedre?«
Det troede ministeren ikke.
»Så tror jeg sgu, vi beholder dem.«
Derfor kan man se Benneweis' rov
dyr rundt omkring i andre europæiske
cirkus, men ikke i Danmark.

kpt. Bjarns, en af Benneweis'
første domptører. herunder: Simoneit,
i dag blandt verdens fineste domptører.

til højre:

Manfred Benneweis
med en af sine fremragende tigre.
til venstre træning i Dronning Mølle
under ledelse af Miss Manza.
herunder til højre:

Cirkus Buster
Adskillige cirkusfolk bliver aldrig træt
te af at hænge fjernsynet ud som den
væsentligste årsag til, at det ikke al
tid går så godt for showbusiness, som
det kunne.
TV-folkene, som naturligvis på in
gen måde nærer ønske om at skade
cirkus, har ét særdeles godt argument
at fremføre til deres forsvar: cirkus
buster, der begyndte som en fjern
synsserie og endte som en rigtig leven
de cirkus.
Ideen opstod i 1959 og blev samme
år realiseret af en ung producer i fjern
synets BUS-afdeling (børne- og ungdomsudsendelseme), Niels-Jørgen Kai
ser, der fik lov til at leje sig ind i Ti
volis koncertsal, hvor han lod bygge
en stor cirkusdekoration på scenen.
Her skabte større og mindre børn med
mere eller mindre udviklede talenter
sammen med professionelle skuespil
lere og artister en cirkusforestilling.
Det hele bygget op omkring en gen
nemgående
figur,
cirkusdirektör,
sprechstallmeister og klovn Buster,
spillet af Buster Larsen.
På forhånd havde ideen tilsynela
dende en del væsentligt imod sig. For
det første er der ikke noget mere døds
sygt end at lave cirkus på en scene,
der jo kræver, at publikum sidder for
an, alle med front mod scenen, mens
manegen netop er kendetegnet ved, at
publikum sidder hele vejen rundt. Der
til kommer, at det altid vil være en
risikofyldt sag at lade en skuespiller
være klovn, netop fordi han som regel
spiller klovn i stedet for at være klovn.
Hvilket jo ikke helt er det samme.
Men de artister og cirkusfans, der
spåede fjernsynsserien Cirkus Buster
en kort levetid og en middelmådig suc
ces, tog mildt sagt fejl. Det blev en af
de største sucesser i fjernsynet over
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hovedet. Serien kørte videre sæsonen
1960. Sidste udsendelse kom i maj
1961, samtidig med, at en rigtig le
vende teltcirkus af samme navn havde
premiere i Grenå.
Andre cirkusinteresserede har op
fattet serien som et eksperiment, der
gik ud på at lodde mulighederne for
en helt speciel tv-mæssig udnyttelse
af cirkuskunsten. For en streng for
mel betragtning, kan det næppe hæv
des, at eksperimentet lykkedes - de
problemer, der er forbundet med at
omplante cirkus til skærmen er bety
delige og venter endnu på den ideelle
løsning; men på mystisk måde lykke
des det reelt at indfange en væsentlig
del af manegens trylleri, og at enga
gere et meget stort publikum beståen
de ikke blot af børn og unge, som det
var bestemt for, men også af voksne.
Taler man med artister, der har
medvirket i Cirkus Buster, om årsa
gerne til successen, fremhæver de alle
den inspiration, der udgik fra produ
ceren. Niels-Jørgen Kaiser synes selv
tilbøjelig til at give Buster Larsen
æren, og det skal i hvert fald indrøm
mes, at valget af denne skuespiller til
rollen som cirkusdirektør og klovn

blev truffet med usædvanlig præcision.
Skønt Buster gik frem på rigtig teater
maner - og det er ifølge professionelle
klovner ikke den rigtige måde at gå

Buster og »den hvide klovn« Thorkild
i en scene fra »Cirkus Buster« i
Tivolis koncertsal.

frem på - lykkedes det ham dog at
skabe en klovnskikkelse, der vil blive
stående i dansk cirkushistorie og i
erindringen hos dem, der så ham.
Manden bag den rejsende Cirkus
Buster var Eli Benneweis, der få år
tidligere havde købt cirkus bellis ma
teriel. Han stillede nu den tidligere
Cirkus Belli til Busters rådighed, gav
ham en dygtig cirkusmand, Christy,
som medhjælp, og så bare ud på lan
devejen og finde publikum til de man
ge artister, heste, elefanter, løver og
hunde. Sidstnævnte blev fremført af
fru Lizzie Buster Larsen.
Eli Benneweis fik ingen grund til at
fortryde denne disposition, og han
var klog nok til at holde op, mens le
gen var god.
Men det er kreperligt at tænke på,
at ikke så meget som en meters strim
mel endsige en hel Cirkus Buster-ud
sendelse er bevaret. Alle bånd er slet
tet og er blevet brugt til noget andet.
Herren må vide hvad?

cirkusdirektør hr. Buster Larsen,
derunder Eli Benneweis og skaberen af
den oprindelige »Cirkus Buster« Nielsførgen Kaiser under en prøve.

øverst:

Programforside til det omrejsende
Cirkus Buster-Benneweis.
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Schumannship

et af de smukkeste numre,
der overhovedet har været vist i en
manege - Albert og Paulines frihedsnum
mer »Rapsodi in Blue«, nederst til højre
Katja — femte Schumann-generation.

Schumannship er et begreb, der står for det bedste i inter
national hestecirkus: grundighed, kvalitet, stil.
På frihedsdressurens område er det først og fremmest
Albert Schumann, der har gjort sig gældende, en følge af,
at han er den ældste og den, der sidder på dynastiets gamle
tronstol; og der er tradition for, at disse store numre sor
terer under altmeisteren. Broderen Max har ikke haft sam
me lejlighed til at brillere på dette område, men har dog
vist tilstrækkeligt til at placere sig mellem de fornemste
mestre.
Som ryttere er de to brødre jævnbyrdige og suveræne,
og da de i sæsonen 1967 red en dobbeltskole, vakte det
publikums begejstring og aflivede skrønen om, at folk ikke
bryder sig om ridenumre. En af brdr. Schumanns største
fortjenester består måske i, at det lykkedes for dem at gøre
skoleridningen populær igen. Når hele familien red ind:
Albert og Pauline, deres sønner Benny og Jacques, Max
og hans datter Katja, tog de publikum om hjertet. Den
smukke familie var beundret og elsket af et stort interna
tionalt publikum.
En del af æren må brødrene Schumann dele med Pauline.
Hun brød med den fornemme, men lidt stive Schumanntradition til fordel for det glitrende pragtshow med kost
bare kostumer, lækre lyseffekter og moderne musik.
»Jeg vil lave ballet for heste,« udtalte Pauline Schumann
engang til et dagblad. Alberts frihedsnummer fra 1966
»Rhapsody in Blue«, hvor tolv smukke skimler i køligt blåt
lys dansede til Gershwins musik, viste, at vejen var både
farbar og frugtbar.

1 1969 var Max og hans datter Katja
ene om at repræsentere familien i ma
negen. De blev hyldet, men publikum
savnede det store Schumann-show.
Efter denne sæson, der utvivlsomt
var præget af et dalende besøg, stillede
ejeren af cirkusbygningen, stormaga
sinet Anva, krav om en garantisum
for den følgende sæson. Albert Schu
mann fandt kravet uantageligt - og så
sprang Eli Benneweis til og skrev kon
trakt med Anva.
Historien vil vise, om dynastiet
Schumann efter 123 år på toppen sag
de manegen farvel for bestandig, eller
om der endnu er kræfter til at rejse sig.
Der er ikke for mange aristokrater
tilbage i international cirkus.

De gudbenådede ryttere Albert og Max i en
skønhedsåbenbaring af ridekunst.
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til venstre:

Cirkus i TV konkurrence eller reklame
Det er et spørgsmål, om TV-udsendelser og transmissioner fra cirkus på
længere sigt vil stimulere interessen for en kunstart, som i de moderne masse
mediers tid har fået ganske særlige problemer at slås med. Gunstige erfarin
ger mener man i hvert fald at have høstet på andre områder, først og fremmest
på teatrets.
Kernen i hele dette problemkompleks er efter flere kyndige menneskers op
fattelse at artistens arbejde langtfra lader sig reproducere i samme grad som
skuespillerens, sangerens, danserens og musikerens.
Alle de store navne i international showbusiness, som i dag er i stand til at
samle et stort publikum ansigt til ansigt, vil i forvejen være kendt fra film,
grammofonplader, radio og fjernsyn. Det er først og fremmest gennem disse
medier, at deres ry er skabt, og praktisk taget hele deres public relation er lagt
an på disse medier.
Men det er meget sjældent, der er brug for en artist på film. Radio og gram
mofon er af indlysende grunde udelukket, for hvad er jongløren eller den dri
stige unge mand i flyvende trapez værd, når man er henvist til kun at høre
dem? Og der er meget snævre grænser for, hvor ofte en artist kan vise sit num
mer i fjernsynet, uden at det mister en væsentlig del af sin duft. Skuespilleren,
sangeren, danseren og musikeren kan relativt hurtigt sætte noget nyt på reper
toiret, men et artistnummer af kvalitet er ofte flere år om at tage form.
En positiv løsning af dette - for cirkus — så betydelige problem må ligge i et
vist samarbejde. Sagen er nemlig, at fjernsynsfolk over hele verden stadig
eksperimenterer for at finde den ideelle måde at vise cirkus på. Niels-Jørgen
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Fra en tv-optagelse i Cirkus Schumann:
Kurt Møller Madsen før et interview,
mens produceren Per Wiking og fotograf
Ole Schultz ser til. til højre: Billedet
som man så det på skærmen.

nederst:

Leif Hedagers dekoration
til Sten Jørgensens udsendelse Cirkus
i TV-by.

Kaisers eksperiment med

cirkus buster,

Steen Jørgensens

utrættelige søgen efter det tv-mæssigt rigtige, transmissio
ner, større og mindre reportager, bl. a. cirkus abc bør alt
sammen betragtes som forsøg på at skabe skærmcirkus.
Intet af disse forsøg har været helt vellykket, men en dag
vil det lykkes for en eller anden.
Dertil kommer, at vi om få år, når farve-tv og sorthvidt
kører fra tidlig morgen til sen aften, vil have et kolossalt

Jørgen Espen Hansens dekoration til
udsendelsen Cirkus-Varieté, der var den
store lørdagsunderholdning i vinteren
1956-57.

forbrug af underholdning. De artister, der først finder ud
af, hvordan de direkte kan udnytte skærmens muligheder,
vil tegne cirkus' ansigt i fremtiden.
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Den danske Cirkuspris
En af de sidste dage i sæsonen 1968 blev Den danske Cirkuspris uddelt for
første gang ved en festforestilling i cirkus Schumann. Kulturminister Helveg
Petersen holdt festtalen og overrakte prisen, der består af en smuk stage i dre
vet sølv - designed af Bjørn Wiinblad - til direktør Albert Schumann.
Med de mange priser, legater og stipendier, som hvert år uddeles i dette land
kan begivenheden måske synes en smule ubetydelig, men for vore cirkusfolk,
artisterne, cirkusentusiasterne, forholder det sig anderledes. Der findes manege
kunstnere, der har givet deres publikum så meget, at de ville være behængt med
ordner og medaljer som et juletræ, dersom de havde gjort sig gældende inden for
eri hvilken som helst »fin« kunstart, en af de kunstarter, som nyder officiel aner
kendelse og støtte. Men hidtil har der i Danmark ikke været mulighed for at
hædre selv så betydelige navne som Grock, Rivel, Rastelli, Codona, navne som
Benneweis, Miehe, Schmidt og Schumann har hidtil ikke været at finde i Den
blå bog, og de artister, som er blevet dræbt under udførelse af deres nummer, har
aldrig fået en anstændig nekrolog, om end beretningen om deres ulykke ofte har
fået store bogstaver på avisernes forside.
Og hvad mon der ville ske, dersom en talentfuld ung artist en dag fandt på
at søge ungdommens uddannelsesfond om nogle få tusinde kroner, som ville
sætte ham i stand til at rejse derhen i verden, hvor han kunne finde lige netop
den jonglør, der ville være i stand til at lære ham lige netop det, han mangler,
men ikke kan nå ved egen hjælp. Man ville ikke engang vide, fra hvilken kas
se man skulle tage pengene.
Det er disse forhold, Cirkusprisen - bl. a. - vil ændre eller i hvert fald gøre
opmærksom på. Der er kun to cirkus af betydning tilbage i Danmark, Benne
weis, der kommer hele landet rundt, og Schumann, som ligger fast i cirkusbygningen i København. Planerne om at rive cirkusbygningen ned og opføre et
stormagasin på grunden, vil, dersom de føres ud i praksis, naturligvis medføre,
at vi ikke alene mister et af Europas smukkeste cirkusrum, men også familien
Schumann vil i så fald se sig nødsaget til at søge til udlandet. Efter sæsonen
1969 afslog Schumann-dynastiet at fortsætte, og Benneweis rykkede ind.
Det var altså i sidste øjeblik, man fik hædret en så betydelig cirkuskunstner
som Albert Schumann, som af kulturministeren fik disse ord med på vejen:

Ved manegens 200 års jubilæum i 1967
hyldede Albert Schumann manegens
grundlægger med det store frihedsnummer
»Arven fra Astley«.

»Blandt kendere er der en
smule uenighed om, hvorvidt
det er rytteren eller friheds
dressøren Albert Schumann,
der skulle hædres, og derfor
har man besluttet at hædre
både rytteren og frihedsdressø
ren - sammen med cirkus
direktören, som til denne sæson
har sammensat et program af
meget høj kvalitet, præget af
gammel fin cirkuskultur...
Modtag Den danske Cirkus
pris som et tegn på, at vi kan
lide Dem, og på at vi værd
sætter Deres utrættelige arbejde
for Deres kunst og for dansk

cirkus.
Vi vil savne Dem, den dag
cirkusbygningen falder, og
Cirkus Schumann bliver hjem
løs i Danmark.«

Kulturminister K. Helveg Petersen
overrækker Den danske Cirkuspris til
Albert Schumann.
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BALLERINA TIL HEST
jockeyridt (se dette) udført af rytterske
i traditionelt ballerinakostume.

ABFALLER
spring eller »fald« (i regelen baglæns)
fra fast trapez til fanger.

ABSTEHER
trick ved hvilket kroppen med fødder
ne stemmes ud til vandret stilling fra
lodret rekvisit.

man om ikariske lege eller Risleyakrobatik.

ARABER
sidelæns kuperet salto.

ARABERSPRING
se rondat.
ADAGIO-AKROBATIK
langsom akrobatisk dans, under hvil
ken undermanden løfter sin partner
ske) i balletinspirerede attituder. Kal
des også løftenumre.

BADUT
kraftigt fjedrende springbært, ofte for
synet med lang skrånende løbebro,
som tjener til at give springeren den
fornødne hastighed.

ANTIPODIST
fodjonglør; liggende på ryggen kaster
og griber artisten forskellige genstande
med fødderne. Når de jonglerede gen
stande udskiftes med person(er), taler

BADUTSPRINGER
artist, som betjener sig af badut ved
spring over biler, elefanter, heste med
ryttere, soldater med opplantede ge
værer og lign.
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BLA VETTE
halv salto fra håndstand i én reck til
normalt hang i en anden.

BORANI
forlæns salto med halv pirouette.
BOUNCING
jonglørrutine under hvilken bolde ka
stes mod gulvet og gribes igen.
BROEN
fast trapez fra hvilken flyveren i fly-

vende trapez sætter af og til hvilken
han efter tricket returnerer.

ENGLISH
roterende bold, som efter at have ramt
gulvet returnerer til jongløren.

BYGE
jonglørrutine under hvilken boldene
(eller andre genstande) kastes fra den
ene hånd til den anden uden at skære
hinandens bane.

FLIKFLAK
baglæns spring; forekommer hyppigst
som tilløb til baglæns salto i serien
rondat (se denne) - flikflak-salto.
FODJONGLØR
se antipodist.
FORMATIONSJONGLØRER
to eller flere jonglører, som arbejder
synkront eller jonglerer til hinanden.

FRØEN
slangemennesketrick; håndstand og
håndspring udført med benene fæstet
bag hovedet.
ENGLISH

CAPOLLO
kolbøtte til stående stilling.

COUCHENETTE
mindre springbræt, som fortrinsvis
bruges af ryttere ved spring fra jorden
til hesteryg.
COUCHETTE
se trinka.

COUPERET
salto drejet med benene trukket tæt ind
til kroppen (modsat strakt salto).

FAHNE
trick ved hvilket kroppen med armene
stemmes ud til vandret stilling fra lod
ret rekvisit.
FAKIR
ordet er af orientalsk oprindelse og be
tyder egentlig asket, hellig mand eller
selvplager. I showbusiness betegnelse
for artist, som »ad mystisk vej« har
opnået en sådan kontrol over sin krop,
at han kan gå på gløder, skarpslebne
sabler eller glasskår, lade sig levende
begrave eller gennembore med syle
uden at lide overlast.
FEROCITÉ EN
»vild dressur«; bruges om rovdyr, som
er dresseret til at reagere »vildt« un
der nummeret.

FILL-INS
pauseklovner, specielt om klovner i
amerikansk cirkus.

FINGERSTAND
balance på én finger.

GLAT SPRING
spring over partner efter afsæt i den
nes hænder.
GORDISK KNUDE
slangsmennesketrick; fra stående* ud
gangsstilling føres kroppen så langt
bagover, at hovedet kommer frem mel
lem artistens ben.

GORDISK KNUDE

GÜRTELPERCHE
perch, der bæres i specielt bælte, sva
rende til det, der anvendes af fane
bærer.
HALTEMANN
den, der »bærer« ved hængetricks i
fast trapez.

DIABOLO-SPIL
(djævlespil) jonglering med genstand
ved hjælp af to korte stokke, der evt.
kan være forbundet med en snor; i så
fald jongleres med en timeglasformet
genstand.

ÉNFINGERSTAND
balance på én finger.

frøen

HANDABSTEHER
se fahne.

FINGERSTAND

HOVEDSPRINGER
artist som udfører spring fra hoved
stand til hovedstand - uden at støtte
med hænderne.
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HOVED-TIL-HOVED
balance i fri hovedstand på hovedet af
partner.
HUMPSTI-BUMPSTI
komisk akrobatisk falde-på-halennummer.

IKARISKE LEGE
udføres af mindst to akrobater, hvoraf
den ene fra rygliggende stilling kaster
og griber sin partner. Kaldes også
Risley-akrobatik.

tempojonglør: jonglør med traditionel
le rekvisitter, bolde, køller og ringe.

KASKADE (akrobatik)
spring, der ligner et fald; faldtrick.
KASKADE (jongl.)
jonglørrutine i hvilken genstande ka
stes således, at de krydser hinandens
bane.

HANDSPRING
spring fra håndstand til håndstand.
HÅNDSTAND
balance på hånd eller hænder; foruden
almindelig håndstand forekommer lige
håndstand, kautsjuk-håndstand, sik-

ILDSPRING
spring gennem brændende ring.

flere artister i håndstand oven på hin
anden.

ILLUSIONIST
tryllekunstner, som hovedsagelig be
tjener sig af apperatur (i modsætning
til manipulatoren, som lægger hoved
vægt på fingerfærdighed).

KASKADØRER
akrobat, der er specialist i kaskader
(se denne).
KAUTSJUK
kontorsionist, som er specielt trænet til
bagoverbøjningcr eller bøjninger mod

JOCKEY
kunstrytter med speciale i balanceøvel
ser ved stående ridt samt spring på
hesteryg.

JONGLØR
artist som rytmisk kaster og griber
genstande.
gentleman-jonglør: jonglør, som har
specialiseret sig i at gribe genstande
af forskellig størrelse, vægt og form.
kraftjonglør: jonglør, som har specia
liseret sig i at kaste og gribe særlig
tunge genstande som f. eks. kanon
kugler.

KA UTSJ U K

KLISCHNIGGER
(efter slangemennesket Klischnigg)
kontorsionist, som er specielt trænet
til foroverbøjninger eller bøjninger
med leddene.
KNOCK-ABOUT
se humpsti-bumpsti.

KONTORSIONIST
slangemenneske; artist specielt trænet
til kraftige bøjninger af kroppen.

HÅND-TIL-HOVED
håndstand på hovedet af partner.
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KRISTUSHANG
øvelse i ringe; hang med armene ført
ud til vandret stilling.

kristushAndstand
håndstand i ringe med armene ført ud
til vandret stilling.

KRITISKE DISTANCE, DEN
den afstand mellem dyr og dressør,
som ved overskridelse udløser en flugt
refleks eller - hvis dyret er forhindret
i at flygte - en angrebsrefleks.
KUGELLÄUFER
artist som balancerer på rullende
kugle.

LINE
udspændt wire til brug ved balance
tricks; forekommer som
skråline: skråt opspændt wire; bruges
hovedsagelig ved opstigning til og
nedstigning fra tårnline.
slap line: slapt udspændt wire til line
tricks i sving.
springline: wire spændt ud ved fjedre;
bruges ved større spring på line.
tårnline: højt udspændt stram line.
LOMMETYV
manipulator, som har specialiseret sig
i at »stjæle« ting fra publikum, uden
at det bemærkes.

LUFTVOLTIGE
akrobatik i fast trapez under hvilket
fangeren kaster og griber sin partner
efter f. eks. hel eller halv salto.

PARTERRESPRINGER
springer uden hjælpemiddel.
PASSE EN PLANCHE
halv strakt salto fra rygliggende stil-

PASSE PAR DESSUS
flugt fra flyvetrapez over stangen til

LØFTENUMMER
se adagioakrobatik.

MANIPULATOR
tryllekunstner som hovedsagelig viser
tricks, der er baseret på fingerfærdig
hed.
MELANGEAKT
blandet nummer eller nummer sam
mensat af tricks fra forskellige artisti
ske discipliner.
KUGELLÄUFER

KÄFIG
stort rundt bur til opstilling i manegen
ved rovdyrnumre.

MONOCYCLE
énhjulet cykel.

PAUSEKLOVNER
klovner, der underholder i de små pau
ser, der opstår, mens manegen gøres
klar til næste nummer.
PELOTAGE, EN
mild dressur.
PERCH
stang, som balanceres af undermand,
mens partner viser akrobatiske tricks
i stangens top.

KÆMPESVING
cirkulært sving fra armhang i reck.

PACKANATOMICALIZATION
kontorsionstrick, der går ud på at an
bringe kroppen i kasse eller anden
genstand, hvis rumfang normalt ville
være for lille til formålet.
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SVAJMAST
faststående men kraftigt svajende
perch.

PIROUETTE
hel vending omkring kroppens længde
akse.
PLESS-SALTO
strakt salto.

de ende af brættet: en eller to af hans
partnere springer ned på den hævede
ende, hvorved flyveren slynges i luf
ten.

POSTAMENT
»stol« eller piedestal, som navnlig bru
ges i rovdyrnumre.

SCHMETTERLING
3/4 pirouette, der med et kraftigt sving
af overkroppen drejes fra det ene ben
til det andet, armene er strakt ud til
siderne.

SLANGEMENNESKE
se kontorsionist.
SPAGAT
benspredning til siden eller fremadbagud, til begge de strakte ben i deres
fulde længde rører gulvet.

TEMPOSALTO
saltomortale som gentages to eller fle
re hurtigt på hinanden følgende gange.

POSTAMENT

TOUCHÉ
let berøring af dyr med pisk for at på
kalde sig dyrets opmærksomhed.

PYRAMIDE
dyr eller mennesker (dekorativt) an
bragt i forskellig højde i forhold til
hinanden eller oven på hinanden.
RECK
vandret stang til brug ved svingtricks.

TRAMPOLIN
sengelignende hjælpemiddel for sprin
ger bestående af stærkt elastisk »tæp
pe« spændt ud i ramme.

REPRICEKLOVNER
se fill-ins og pauseklovner.

TRICK
ét afsluttende kunststykke.

RONDAT
»kraftspring« med halv vending, såle
des at springet afsluttes med front
mod afsættet; ses oftest som tilløbs
spring i serien rondat-flikflak-salto.

TRINKA
lille leje til brug for anpodist eller un
dermand i ikariske lege.
TRIPLE, THE
tredobbelt salto.

SALTOMORTALE
eller luftspring; vending af kroppen i
luften.

TWIST
halv vending om kroppens længdeakse.
VOLTIGE

SCHLEUDERBRETT
eller vippebræt: springbræt af form
som en vippe; udgangspunkt for sprin
get er flyveren stående på den sænke
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STRAPAT
sløjfe eller ring til hånd eller fod ved
hængetricks.

VOLTIGE
kunstridt under hvilket rytteren fore
tager en række spring fra jorden til
hesteryg eller ved siden af hesten.
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strup. 80-81: Det Vallentinske Selskab, tegning, tm - Bakkesangerinder, de

by MR. tibor. 142-143: Telt, foto, ba - Løbesedler og plakater, kgl.b. - Kalv
med 2 hoveder, fotos, Lehmann, Alfred: »Zwischen Schaubuden und Karus

talje af billedark af Emil Rosenstand. - Cleo, foto, Nordisk Pressefoto - Fo

selis« - Fidus-Martinsen og Jørli Clemmensen, fotos, Arne V. Olsen. 144-

ba. - Bakke-foto, kgl.b. - Bakkens Hvile, foto, Charlotte Bruun Møller Svend Holst, foto, ba. 82-83: Nelly Jane, foto, Charlotte Bruun Møller - Mathiesens lysthave, tegning af Klæstrup - Kunstnerkabaret, program, ba. Landsbyen, postkort, ba. - Lorry-Landsbyen, foto, js. 84-85: Variete-montage,
tegninger og fotos fra ba. undt. Hambo, foto Winclair. 86-87: Abecirkus, stik,
ill.t. - Plakat, kgl.b. - Abe på line, La Merveilleuse Histoire du Cirque,
vol. I - Forside: Frændeløs - Gyldendal - Abeschmidt, foto, ba. 88-89: Me
nagerier - stik, ill.t. 90-91: Luftgyngedekorationer, fotos, js - Léotard,
tos

tegning: Thétard, H: La Merveilleuse Histoire de Cirque, vol.

I - Dekora

foto, tm. tm. 92-93: Karruseldyr, foto, ba. - He
stekarrusel, foto, fs - Tivoli-karrusel, foto, ll - Burgøjser-karrusel, tegning;
Fried, Fr.: »A Pictural History of the Carousel« - Helleristning, foto, ll Svingkarrusel, foto, ba. 94-95: Spillehaller, fotos, js. 96-97: Skibakke, stik,
ill.t. - Rutschebane, tegning af H. Tegner, tm - Rutschebane, foto, tm Vandrutschebane, foto, tm - Rutschebane, Bakken, foto, Charlotte Bruun Møl
ler. 98-99: Abnormiteter, træsnit og plakater, kgl.b. 100-101: Lilleputter,
fotos, alle ba. 102-103: Kiki og Antonio, foto, js. 104-105: Abnormiteter,
fotos og postkort, alle ba. 106-107: Stærke damer, fotos og tegning, ba.
108-109: Stærke mænd, detalje af stik side 18 - Rappo, træsnit, tm Nancke, foto og tegning, ba og ill.t. - To stærke mænd, fotos, Charlotte

tion fra karrusel,

foto, Kirstine Madsen - Den lystige Svend;

Tegning af luftgynge og brev, org.,

Bruun Møller samt Kirstine Madsen. 110-111: De sorte diamanter, fotos, js -

Vilh. Fiedel og Katalog - Vilh. Fiedel. 112-113: Herman Bang, foto, Elfelt,

ba. - Albert Schumann, foto, Kirstine Madsen - Cirkus Miehe, tegning af
Franz Sedivy, ill.t. - 3 Miehe, fotos, Thyra Miehe - Interiører fra cirkusvogn, tegning, ba. 114-115: Tegninger og fotos fra Cirkus Thyland, ba.
116-117: Cirkus Miehe, foto, ba - Dora Miehe og H. Pfånner, foto, Thyra
Miehe - Kolzer, foto, ba - Dora Miehe, foto, ba - Alfons Cossmy, foto,
Thyra Miehe - Thyra Miehe, foto, Thyra Miehe. 118-119: Cirkus Belli, foto,

-

ba - Harmonikaspiller, foto, js - Benneweis-orkell. 120-121: fotos Benneweis - privat. 122-123: 3 Mundeling i
trapez, foto, ba - 5 Enoch, foto, ba - Cirkus Belli, foto, Nationalmuseet Rytterske af dynastiet Mundeling, foto, ba - Brdr. Overgaard, foto, ba Lilian Daniels, foto, ba - Cirkus Royal, foto, Kirstine Madsen. 124-125:
Cirkus Belli, foto, Nationalmuseet - Cirkus Globus, foto, ba - Jack Reno,

ba

Tre Musikere, foto,

ster, foto,

ba. 126-127: Plakater side 126 tm tm - Cirkus Benneweis, plakat af Oscar Knudsen, ba Cirkus Miehe, silkeprogram, ba - Cirkus Louis, plakat, ba - Cirkus Moreno,
plakat af Oscar Knudsen, ba. Cirkus Miehe, program, ba. 128-129: Telt

145: Portrætter af Labri og Labri med kolleger samt på parade, fotos,

ba

-

Plakater, kgl.b. 146-147: Frise, ll, øvrige fotos js. 148-149: Jimmy, Jamison,

-

tm
ba - Djævel, plakat, tm - Luftnummer, detalje fra
plakat, ba. Foto og plakat The Holmes, ba. 152-153: The Flying Steeles,
foto, fs - øverst: Tredobbelt salto, foto, fs - Retur fra fanger. 153 nederst
tv., foto, fs, øvrige 2 fotos Claus Ørsted. 154-155: 3 fotos s. 154 og 2
fotos,

fs

Eddie Polo, foto, Nordisk Pressefoto. 150-151: Banola, plakat,

- Jonglør,

øverst s.

tegninger,

155,

Michael

Larsen -

Farvefoto:

Per Wiking - øvrige 2

fotos

Arne V. Olsen. 156-157: Spådukke, Skalk nr. 6 1967 - Daniel og partner,
foto,

fs

-

Sort messe og Borddans. Ill. fra Bessy, Maurice: I skyggernes ver

fs. 158-159: Le Fort, stik, kgl.b. - Renks, plakat,
kgl.b. 160-161: Brinkford, foto, ba. - Ildslu
ger, foto, Winclair - Hypnose, foto, ba - Frode Jensen og o.a., foto, ba Horbia, foto, ba - Fakir, foto, Nordisk Pressefoto - Cliquot, tegning, fs.
den, Lademann. - Spåkort,

ba.

-

Plakater og »Trylleformel«,

162-163:

Dante,

Solimann

Kalanag,

Truxa

samt

Gogia

Pasha,

tegninger,

ba. 164-165: Brinkford, portræt, og forestilling, fotos, ba - Hypnose
ved Peter Lie, fotos, fs. 166-167: Farveill. fra Kramer Variete, Ill. Familie
fotos,

Journal - Jack Tonky, foto, Bureau Basse Bertram - Olympia, foto, Arne V.

Olsen - Bugtalerdukker, ba.

168-169: Samtlige fotos Arne V. Olsen. 170-

ba. - Plakater, kgl.b. 172-173: Spillemænd, liremænd,
og ildsluger, tegning, træsnit og foto, kgl.b. - Gårdmusikanter, tegning af
Klæstrup - side 173 øverst th. Gårdmusikanter, ba, øvrige fotos kgl.b. 174175: samtlige ill. ba. 176-177: Tribini-udråber, foto, Charlotte Bruun Møller
171: Samtlige fotos

- øvrige fotos s. 176 samt s. 177 øverst tv. Arne V. Olsen - øvrige fotos s.

177 Charlotte Bruun Møller.178-179; Foto øverst tv. js, øvrige fotos Kirstine

Madsen. 180-181: samtlige fotos privat, Berdino.

182-183: samtlige farve

fs - Lirekassemand, Arbejderbevægelsens arkiv. 184-185:
samtlige fotos ba. 186-187: samtlige ill. ba. 188-189: samtlige fotos ba.
190-191: samtlige ill. ba. 192-193: Eigil Svan, foto, Kirstine Madsen fotos js - Plakat,

Preben Uglebjerg, foto, Nordisk Pressefoto - Josephine Baker, Svend Asmus

sen,

fotos,

Nordisk

196-197: alle fotos

alle fotos

Pressefoto - øvrige

fotos

js.

194-195:

alle

fotos

js.

ll. 198-199: alle fotos js. 200-201: alle fotos js. 202-203:

ba. 204-205: Fløjbilleder af Charlie Rivel, fotos, js. - Midterfoto

af Bent Børge Larsen, fs. 206-207: alle fotos »Femina«-Aller. 208-209: Hvid
klovn, foto, js. - Adah Menken, foto; Muusmann, Carl: Københavns cirkus

foto, Arne V. Olsen - Capt. Wall, foto,

liv gennem 100 år - Edeling og Grock, fotos fra Stockmarr: »Cirkuskaval-

Plakat

kade« - Grædende klovn, foto, Kirstine Madsen - Claus Jespersen og Diana

Liepelis,

Benneweis,

foto, Nordisk Pressefoto - Trio

Caroli, foto, js.

210-211: Sko,

foto, Charlotte Bruun Møller - Spejl-entré, foto, Kirstine Madsen - Mono

arbejder, foto, Schiller - Kongemodtagelse, foto, Stoffer - Staldmand, foto,

cykel, foto, Stoffer - Hovedbalance, foto, Charlotte Bruun Møller - Cirkus

Charlotte Bruun Møller - Teltarbejder, foto, Nordisk Pressefoto. 130-131: En

Vivi, foto, Kirstine Madsen. 212-213: alle fotos js. 214-215: Swimmingpool,

Luftfoto af cirkus,

farvefoto,

foto, Nordisk Pressefoto - øvrige farvefotos Moreno privat - Portræt, foto,

-

ill.t. - The Flying Armos, fotos, Charlotte Bruun Møl

Kirstine Madsen. 216-217: Programmer, fs. 218-219: Farvefotos js - øvrige
private. 220-221: alle fotos js. 222-223: Farvefoto Kirstine Madsen, øvrige

ler - Kunstnerplænen, foto, tm - Tivolis Hippodrom, tegning, ill.t. - Benneweis-facade, foto, Charlotte Bruun Møller. 134-135: Farvefotos js; S/H-foto

Buster og Thorkild, foto, Per Pejlstrup - Cirkus Buster og Benneweis/Kaiser,

cirkus

rejses,

S/'H.-fotos,

Aerodan-luftfoto.

Nordisk Pressefoto,

132-133:

nummer, tegninger,

Kunstnerplænen

i

Tivoli,

foto,

tm

Perch-

fotos Benneweis privat. 224-225: Buster,

foto, Nordisk

Films Kompagni -

Kirstine Madsen. 136-137: Den nubiske dyrekaravane, tegning af H. Tegner,

foto, Willy Lund - Program, fs. 226-227: alle fotos js. 228-229: Program og

ill.t. - Typer fra nubisk karavane, tegning af H. Tegner, ill.t. - Scener fra
Den nubiske dyrekaravane, tegning af H. Tegner, ill.t. - Fotos ba. 138-139:
Kistebrev 1724, kgl.b. - Eskimoer, maleri 1654, Nationalmuseet. 140-141:
Udstillinger af naturfolk, fotos, kgl.b. - Dressur i zoo, ill.t. - Bjørnedressur,

TV-dekorationer,

dr - øvrige fotos js. 230-231: alle fotos js. 232-236: Mar

kedsscene, maleri, priv. Bent W. Dahlstrøm - øvrige ill. ved Poul Høyrup.

errata: 122: Børn i trapez, øverst tv. forestiller tre Mundeling. Foto med fem
børn, øverst, er af slægten Enoc. Rytterske nederst tv. af slægten Mundeling.
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