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Danske rejsende cirkus- og gøglerslægter Anders Enevig Hent PDF Mange cirkusfolk, artister, gøglere og
deres efterkommere har gennem tiden haft lyst til at finde deres egne rødder. Det er ikke nemt, når man

stammer fra et omflakkende folkefærd, der i mange tilfælde har fløjet under offentlighedens radar. I 1960‘erne
gav cirkusforskeren Anders Enevig sig til i samarbejde med gøglerslægternes gamle at samle oplysninger om
de forskellige slægter. Den samling ligger til grund for bogen "Danske rejsende cirkus- og gøglerslægter",
som er et unikt stykke danmarkshistorie. Bogen er interessant både for dem, der kan spore deres egen slægt
tilbage til de rejsende, men også for andre, der interesserer sig for etnografi og lokalhistorie. Anders Enevig
(f. 1923-2013) var en dansk forfatter, historiker og modstandsmand. Han er særligt kendt for sine realistiske
og hjertevarme skildringer af gøglere, cirkusartister, sigøjnere, sprittere og andre subsistensløse, som han
blandt andet mødte som politibetjent på Nørrebro. Anders Enevig var desuden en af drivkræfterne bag

kampen for bevaring af Cirkusbygningen, som efter årevis af utrætteligt arbejde blev renoveret i 1983 og
fredet i 1988.
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