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I 1940’erne kunne der 
godt være besøg af 
fem-seks forskellige 
cirkusser i Silkeborg i 
løbet af en sæson

AF VAGN BJØRNHOLT
redaktion@mja.dk

LOKALHISTORIE I min drengetid - un-
der krigen i 1940’erne - var det altid 
en begivenhed, når der kom cirkus til 
Silkeborg.

Dengang var der flere større cirkus-
ser i Danmark, end der er i dag: Cirkus 
Miehe (dengang Danmarks største om-
rejsende cirkus), Cirkus Belli, Cirkus 
Robert Daniels, Cirkus Moreno og 
Reinch, Cirkus Louis Schmidt, Cirkus 
Royal for bare at nævne nogle. 

De fleste af  dem aflagde besøg i Sil-
keborg hvert år, så der var nok at følge 
med i for en cirkusinteresseret dreng.

Hele dagen
Jeg ville helst være med fra morgen-
stunden, når cirkus ankom med hele 
deres vognpark og så følge al det 
spændende dagen igennem. Det var 
jo oftest i skolernes sommerferie, så 
tiden var der til det.

På et tidspunkt sagde min far dog 
nej til, at jeg ville cykle ud til Lunden 
for at se endnu et cirkus komme til 
byen. Under krigen var det umuligt 
at få dæk og slanger til cyklen, og 
dækkene blev efterhånden lap på lap 
for endelig at ende med, at der kom 
såkaldte »faste dæk« af  opskårne bil-
dæk på fælgene. 

De var for resten forbudte at lave, 
men det blev dog ikke anset for at 
være en stor forbrydelse - rigtig 
mange brugte det, efterhånden som 
krigens varemangel blev mere følelig. 
En mand oppe på »Færgebakken« var 
leverandør, og han havde efter sigende 
en ret god, sort forretning.

Derfor: der skulle spares på dække-
ne, så bare kom i gang med at slide på 
skosålerne, lød beskeden. Såler, som 
»den røde skomager«, Peter Jensen i 
kælderen på Borgergade, formedelst 4 
kr. stadig kunne levere til et par dren-
gesko. Så jeg gik følgelig de 4 km ud 
til pladsen.

Jeg har altid været meget  fascine-
ret af  cirkusverdenen, og stedet, hvor 
det hele kunne opleves, var altså på 
cirkuspladsen i Lunden.

Tidligere slog cirkus på besøg i 
Silkeborg sig ned på Bindslevs Plads. 
Men i 1930’erne blev de rykket til 
pladsen i Lunden under bøgene bag 
Vestergadehallen. Det var som i dag 
en åben, cirkulær plads mellem bøge-
træerne - et fint og hyggeligt sted, som 
ud over cirkus også ind imellem funge-
rede som plads for omrejsende tivoli. 

Nu er cirkuspladsen flyttet til Ka-
stanjehøjvej i den nordlige bydel, men 

i min drengetid skete det altså i »den 
gamle Lund«.

Allerede fra morgenstunden var jeg 
derude for at se cirkus ankomme, rejse 
telte og indrette hele det store menage-
ri. Det stod de såkaldte »knyster« for. 
Det var hårdtarbejdende cirkusfolk, 
der befandt sig nederst i cirkus-hierar-
kiet. Som regel var de lidt omflakkende 
typer, der ikke rigtig kunne stilles til-
freds ved et fast arbejde i længere tid. 

Det var hårdt arbejde. Alt foregik 
med håndkraft - både det at slå de 
tunge jernpløkker i jorden og at hejse 
den store teltdug op.

Men piger kunne de altid få fat i, for 
byens »lette kavaleri« mødte også op.       

Fribilletter og ekstrajob
Der kunne godt blive brug for os 
drenge til et lille ekstrajob om formid-
dagen. F. eks. var jeg fremmedfører for 
nogle artister, der skulle ud yderst i 
Lyngbygade, hvor de havde lejet et par 
værelser. Det blev en gratis fornøjelse 
både for dem - og desværre også for 
mig.

En fribillet kunne man dog redde sig 
ved at hjælpe med dyrene - dog ikke 
løverne - men hestene! 

Dengang rejste cirkus primært med 
tog fra sted til sted, for benzin, dæk 
m.v. til biler eksisterede så at sige ikke 
under krigen. De havde kun nogle en-
kelte biler, der kørte på hostende gen-
gasmotorer, hvor drivkraften var røg 
fra bøgetræ.  

Alt materiel kom med toget og altså 
også hestene, og her kunne man få et 
job med at trække hestene fra godsba-
nen gennem gaderne og ud til Lunden.

Jeg tilbød min assistance mod en 
fribillet, men da jobbet skulle klares 
et par timer senere, var jeg forduftet.

Jeg var alligevel blevet lidt bange 
for de store dyr, og det var da også 
almindelig kendt, at cirkusheste ofte 
kunne være ret uregerlige.

Et af  landets mindre cirkusser kom 
til Silkeborg 2. september 1941.

Plakater var nogle dage forinden 
blevet klistret op på plankeværker og 
lygtepæle (dengang af  træ), der var an-
nonceret i Silkeborg Avis, og på selve 
premiere-dagen kørte en af  cirkussets 
vogne rundt i gaderne og kundgjorde 
gennem en skrattende højtaler, at »i af-
ten er der stor gallapremiere på cirkus 
Robert Daniels sensationelle forestil-
ling med verdensartister i Lunden«.     

I nogle af  byens butikker var der 
også hængt plakater op, mod at inde-
haveren fik et par fribilletter.

De fleste cirkusser havde nogle ele-
fanter, som næsten altid optrådte med 
fuldstændig identiske numre.

Om eftermiddagen kunne der ske 
det, at elefanterne skulle ud at bade. 
Det foregik i den lille, lavvandede vig 
sydvest for Kærsgårdsbroen, og det 
kunne altid samle mange tilskuere.

Stedet blev forresten i folkemunde 
kaldt for »nudistbadet«. Jeg har nu 
aldrig set nøgne, badende mennesker 

på stedet - navnet har det nok fået, 
fordi elefanterne badede »in natura« 
i Langsøen.  

Flere af  de større cirkusser var i 
byen med deres forestillinger to eller 
tre dage, inden de drog videre på færd 
rundt i landet. En af  dagene kunne der 
være en billig eftermiddagsforestilling 
for byens aldersrentenydere.

Og der kom virkelig mange til fore-
stillingerne. Det var ikke usædvanligt 
med fuldt og udsolgt hus. På den tid - 
under krigen - var der jo ikke så mange 
adspredelser at gå til.

Billig fornøjelse
Billetpriserne var, set med nutidens 
øjne, ret små, og det var de vel også 
efter datidens forhold.   

Det kom primært af, at almindelige 
folk dengang ikke havde mange penge 
at bruge til forlystelser.

Entreen var omtrentlig: 3. plads 
træbænke uden ryglæn, 2 kr. (min 
fars slagteriarbejderløn strakte ikke 
til mere), 1 plads m/ryglæn 2,50 kr., 
stole 3 kr. og logepladser 4 kr. Man 
så tydeligt, at her sad byens bedre 
borgerskab.

Helt oppe bagved siddepladserne 
kunne man få ståpladser på galleriet 
for 1 kr.

Af  mine lommepenge skulle der 
altid være råd til den billigste cirkus-
billet. Selvom der kom 5-6 cirkusser til 
Silkeborg i løbet af  sommeren.

Jeg mener ikke, der var elektrici-
tet til rådighed på pladsen dengang. 
I hvert fald havde alle cirkusser en 
larmende og osende dieselgenerator 
kørende under hele forestillingen, og 
den producerede strøm til alle lys og 
projektører. Det var formentlig billi-
gere end strøm fra Silkeborg Elektri-
citetsværk.      

På grund af  den af  tyskerne dikte-
rede mørklægning begyndte og slut-
tede forestillingen, inden denne trådte 
i kraft. Jeg husker, at et enkelt cirkus 
havde forsøgt sig med at sortmale tel-
tet, så der kunne holdes senere forestil-
linger, men malingen fik teltdugen til 
at krakelere og senere rådne.

Ved indgangen stod cirkustjenerne i 
røde uniformer og viste tilskuerne på 
plads med påtaget, gebrokkent cirkus-
sprog (det var knysterne, som havde 
slået pælene i jorden og rejste teltet om 
formiddagen.)

Et par af  de kønneste, kvindelige 
artister gik rundt med en bakke på ma-
ven og solgte programmer for 25 øre 
og et meget begrænset udvalg af  slik. 

I pausen solgte de ispinde nede i 

manegen og man kunne få lov at se 
staldene.

Duften af cirkus
I cirkusteltet var der en helt speciel 
duft, en blanding af  staldenes heste 
og rovdyr og savsmuldet i manegen. 
Noget andet end i dag, hvor der stinker 
af  popcorn over det hele.

Alle cirkusser havde store orkestre 
- et benyttede hele 12 musikere - og 
aftenens program begyndte altid med 
tre musiknumre. Det talte godt, når der 
i programmet blev reklameret med 18 
verdensnumre! 

Når sidste musiknummer sluttede, 
fløjtede sprechstallmeister. Det var 
tegn til, at de rød-uniformerede kny-
ster skulle løbe ned bag fortæppet og 
gøre klar til aftenens opgaver. 

Ved alle cirkusser fyldte hestene en 
god del af  programmet, og for mig var 
det nok den kedeligste del af  det, der 
skete. En undtagelse var dog cirkus 
Miehes nummer, hvor Alfons Cosmy 
og hans fru Thyra Miehe red skole-
ridt mellem 24 flasker champagne i 
arenaen uden at vælte en eneste. Det 
var imponerende - nå, måske var det 
heller ikke den dyreste »gule enke«- 
champagne, hestene dansede imellem.

Dengang var det ikke forbudt at 

Cirkus  
i byen
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optræde med vilde dyr. Et stort jern-
gitter blev - oftest i pausen - stillet op 
i arenaen, og første nummer kunne 
herefter vel være dresserede pantere, 
tigere, isbjørne eller løver.

Publikum gøs, når domptøren med 
hænderne åbnede løvens gab og stak 
hovedet ind mellem de skarpe tænder. 
Da holdt hele teltet vejret.

Levende begravelse
Alle cirkusser, der kom til Silkeborg, 
slog naturligvis meget på, at deres 

numre var verdenssensationer - den 
fik ikke for lidt.

Jeg husker det gysende »verdens-
nummer« i cirkus Moreno, hvor direk-
tør Willy Moreno, der altid var god for 
et reklamenummer, i begyndelsen af  
forestillingen lod sig levende begrave i 
en kasse i kanten af  manegen - elegant 
var han i kjole og hvidt. Her skulle han 
opholde sig under hele forestillingen. 
»En levende begravelse« kaldte han 
nummeret.

I kassen var installeret forbindelse 
til et ringeapparat, som han skulle be-
nytte hvert kvarter, så alle kunne høre, 
han levede endnu. Alle tilskuere ån-
dede lettet op hver gang, klokken lød.

Og det gjorde de også, da han blev 
gravet op igen og var i fuld vigør, når 
han derpå elegant sluttede forestil-
lingen 

Albert Reinch var meddirektør i cir-
kusset, og han var sammen med sine 
to brødre kendt som værende en frem-
ragende rytter og jockey. I cirkusset 
optrådte han også med heste, og et af  
hans opreklamerede numre var, at han 
kunne springe over 10 heste placeret 
side mod side. Han tog tilløb helt oppe 
fra galleriet, og det lykkedes ham vist 
hver gang at hoppe over hestene.

Når vi så gik ud efter sidste fore-
stilling i Silkeborg, kunne man se, at 
knysterne allerede havde været godt i 
gang med sammenpakningen af  ud-
styret, mens de sidste numre var ble-
vet vist. Så var folkene hurtigt klar 
til at læsse, og i nattens løb rejse til 
den næste by, hvor eventyret kunne 
begynde for en nye cirkusfan.  Dagen 
efter kunne man så læse om den strå-
lende forestilling i Silkeborg Avis. De, 
der havde været med, kunne genopfri-
ske oplevelserne, og de, der ikke havde 
set forestillingen, måske ærgre sig lidt 
over, hvad de var gået glip af.
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Silkeborgs »Syn for 
Sogn« og »Østjysk 
Hjemstavn« klar med 
årets udgaver

AF BENT NØRGAARD
noer@mja.dk

SILKEBORG Traditionen tro er der 
her sidst på året kommet to lokalhi-

storiske årsskrifter med tilknytning 
til Silkeborg-egnen.

56 siders hæfte
Lokalt i Silkeborg er det »Syn for 
Sogn«, et hæfte på 56 sider med otte 
historiske beretninger fra hele Silke-
borg Kommune. 

Hæftet udgives af  de lokalhistoriske 
foreninger i kommunen i samarbejde 
med Silkeborg Arkiv. 

Desuden er årets udgave af  »Øst-
jysk Hjemstavn« kommet. Bogen ud-

gives af  Østjysk Hjemstavnsforening. 
Foreningen dækker et geografisk stort 
område. I årets udgave, der er en bog 
på 184 sider, kan man blandt andet 
læse beretninger fra Rathlousdal ved 
Odder, Hem og Dørup syd for Mossø, 
Harlev, Framlev, Hadsten, Linå, Gal-
ten, Ulstrup. Brabrand og Glarbo. 

Der er i øvrigt en enkelt genganger i 
de to lokalhistoriske skrifter. Herman 
Rasmussens artikel om Linå Andels-
fryseboks er med begge steder. 

I »Syn for Sogn« er der i alt otte ar-

tikler. De syv øvrige er:
Margit Jensen skriver om et bryllup 

i Kragelund i 1946.
Vagn Bjørnholt skriver artiklen 

»Cirkus i byen«, som vi bringer i da-
gens avis

Lissi Ringgaard fortæller under 
overskriften »Man skal lære så længe 
man lever«, om de mange forskellige 
ting hun har beskæftiget sig med i 
tilværelsen.

Jørgen Møller Bitsch skriver  
om »Dyrskue i Silkeborg« - erindrin-

ger fra 1942-48.
Ib Hjorts fortæller »Fra min op-

vækst i Silkeborg«.
Holger Busch Nielsen fortæller om 

at være »Forkarl på Øster Kejlstrup 
1954-55«.

I Antons Krogh lille beretning »Zo-
nen og roemarken« kan man læse om, 
hvordan redningskorpset rykkede en 
tørkeplaget landmand til undsætning.

»Syn for Sogn« koster 25 kr. og kan 
købes på Silkeborg Arkiv og Silkeborg 
Bibliotek.

Lokalhistoriske årbøger er på gaden

 | I årene omkring 
2. verdenskrig 
var Cirkus Miehe 
Danmarks største 
omrejsende cirkus.

 | I Vagn Bjørnholts 
barndom var der flere 
omrejsende cirkusser en i 
dag, så i sæsonen var der ofte 
cirkusbesøg i Silkeborg.

 | Et udsnit af avisomtalen af 
et forestående besøg af et af de 
mindre cirkusser - Cirkus Robert 
Daniels.

Det var 
DENGANG


