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Stillet af Anders Kronborg 

Til de nordiske regeringer 
 

Til de nordiske regeringer 

Skriftligt spørgsmål 
 om hvordan man understøtter cirkus- og tivolibranchen i Norden. 
 

I Danmark har vi Nordens største cirkus. I Norge har man et stort cirkus i forhold til 

Cirkus Arnardo. I Sverige har man ikke længere et cirkus, som størrelsesmæssigt er 

tæt på Nordens største cirkus. Markedspladser og byfester med tivoli, gøgl og boder 

har i nordens historie været en del af vores kulturarv. Omrejsende cirkusser har bragt 

kunst og kultur ud til fjerne egne og afkroge i de nordiske lande.   

Vi ser i dag, at der er væsentlig færre omrejsende cirkusser tilbage i Norden. I Dan-

mark er der f.eks. ganske få familiecirkusser tilbage. F.eks. er hverken Cirkus Benne-

weis eller Cirkus Dannebrog længere et cirkus der besøger de danske cirkuspladser. 

Vi ser også at markedstraditionerne bliver færre.  

 

I forbindelse med Kulturministeriets (i Danmark) Artistudvalg, som blev nedsat i 

1996, og senere afleverede sin betænkning "Cirkus og Artister i Danmark" 

(https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/1998/Cirkus_og_artister_i_Danmar

k.pdf), bliver mangfoldigheden illustreret: 

”Sangere, musikere, dansere og skuespillere optrådte ofte sammen med jonglører, akro-

bater, linedansere, kunstberidere, tryllekunstnere og gøglere. Og i tidens løb blev hele 

dette opbrud smeltet sammen med senere tiders nye underholdning som pantomimer, 

tableauer, fremvisning af sære ting og sager, menagerier med vilde dyr, malede pano-

ramaer, ballonopstigninger eller fyrværkerier. Senere igen kom lykkeboder, karruseller 

og luftgynger til.” 

 

Det udtrykkes også af Erik Clausen i samme publikation således: 

”Cirkuskunsten er en del af folkets kunst og kultur, og vi håber fortsat, at folk vil have 

lejlighed til at opleve den direkte og nære kunst på det sted, i den by, hvor folk er, og 

hvor cirkus med dets farverige skikkelser, telte og vogne bryder hverdagen for en stund. 

Cirkuskunsten er så enkel, at de "lærde" nødvendigvis må overse den og først opdager, 

den har været der, når den har forladt byen og bybilledet er faldet tilbage i den hver-

dagsagtige, grå skikkelse."   
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Og ligeledes understreges det: 

”(…) understreges specielt, at der bør ske en kulturpolitisk anerkendelse af cirkus i lighed 

med andre former for kunst og kultur, at der bør lovgives om cirkus, og at der bør etable-

res økonomiske muligheder for cirkus ikke blot på det statslige, men også på det kom-

munale og amtskommunale plan. Udvalget foreslår også udgiftslempelser, herunder i 

pladslejen.” 

 

På denne baggrund stilles nedenstående spørgsmål: 

 

- Hvordan understøtter de nordiske lande cirkuskunsten og den del af kulturli-

vet, som i folkemunde defineres er indenfor ”Markedsgøgl og cirkusløjer”?  

- Er de nordiske regeringer enige i, at cirkus mangler en kulturpolitisk anerken-

delse i lighed med andre former for kunst og kultur, eller vil man begrunde 

hvordan denne anerkendelse effektueres og komme med gode eksempler her-

på?    

- Hvordan har hvert enkelt nordisk land lovgivet om cirkus, og etableret økono-

miske muligheder for cirkus? 

- Medgiver de nordiske regeringer, at cirkus- og tivolibranchen som helhed spil-

ler en væsentlig rolle i forhold til en vigtig kultur i Norden?   

- Tror de nordiske regeringer, at cirkuskunsten vil kunne overleve indenfor de 

nuværende rammer og økonomiske muligheder?  

- Er der i de nordiske lande redningsplaner eller tiltag iværksat, som kan hjælpe 

cirkusbranchen?  

 

Esbjerg, den 8. september 2021 

Anders Kronborg (S)  

 


