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Kirjallinen kysymys sirkus- ja tivolialan tukemisesta Pohjoismaissa 
 

Tanskassa on Pohjolan suurin sirkus; Norjassa puolestaan on suuri sirkus Cirkus Ar-

nardo. Ruotsissa ei sen sijaan enää ole sirkusta, joka olisi kokoluokaltaan lähellä Poh-

jolan suurinta sirkusta. Markkinat  ja kyläjuhlat tivoleineen, ilveilijöineen ja kojuineen 

ovat aina olleet osa kulttuuriperintöämme. Kiertävät sirkukset ovat tuoneet taidetta 

ja kulttuuria Pohjolan syrjäkulmille ja taipaleiden taa.   

Nykyisin kiertäviä sirkuksia on Pohjoismaissa huomattavasti vähemmän kuin ennen. 

Tanskassa on esimerkiksi vain muutama perhesirkus jäljellä, eivätkä esimerkiksi Cir-

kus Benneweis tai Cirkus Dannebrog nekään enää esiinny tanskalaisilla sirkuspai-

koilla. Markkinaperinteemmekin näyttää hiipuvan.  

 

Tanskan kulttuuriministeriön vuonna 1996 perustaman artistikomitean (Artistudvalg) 

mietinnössä "Cirkus og Artister i Danmark" 

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

k.pdf) kuvataan monimuotoisuutta seuraavasti: 

”Laulajat, muusikot, tanssijat ja näyttelijät esiintyivät usein yhdessä jonglöörien, akro-

baattien, nuorallatanssijoiden, taitoratsastajien, taikureiden ja ilveilijöiden kanssa. Ajan 

myötä kaikki nämä näyttämönvaihdot sulautuivat yhteen myöhempien aikojen uuden 

viihteen kanssa, joista esimerkkeinä pantomiimit, sirkusvaunut, erikoisten esineiden ja 

asioiden näyttelyt, villieläinesitykset, maalatut panoraamat, ilmapallolennot ja ilotuli-

tukset. Myöhemmin tulivat arpakojut, karusellit ja ilmakeinut”. 

 

Erik Clausenkin toteaa samassa julkaisussa: 

”Sirkustaide on osa kansantaidetta ja -kulttuuria, ja toivomme edelleen, että ihmisillä 

on mahdollisuus kokea kulttuuria välittömästi asuinpaikkaansa lähellä, siellä, missä ih-

miset ovat ja minne sirkus saapuu värikkäine hahmoineen, telttoineen ja vaunuineen 

katkaisemaan arjen hetkeksi. Sirkustaide on niin yksinkertaista, että ”oppineet” eivät 

välttämättä tule kiinnittäneeksi siihen mitään huomiota, ennen kuin sirkus on lähtenyt 

kaupungista ja ympäristö on palannut takaisin jokapäiväiseen harmaaseen arkeensa.”   

 

 

 

 

https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/1998/Cirkus_og_artister_i_Danmark.pdf
https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/1998/Cirkus_og_artister_i_Danmark.pdf


 
 

2 / 2 

Todetaan myös, että: 

”(...) erityisesti korostetaan sitä, että sirkuksen tulee saada samanlainen kulttuuripoliit-

tinen tunnustus muiden taide- ja kulttuurimuotojen rinnalla ja että sirkuksesta on sää-

dettävä lailla ja sille on järjestettävä taloudellista tukea, ei pelkästään valtion, vaan 

myös kunnan ja kuntaläänien puolesta. Komitea ehdottaa myös kustannusten, kuten 

paikanvuokran, alentamista.” 

 

Tämän perusteella esitetään seuraavat kysymykset: 

 

- Kuinka Pohjoismaat tukevat sirkustaidetta ja sitä kulttuurielämän osaa, jota 

kansan suussa kutsutaan ”markkinailveilyksi ja sirkushullutteluksi”?  

- Ovatko Pohjoismaiden hallitukset yhtä mieltä siitä, että sirkukselta puuttuu 

kulttuuripoliittinen tunnustus muiden taiteen ja kulttuurimuotojen rinnalla, vai 

haluavatko ne perustella, miten tunnustusta annetaan ja kertoa siitä hyviä esi-

merkkejä?    

- Minkälaista sirkuslainsäädäntöä maissa on, ja onko sirkuksille järjestetty talou-

dellista tukea? 

- Myöntävätkö Pohjoismaiden hallitukset, että sirkus- ja tivoliala muodostavat 

oleellisen ja tärkeän osan pohjoismaista kultuuria?   

- Uskovatko Pohjoismaiden hallitukset, että sirkustaiteella on tulevaisuutta ny-

kyisessä tilanteessa ja vallitsevissa taloudellisissa olosuhteissa?  

- Onko Pohjoismaissa laadittu selviytymissuunnitelmia tai otettu käyttöön sir-

kusalaa helpottavia toimenpiteitä?  

 

Esbjergissä 8. syyskuuta 2021 

Anders Kronborg (S)  

 


