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Cirkus Hinné. Det sejlende cirkus Anders Enevig Hent PDF Det unge ægtepar Johann og Franzisca Hinné
besluttede i 1814 at starte en akrobattrup i Sydtyskland. Det lille foretagende udviklede sig hurtigt til et
anerkendt cirkus, der rejste rundt i store dele af Europa med Østersøen som landevej – deraf tilnavnet det
sejlende cirkus. Cirkus Hinné blev en enorm succes, og familien slog sig i 1874 ned i en pragtvilla i

København, som senere blev en del af Finsen-Instituttet. Den erfarne cirkushistoriker Anders Enevig tegner et
portræt af den talentfulde og opfindsomme familie og deres cirkus‘ optrædende, rejser og numre. 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.

 

Det unge ægtepar Johann og Franzisca Hinné besluttede i 1814 at
starte en akrobattrup i Sydtyskland. Det lille foretagende udviklede
sig hurtigt til et anerkendt cirkus, der rejste rundt i store dele af
Europa med Østersøen som landevej – deraf tilnavnet det sejlende
cirkus. Cirkus Hinné blev en enorm succes, og familien slog sig i
1874 ned i en pragtvilla i København, som senere blev en del af

Finsen-Instituttet. Den erfarne cirkushistoriker Anders Enevig tegner
et portræt af den talentfulde og opfindsomme familie og deres

cirkus‘ optrædende, rejser og numre. 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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