
Livet som cirkusartist
Et dansk- og historieforløb for mellemtrinet

LÆRERVEJLEDNING

Forløbet er et danskforløb med historisk indhold og fotos. Forløbet har fokus 
på elevernes fantasi og indlevelsesevne, når de i arbejdet med cirkusartisterne 
møder, en for mange, helt ny verden.

De skal forestille sig, hvordan livet i manegen har været og hvilken følelser, det 
giver at stå i spotlyset og optræde for et stort publikum.

Forløbet sætter fokus på både læsning og skrivning, samt en samtale omkring 
elevernes tekster. De 6 artisthistorier er små fagtekster, som styrker elevernes 
læsning af forskellige teksttyper. Forløbet styrker elevernes evne til at arbejde 
med forskellige genre.

Start med at læse den lille introtekst i fællesskab og snak evt. om, hvor mange 
af eleverne, der har været i cirkus og hvad de kender til livet i cirkus. Denne 
snak kan suppleres med små film fra filmstriben eller YouTube.

Efterfølgende skal de 6 artisthistorier fordeles mellem eleverne således, at ca. 
lige mange elever arbejder med den samme artist.

Forløbet er lavet således at eleverne skifter mellem fælles og individuelle op-
gaver. Samt en fælles start og afrunding i klassen, hvor I kan snakke om cirkus 
generelt eller om den nye viden eleverne har fået i dag.

Ønsker I at arbejde videre med emnet Cirkus, findes der som sagt flere film på 
filmstriben, som omhandler livet i cirkus. Det er også muligt at finde film på 
YouTube, som viser cirkusartisternes hverdag i cirkus.

Rigtig god fornøjelse.



 

INTRODUKTION
I cirkus møder vi mange forskellige artister. Linedanseren højt oppe i teltets 
kuppel, de frygtløse luftakrobater, som får publikum til at gyse, når de svinger 
sig i trapezen, den morsomme klovn, der får publikum til at skraldgrine eller 
jongløren, som forsøger at holde styr på sine mange bolde, der flyver i luften. 
Alle artisterne gør sit bedste, for at vise publikum, hvor dygtige de er, og det 
har de gjort i mange, mange år. 

Siden slutningen af 1700-tallet har omrejsende artister underholdt danskerne 
med musik, gøglerier og spektakulære numre. De første artister kom rejsende 
fra Tyskland, de optrådte på markedspladser, i baggårde, på Bakken og i Tivoli. 
På de udendørs scener optrådte de som slangemennesker, fakirer eller stærke 
mænd, til stor begejstring for publikum. 

Først i 1860`erne begyndte nogen artistfamilier at rejse rundt med et cirkus-
telt, som vi kender det i dag, men der var ikke kun glæde hos befolkningen, når 
cirkus kom til byen, nogen folk så ned på de omrejsende og talemåden; tag 
vasketøj ind, cirkus kommer til byen, viser hvordan man tænkte om de omre-
jsende- man troede de stjal. 

Alligevel glædede mange børn og voksne sig til at skulle underholdes i cirkus-
manegen. 

Men med tiden blev det dog sværere for cirkus at tiltrække lige så mange pub-
likummer, da mulighederne for anden underholdning i form af tv, computer 
og teater begyndte at fylde mere og mere. Derfor findes der i dag ikke lige så 
mange omrejsende cirkus i Danmark, men de der er, elsker at byde publikum 
indenfor i cirkusteltet.

På Cirkusmuseet har vi indsamlet en masse spændende historier og fotos af 
mange forskellige cirkusartister, og nogen af artisterne skal I lære om i dette 
forløb.



I dette forløb skal I arbejde med en cirkusartist hver, I skal ud fra hans eller 
hendes historie, forestille jer, hvordan det er at optræde i cirkus. Først skal I finde 
sammen med de af jeres klassekammerater, som har samme cirkusartist og så 
skal I løse følgende opgaver: 

 1) Læs cirkusartistens historie højt i jeres gruppe, snak     
  undervejs om ord I ikke forstår. Lav en ordliste med     
  ordene.  

 2) Skriv en historie eller dagbog fra din cirkusartist. Tænk    
  over, hvordan livet som artist er, og over hvilke følelser    
  det giver at optræde?  
  
 3) Læs jeres historier højt for hinanden.

 4) Snak i gruppen om forskelle og ligheder på jeres 
  historier.

 5) Afrund fælles i klassen og snak om, hvad I har lært     
  om cirkus og cirkusartister. Er der noget, der har 
  overrasket jer særligt?

opgaver



Betty Eliasen (1917-1997) begyndte sin 
karriere som danser, men i 1940`erne 
forelskede Betty sig i en franske 
luftakrobat. For at de to kunne arbejde 
sammen i cirkus, begyndte han at 
træne Betty op til at blive luftakrobat og 
i 1946 var hun klar til at blive en del af 
truppen Les Cordreanos, som bestod af 
Bettys mand og hans søn, Gaston. Betty 
skiftede nu navn til Betty Cordreano. Betty 
optrådte i det reb I kan se på billederne, 
i cirkus kaldes det et vertikalsejl. 

Betty rejste hele verden rundt med sin 
optræden, og hun elskede mere 
end noget andet lyset, farverne og 

duftene i cirkus, det rejsende liv og ikke 
mindst opmærksomheden og lyden af 
publikums klapsalver. Med tiden blev 
Betty, som alle andre bliver det, ældre og 
en smule rundere og mere stiv i kroppen, 
hvilket gjorde at hendes luftnummer 
mistede noget af sin ynde og elegance. 

Hun frygtede, at hun var færdig i cirkus, 
men så kom hun på løsningen i form 
af et abekostume, som hun kaldte 
Chico. Udover at iføre sig abekostumet 
ændrede hun sit nummer til et sjovt 
nummer med kluntede bevægelser, som 
blev en stor succes, der både fik publikum 
til at klappe og grine. Betty døde i 
1997 efter et langt og godt liv i cirkus.

 

LUFTAKROBATEN

Betty Cordriano 



Historien om Wong Ko Lian (1899-?) 
begyndte i Kina. Wong voksede op hos 
sin onkel, da hans forældre døde.
Det fortælles at Wong Ko Lian vandrede 
med sin onkel hele vejen fra Kina til 
Europa i begyndelsen af 1900-tallet. 
Det er nok ikke helt rigtigt, men til 
Europa kom de, og her slog de sig ned. 

Omkring 1. verdenskrig (1914-1918) 
kom Wong Ko Lian til Danmark. 
I begyndelsen af 1900-tallet var 
kinesere og andre fremmede folkeslag 
meget eksotiske. I Tivoli lavede man 
en kinesisk landsby, hvor kinesere 
blev udstillet, så danskerne kunne se, 
hvordan de levede og så ud. Wong 
Ko Lian var dog ikke en del af denne 
landsby.

Wong Ko Lian var noget så specielt 
som hårhængerjonglør. Hans nummer 
foregik på den måde, at Wong blev hejst 

op i en wire i sit hår. Håret var samlet 
til en hårpisk, som I kan se på billedet. 
Det gjorde håret endnu stærkere end 
det er i forvejen. Nummeret fortsatte 
så med at Wong kurrede ned ad wiren 
og jonglerede med forskellige ting. 

Da Wong Ko Lian blev ældre blev 
hans hår mere og mere tyndt og han 
måtte stoppe med at optræde. I stedet 
oplærte han danske artister i hans 
nummer, inden han endte som tjener 
på en kinesisk restaurant

HÅRHÆNGERJONGLØREN

Wong Ko Lian



Bob Ripa, eller Eyvind Hansen (1913-
1943), som han rigtigt hed, var barn af 
to cirkusartister der syntes, at Eyvind 
skulle gå i skole, men det var Eyvind 
ikke enig i. Han øvede sig derfor med 
sin fars jongleringsrekvisitter, når 
forældrene rejste rundt med cirkus. 
 

Det fandt hans forældrene ud af, og 
de bad Eyvind vise dem, hvad han 
kunne og da de så, hvor dygtig han 
var, besluttede de, at han skulle være 
jonglør. Som 12-årig optrådte han 

første gang som professionel jonglør, 
han optrådte først i Danmark, så i 
Sverige, inden han som 13-årig var klar 
til de store scener. Han tog sammen 
med sine forældre til Tyskland for at 
optræde. Her fik Eyvind Hansens sit 
store gennembrud og fik artistnavnet 
Bob Ripa, da Eyvind Hansen ikke er 
særlig let at udtale i udlandet. 

Som 16-årig rejste Bob Ripa med 
faderen til USA, hvor han udover 
at træne 5-6 timer, hver dag også 
optrådte 2-3 gange om dagen. Bob 
Ripa tjente ca. 2.000 kr. om ugen på 
sin turne rundt i USA, hvilket var rigtigt 
mange penge. Bob Ripa blev ældre 
og dygtigere, så dygtig, at han en 
overgang var verdens bedste jonglør 
og kunne tjene op til 15.000 kr. om 
måneden, hvilket svarer til næsten 2 
mio. kr. i dag.

I 1943, under 2. verdenskrig, blev 
Bob Ripa inviteret til at optræde for 
de amerikanske soldater, soldaterne 
spurgte efterfølgende om Bob Ripa 
ville med op at flyve, hvilket han 
svarede ja til. Denne flyvetur endte dog 
tragisk. Flyet styrtede ned og Bob Ripa 
døde på tragisk vis kun 31 år gammel. 
Måske blev den skudt ned at japanske 
bombefly, det ved vi ikke.

JONGLØREN

BoB riPA 



Bernhard Eriksen (1906-1946), som 
tog artist navnet Bernardi, kom fra 
Løkken og slog for alvor igennem som  
udbryderkonge i 1927, da en mand fra 
Ålborg udfordrede ham i et væddemål. 
Hvis Bernardi kunne slippe fri af reb 
under vand ville han vinde 1.000 kr. 
I januar 1928 var Bernardi klar til at lave 
udbrydernummeret og d. 16. januar 
1928 mødte 2-3.000 mennesker op på 
stranden i Løkken for at se nummeret. 
På land blev Bernardi bundet, herefter 
blev han puttet i en sæk, der blev 
lukket. Så blev han sejlet ud og smidt i 
vandet, og han havde nu 2 minutter til 
at komme op. Sækken var vægtet med 
sten, og da Bernardi blev smidt i vandet 
fik han stenene i hovedet. Alligevel 
lykkedes det Bernardi at komme fri, og 
han svømmede op til overfladen efter 
bare 32 sekunder - Han havde flere 
buler i hovedet fra stenene, men han 
fik sine 1.000 kr. 
Nummeret var så stor en succes, 
at Bernardi begyndte at rejse rundt 
i hele landet. En måned senere 
tilføjede Bernardi endnu et element til 
nummeret. Efter Bernardi var blevet 
bundet og kommet i sækken, blev 
sækken overhældt med benzin og 
antændt, inden han blev smidt i vandet. 
Første gang var det ved at gå galt. Han 
kom uden problemer fri, men steg lige 
op i det brændende vand (benzinen lå 

nemlig og brændte i vandoverfladen). 
Bernardi dykkede igen og kom op 
længere henne med forbrændinger 
i ansigtet og på hænderne. Bernardi 
rejste rundt i Danmark og Europa med 
hans udbrydernummer, men ikke alle 
steder, fik han lov til at sætte ild til 
sækken. 
1946 fik nummeret en tragisk udgang. 
Bernardi udførte sit dødsspring i lænker 
og han kom helt som han plejede fri, 
han stak hånden op af vandet, men 
sank til bunds igen. Bernardi døde af 
en blodprop i hjertet.
 

 

UDBRYDERKONGEN

B e r n A r D i



SKOLERYTTERSKEN

Zephora Barenco
Henni Gustafsson (1883-1961), senere 
kendt som Zephora Barenco, blev født 
i Norrköping, Sverige, i 1883. Hun var 
barn af fattige forældre og havde 5 
søskende, som alle endte med at rejse 
rundt med cirkus.
Hennis ældste bror, Henning, var 
den første, der tog af sted med 
cirkus. Henning startede som 
slangemenneske, men lærte snart at 
ride. Han fik ingen løn, men arbejdede 
for kost og logi, det vil sige at han fik 
mad og havde et sted at sove.
 

Som 8-årig blev Henni en del af 
det cirkus, hvor hendes storebror 
arbejdede. Cirkusdirektørens kone gav 

hende kunstnernavnet Miss Zephora.
Miss Zephora blev trænet i klassisk 
ballet for at blive smidig, og hun lærte 
at ride og optræde på hest uden sadel. 
Miss Zephora blev en dygtig rytter og 
som voksen optrådte hun sammen 
med sin mand Edmond med nummeret 
”En symfoni i hvidt”. Et hestenummer, 
hvor ALT lige fra hestene og deres 
seler til artisternes kostumer var holdt i 
hvidt. Nummeret var meget populært. 
Som billedet viser, bestod nummeret 
af tre heste og tre artister, som blandt 
andet balancerede med akrobatik på 
en pind båret imellem hestene.
Nummeret var så populært, at Miss 
Zephora og Edmond forlod deres datter 
i København, for at tage til Rusland 
og optræde i 4 måneder. Det endte 
dog med at blive til 4 år. Da venner og 
familie ikke hørte fra dem, troede de at 
de var døde, men i virkeligheden var de 
på en farefuld rejse hjem til Danmark 
med hestevogne og med militærtog. 
Undervejs måtte de arbejde og gøre 
som det russiske styre sagde, for ikke 
at blive fængslet . 
I 1931, 40 år efter sin debut, stoppede 
Zephora med at optræde. Hendes 
datter, der allerede fra 10-års alderen 
havde optrådt på hesteryg, blev en del 
af ”En Symfoni i Hvidt”, sammen med 
Edmond.



Josep Andreu (1896-1983) blev født 
i Spanien og optrådte første gang 
som 2-årig med sin familie, der var 
gadegøglere. Josep startede sin 
karriere som trapezartist sammen 
med sine brødre René og Polo. De var 
dog alle ret sjove, og de lavede derfor 
en klovneentre, som et klovnenummer 
kaldes i cirkus, med akrobatik. Samtidig 
havde Josep skabt sig et nummer med 
at efterligne Charlie Chaplin, der var en 
stor filmskuespiller på det tidspunkt, og 
omkring 1920 tog han navnet Charlie 
og blev til Charlie Rivel. Det fortælles 
at han skulle have slået Charlie Chaplin 
selv i en look-a-like konkurrence. Fra 
dette tidspunkt droppede Charlie Rivel 
sin karriere i trapezen og optrådte nu 
kun som klovn. 
I cirkus findes to klovnetyper, 
Augustklovnen med den røde næse og 
de store sko og så den hvide klovn, der 
opfører sig meget voksent og ordentlig 
og som gerne vil bestemme.
Charlie Rivel var en augustklovn, hans 
røde næse var bare firkantet. Han 
optrådte altid i store sko og en lang 
rød T-shirt. Hans klovnefigur lignede et 
barn i en voksens tøj. Men faktisk var 
det bare en dårlig vask, der havde gjort 

T-shirten lang. Charlie Rivel sagde ikke 
noget når han optrådte, han havde kun 
en lyd, nemlig et hyl. 
Charlie Rivel optrådte tit i Danmark og 
hans datter blev gift ind i en af de store 
danske cirkusfamilier, så derfor er han 
stadig den dag i dag en klovn, som 
mange danskere husker. 

KLOVNEN

Charlie Rivel


