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forsamlinger, har der været gøglere til at underholde folk. Anders Enevi fortæller her historien om cirkus og
gøgl i Odense helt tilbage fra 1640, hvor biskop Hans Mikkelsen som den første kunne sige: "Jeg så en
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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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Siden da har høj som lav, barn som voksen oplevet alskens
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