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Tatere og rejsende Anders Enevig Hent PDF De gamle slægter af tatere og rejsende i Danmark åbner sig
sjældent for fremmede, og for mange er deres historie og skikke derfor indhyllet i mystik. Anders Enevig har
vundet deres tillid og fået lov at fortælle deres historier til omverdenen for derved at redde deres traditioner

og skæbner fra glemslen.

Han fortæller, hvordan de rejsendes forfædre ligesom hundredvis af andre familier i 1700-tallet lod sig hverve
som soldater i det danske regiment i Slesvig, Holsten og Ditmarsken, hvor de tjente som grænseværn mod
resten af Europa. Men da de hvervede regimenter blev nedlagt i starten af 1800-tallet, måtte de mange
familier finde på noget andet at leve af. Det var svært for disse landsknægte at indordne sig under

borgerskabets strenge regler, og laugsbestemmelser og håndværkerskikke spærrede dem ude fra "ærligt"
arbejde. Således gled de ud på landevejen og lærte sig selv og hinanden at handle med de lokale og at

underholde dem som gøglere.

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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