
Cirkus Pagel i Sydafrika 

Af Holger Hagelberg 

I november 2014 var vi på ferie i Cape Provinsen i Syd Afrika, hvor vi boede på 

Hoteller og på Bed & Breakfast. Det var jo starten på sommerperioden, så det var en 

lun november. Vi boede flere dage B&B i Pagel House, som ligger i Aberdeen, der 

har det højeste kirketårn i Afrika. Ejeren af Pagel House er Lyn Dugmore, som købte 

huset for en del år siden. Vi fik talt om cirkus og Lyn viste mig bogen om Circus 

Pagel, som giver hele historien om cirkusset og viser nogle usædvanlige billeder, 

som jeg fik lov at affotografere. Jeg har siden fået lov at viderebringe dem i 

CirkusPosten. På et par mine billeder kan man se Pagel huset og dets navneskilt.  

 

 



 

Jeg viser forsiden af bogen ”The Pagel Story” af Carel Birkby fra 1948.  

 

 

Der er en indledning om Mr. William Pagel, som var smed og en stærk mand. Der er 

også som forord en kort beskrivelse af Mr. William Pagel.  

 



Formålet med at jeg har skrevet dette og bringer nogle billeder af bogen og dens 

indholdsfortegnelse, er at jeg er imponeret over billederne og gerne vil viderebringe 

de usædvanlige billeder. Jeg synes, at billedet af en chauffør i en åben bil med en 

løve og fru Pagel på bagsædet er overraskende. Og billederne, hvor William Pagel 

sidder tæt med en løve, og et hvor han sidder med en tiger samt billederne, hvor 

Mr. Pagel er stærk mand og løfter en hest og hvor han prøver kræfter med 2 

elefanter, er utrolige. 

 

Fakta om Pagels Circus 

Pagels Circus blev grundlagt i 1904. I 1948 blev det solgt til Whilma Howe Wilkie og 

turnerede frem til 1963 under navnet W H Wilkie's Mammoth Circus. I 1963 blev det 

slået sammen med Boswell-familiens cirkus, og turnerede frem til 2001 under 

Boswell Wilkie Circus. Agnete Louise Enoch fortæller, at Brian Boswell frem til 2015 

fortsatte med et mindre Boswell Circus, som han kørte sammen med sine voksne 

børn. Det lukkede, fordi det gik meget dårligt med at få publikum nok i cirkus. Men 

Pagel Cirkus og dets efterfølgere klarede sig altså i mere end 100 år. Det er der ikke 

mange cirkus der kan prale af!  

Agnete Louise Enoch og hendes familie optrådte 1975 og 1976 i det sydafrikanske 

Continental Berlin Circus og traf i den forbindelse flere gange Brian Boswell og hans 

kone og har også senere truffet dem i Monte Carlo. Brian Boswell døde i 2021.  

 



 

Ukendt chauffør, løve og fru Mary Pagel 

 

William Pagel med tiger 



 

Tete-a-tete med en løve 

 

Sådan løfter man en hest! 



 

Tovtrækning med elefanter 


