To kroner for en kold Ceres. Tre, hvis den står på et glas vin. Sådan så priserne ud i 1960, da den gamle Skovvejens Kro
blev omdannet til Cirkuskroen, og i anledning af den muntre kros runde fødselsdag, havde krofatter Lars Andersen, også
kaldet »Klovnen« skruet prisniveauet 50 år tilbage.
»Vi synes det var lidt sjovt at markere det på den måde. Det kommer nok ikke til at løbe rundt, men så er det da en god
historie, og en hyggelig dag,« siger Lars Andersen.
De mange klovne, som udsmykker krostuen er kommet til siden Lars Andersen overtog Cirkuskroen for 13 år siden.
»Da jeg købte stedet var der et par stykker. Så begyndte folk at komme og forære mig klovne, og så blev de selvfølgelig
stillet frem. Og så gik det lige pludselig stærkt,« fortæller Lars Andersen.
Én gang om året har stamgæsterne på Cirkuskroen en konkurrence, som går ud på at gætte hvor mange klovne der er i
kroen. Det senest opgjorte tal, det lykkes for Stiftens udsendte at få oplyst, var 333 klovne - optalt for tre år siden.
»Det har vi meget sjov med. Derfor kan jeg kun sige, at der kommer hele tiden flere til, og derfor holder jeg mit eget gæt
lidt hemmeligt også,« siger krofatter.
Der må ryges
Også blandt Cirkuskroens stamgæster falder de favorable fødseldagspriser i god jord.
»Det er ikke så tosset. Så sparer vi da et par håndører, som vi kan bruge, når han skruer op for priserne igen,« griner
Kurt, som fejrede Cirkuskroens fødselsdag sammen med kammeraten Bønne.
»Vi kommer her ind imellem. Det er et dejligt sted, hvor der er plads til alle. Både advokater og spillemænd,« griner
Bønne.
Røgen hænger tungt under loftet i den lille kro. Og selvom tiden ikke er på røgen og rygernes side, så må man stadig
nyde en cigaret til øllet.
»Hvis vi ikke måtte ryge længere, så kunne jeg lige så godt dreje nøglen om og lukke for Cirkuskroen. 80 procent af mine
gæster ryger, og det skal de have lov til. Hvis man ikke har lyst til at være i røgen, er det helt ok, at man vælger at drikke
sin øl et andet sted, men her må man godt,« siger Lars Andersen.

