
En 20årig affære. 

Den 1. august i 1997 var der stor fest på Haarby Trælast på Trunderupvej. Direktøren 
havde 25 års jubilæum som træmand. 

Som barn havde han sin gang i Faaborg, hvor markedsgøgleren, Arne V. Olsen hver sommer 
kom og gøglede til borgernes store begejstring. I efterfølgende år, når cirkus – fra 1955 
anført af Arne V. Olsen – kom til byen, forsynede jubilarens far cirkus med savsmuld til 
manegen og fik som tak et par fribilletter til forestillingen, og fascinationen af cirkus og 
dets atmosfære bed sig fast i den unge træmand. 

Det forestående jubilæum gav naturligt visse bryderier blandt familie og venner : 
hvad giver man en mand, der har alt? Adspurgt om ønsker fortalte han om sin barndoms 
oplevelse og et længe næret ønske om at opleve et cirkus ”indefra”. 

Jubilarens kone kontaktede et af landets større cirkus med sin forespørgsel om, hvorvidt 
man ville kunne have en ”feriedreng” på slæb i en uge, men fik svaret, at det havde man 
ikke tid til at beskæftige sig med. 

Anderledes gik det, da hun i stedet kontaktede Arena, hvor Benny Berdino, den gamle 
gøglers søn, nu ejer af og direktør for Cirkus Arena!  Feriedrengen skulle være velkommen 
og kunne møde i Værløse den 16. august med egen campingvogn! 

Samme frue går ikke af vejen for forhindringer: hun arrangerede leje af campingvogn med 
det nødtørftigste tilbehør og præsenterede på dagen sin husbond for gaven. 
En uge som løsgænger med Cirkus Arena! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det skulle blive starten på en til dato 20årig oplevelse og affære for den nu godt 75årige 
jubilar!  

Han blev modtaget med åbne arme, deltog i det spændende liv, der leves i en sådan 
”familie” med dyr og artister fra hele verden, op kl. 04 til afgang med mere end 200 
kørende enheder, som skal placeres på helt forudbestemte pladser ved ankomst til næste 
by, rejsning af telt, salg af billetter, som blev feriedrengens opgave. Hver morgen var han 



til morgenkaffe i Berdinos vogn, hver aften i uniform for sammen med husklovnen, Jimmy 
Folco at styre publikum til de relevante pladser. 

Cirkuslivet gik ham i blodet og han spurgte, inden afskeden med familien Berdino, om ikke 
der kunne være mulighed for at give forestilling i Haarby, men fik at vide at det var 
Haarby for lille en by til. Næste forår havde Berdino tænkt over sagen og kontaktede 
feriedrengen med beskeden, at hvis han kunne rejse penge til at købe en forestilling, som 
dengang kostede kr. 127.000 ( i dag kr. 268.000 ) kunne cirkus komme til Haarby! 

4 lokale firmaer garanterede summen, og i sommeren 1998 kom Cirkus Arena første gang 
til Haarby. 

At være vidne til optakten til en sådan dag er som at betragte en myretue. Folk kommer til 
fra alle retninger, dagen begynder med morgenkaffe for byens borgere, børn fra 
børnehaverne kommer på besøg og oplever dyrene, der er optog gennem byen med dyr og 
artister og om aftenen dagens clou, selve forestillingen med fuldt cirkus telt – 1750 
pladser! Udover den samlende virkning på byens og omegnens befolkning om den fælles 
oplevelse, som en sådan forestilling er, bliver det årlige overskud doneret til diverse gode 
formål, og det første år berigedes den skrantende Haarby Bio med kr. 17.000, som 
muliggjorde installationen af et nyt lydanlæg. Denne praksis er fortsat i alle årene til stor 
glæde for lokale organisationer. 

Alle forberedelser til cirkus’ komme – og der er rigtig mange – stod feriedrengen og fruen 
selv for i 1998, men fra år 2 er de på bedste vis varetaget af Lions medlemmer og der skal 
noget helt specielt til for at samle så stor en del af en bys befolkning. 

Det er nu lykkedes, takket være initiativ fra træmanden, Peter Elmelund, godt hjulpet af 
Ebba, i 20 år. 

Stor tak til Peter og Ebba, Lions, alle sponsorerne og Cirkus Arena. 
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