DA MIN MORS TILLID TIL DRONNING INGRID FIK ET KNÆK
Tiden var 1952, og jeg gik i 2. mellem på Tønder Kommuneskole. Jeg var blevet
indstillet til et ferieophold på kronprinsesse Ingrids feriehjem for sønderjyske børn i
Bøgebjerg ved Kerteminde. Under opholdet besøgte den tidligere kronprinsesse, nu
dronning Ingrid os. Vi elever var linet op på en lang række, og jeg mener at huske,
majestæten tog sig god tid og hilste på hver enkelt af os. Under alle omstændigheder
husker jeg, at alle drengene fik overrakt en skjorte – angiveligt en gave fra
dronningen til de forsømte børn. Pigerne har selvfølgelig fået noget andet, som jeg
ikke husker.
Den royale skjorte fik imidlertid et efterspil. Den var fin og glat, så længe den fik lov
at ligge i emballagen og indtil efter første brug. Men da den kom ud af vaskebaljen og
blev tør, var stivheden og finheden gået af den. Ved den lejlighed fik min mors
normalt positive holdning til kongehuset et alvorligt knæk.
Hun, født i 1902, var opdraget til at vise ærbødighed overfor de kongelige – i sin
barn-og ungdom overfor ”Der Kaiser” i det tyske kejserriges efterår. Efter
Genforeningen i 1920 flyttede hun lige så naturligt sin respekt over til det danske
kongehus. Tysk af sind, men nu med dansk statsborgerskab.
Men tilbage til skjorten. Den var – efter at have mistet stivelsen i baljen – både
krøllet, sjasket og krympet. Absolut ikke noget, min mor ville være bekendt at sende
mig i skole med. Hun kunne ikke forstå og var egentlig ret forarget over, at selveste
dronning Ingrid ville være med til at forære en sådan klud væk. Men majestæten
havde naturligvis været uvidende om den ringe skjorte-kvalitet.
Enden på historien blev, at skjorten endte sine dage i skuffen med pudseklude
sammen med andre udslidte klædningsstykker. Min mor genvandt sin respekt for
dronning Ingrid – og jeg huskede tilbage på fjorten dejlige sommer- og badedage i
det nordfynske.

