
Christian den Tiendes besøg på Fejø

Det var almindeligt kendt, at Kong Christian
den Tiende elskede at sejle med kongeskibet
om sommeren.
Der var de planlagte sommertogter, hvor
Dronning Alexandrine deltog, men udover det
kunne Christian den Tiende lide at sejle ud i
det blå med kongeskibet og ganske spontant
finde på at sætte den lille chalup i vandet fra
kongeskibet og sejle ind til en eller anden de-
stination, som kongen gerne ville se nærmere
på.

Således sejlede kongeskibet i foråret 1939 i Smålandshavet.
Pludselig fandt Christian den Tiende på, at han ville en tur i land på Fejø. Chaluppen blev sænket fra
kongeskibet, og kongen blev med sit følge sejlet i land.
Vel i land i Dybvig Havn gik kongen og følge op mod Østerby.
Her får kongen færten af Bagermester Christensens Bagerforretning, og straks får han den gode ide,
at han vil købe wienerbrød med ud til kongeskibets besætning.

Valborg hvinede
Kong Christian den Tiende går ind i bagerbutikken, og bagerens datter, Valborg, kommer ud fra bag-
lokalet for at ekspedere. Da hun ser Kong Christians den Tiendes høje skikkelse i bagerbutikken, gi-



ver hun et hvin fra sig - og væk var hun!

Kongen står lidt desorienteret tilbage, og i mellemtiden
kommer min moster Doris ind i butikken. Hun havde den
gang som 24-årig en frisørsalon på Fejø, og ville hente lidt
godt til kaffen.

- Er her ingen til at ekspedere?, spørger min moster uden at
se nærmere på, hvem den anden kunde var.
- Næh, siger kongen, jeg ved ikke, hvad der skete, men den
unge dame forsvandt, da hun så mig.
Først nu kastede min moster et blik på manden, som stod
ved siden af hende:
- Du store kineser, det var jo kongen!

Bød kongen på kaffe
Så kom Bagermester Christensen med frue styrtende ind i
butikken og begge hilste ærbødigt på kongen.

Moster Doris, som ung pige på Fejø, hvor hun
havde en frisørsalon og mødte kongen i bager-
butikken..



Vil kongen dog ikke med ind i privaten og have en kop kaffe?, spurgte bagermesteren og viste vej
til privaten.
Jo tak, svarede kongen og kaldte på sit følge, som ventede udenfor.

Da konge og følge var forsvundet ind i bagerfamiliens privatbolig, faldt der ro over butikken. Doris
fik sin wienerstang og gik i rask trav tilbage til sine kunder i frisørsalonen på Fejø - en stor oplevel-
se rigere.


