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Kronede dage 
 
Det er blevet kolonihavetid. 
 
Det er både godt og skidt. 
 
Jeg havde gæster i haven i påsken. 
 
Min hofdame bildte sig vist ind, at det var 
hendes gæster. Hun tager fejl temmelig ofte, 
men jeg skal nok klare ærterne. Heldigvis 
viste gæsterne hende med det samme, hvem 
de kom for at besøge - så de hilste på hende 
til allersidst! 
 
Jeg bliver dejligt træt, når jeg har haft gæ-
ster. 
 
Jeg skal jo holde øje hele tiden - både når de 
render ud i haven og når det ser ud til, at de 
gerne vil give en haps. 
 
HA!! Jeg tog fusen på hende. 
 
Vi havde været på haverundfart mens gæ-
sterne blev i haven. Da vi kom tilbage til 
haven viste jeg min begejstring for at gense 
gæsterne. Hofdamen var sikker på, jeg ville 
gå hen til gæsterne, så hun løsnede mig fra 
linen. 
 
Jeg spurtede hen til dem - rendte rundt om 
dem én gang - og så smuttede jeg ud gen-
nem et hul i hækken! 
 
Det var herligt at rende - uden stramme tøj-
ler - bare piske af sted for fulde gardiner. 
Jeg synes, det er lidt åndssvagt med dén hæk 
- den kunne lige så godt blive fjernet. Så var 
det lidt lettere at komme ud på marken. Hun 
er jo for stor til at smutte med gennem hul-
lerne.  
 
Der er en masse spændende dufte, og jeg 
fandt hurtigt en godt hul i marken, jeg kunne 
grave videre i. 
 

 
 
 
 
 
Men jeg fik ikke lov til at grave ret længe. 
Så kom hun med en rigtig lækker haps - dén 
skyndte jeg mig at sluge, for at komme hur-
tigt hen til hullet igen - men ikke tale om. 
Jeg måtte modvilligt gå med hofdamen til-
bage til haven. Pokkers! 
 
Ganske vist blev mine gæster meget glade 
for at se mig igen - selv om jeg ikke havde 
været ret længe væk. 
 
Næste gang løber jeg altså længere væk - så 
jeg kan få arbejdsro. 
 
Det er altså lækkert med haven - men knap 
så lækkert, at hofdamen ikke kan se det for-
nuftige i at lade være med at holde mig i 
snor. 
 
Jeg satser på en chance for frit løb en anden 
dag! 
  

Dronning Emmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


