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Det er ude jiaa Østersøen. Kongeskibet ”Slesvig” , der fører
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Prinsesse Dagmar til Rusland, har passere»*Christiansø, hvor det

sidste danske Farvand slipper. Den russiske Krydser ”Standard”

har taget Førerskabet, og Fregatten ”Peder Skram” er stoppet op -

Mandskabet staar i Vanterne, og fra Dækket lyder Tonerne af

”1 Danmark er jeg født” . Den sidste Afskedshilsen til den unge  ̂ *

Kongedatter paa hendes Brudefærd. /.

En stille  Eftermiddag. ”Slesvig”s Røgsøjler tegner sig mod 

den høje, blaa Himmel. Det er.September. Tid til at mindes de 

Somre, der svandt, og drømme om dem, der skal følge. Hvilken 

broget Skare af Indtryk er ikke stormet ind jma den danske Prin

sesse i Løbet af det sidste Døgn! Køreturen fra Bernstorff med 

den kønne Æreport, der var rejst ved Svinget til Strandvejen. Den 

flagsmykkede Hovedstad og den muntre Sværm af Mennesker £>aa Vejen
v

fra Langélinie til Kvæsthusbroen. Og endelig Afskeden med Foræl

drene i Storm og Blæst ud for Dragør - kun hendes Broder, Kron

prins Frederikiledsaget hende til  det nye Hjem.

Forventning, men ogsaa Vemod har fyldt det attenaars Sind.

Først og fremmest Tanken om det gamle Hjem. Hvor lys en 

Barndom, hvor gode Foraldre havde Prinsesses ikke haft! Faderen 

en retsindig og ridderlig Personlighed, Moderen en Kvinde med klar 

Forstand, viljestærk og virkelysten. Da Prinsesse Dagmar kom til 

Verden - det var, før Prins Christian blev Tronfølger og længe in

den han blev Konge -, havde Forældrene deres Hjem i det gule Palæ. 

Det var under beskedne Kaarj men de hjalp hinanden. Da de blev 

gamle, ytrede Dronning Louise engang: "Jeg forstaar ikke, at en 

Kvinde, som er Hustru og Moder, vil undvære at udføre Husets Plig

ter". Og idet Kongen lagde sin Haand paa Dronningens Skulder,

X  sagde han*: "De kan tro, der findes ikke hendes Mage som Sygeplejer-^

øke - havde hun ikke været, var det ikke gaaet mig, som det g ik ."

Hjemmet i det gule Palæ var jævnt, næsten borgerligt og har 

de indskrænkede Forhold stundom været følt som et Savn, gav de til 

Gengæld hele denne Familiekreds, der skulde komme til at høre til

Kr
Jordens Mægtige, en værdifuld Sans for det ren^ menneskelige, uan-:

Kejserinde Dagmar - den danske Kongedatter.


