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set Stand og Stilling .

De smaa Træk taler ofte mere end mange Ord. Dronning 

Louise var en sjælden Moder. Mere end een Gang, naar Frokosten 

var forbi og der havde været en Gæst, hændte det, at Smørret paa 

Assietten slap op. Moderen "bad da simpelthen en af Døtrene:

"Gaa ned i Kælderen, og hent lidt mere Smør i Køkkenet!” Engang 

spurgte Prinsesse Alexandra, hvorfor hun og hendes Søster, Dagmar, 

ikke maatte gaa i hvide Musselins-Kjoler saadan som nogle Komtesse 

de kendte. "Det skal jeg sige d i g ,11 svarede Moderen, "din Fader 

er ikke rig, og han har ikke Raad til at give dig saa mange Kjoler 

Der blev i det hyggelige Hjem dyrket baade Musik og Gymnastik. I 

Musik underviste Moderen sine Døtre, og Alexandra var særlig inter 

esseret i det Fag. Gymnastik var Prins Christian Børnenes Vejlede 

i ;  dér udmærkede den yngre Søster, Dagmar, sig mest, hun var ualmi 

delig kraftig og smidig og blev jo ogsaa en udmærket Rytterske. 

Hvad der i Palæet især blev indprentet Ungdommen,var dog Punktlig- 

&edj at komme for sent til et Maaltid eller til Undervisning kunde 

medføre Stuearrest. Alesandra delte Værelse med Dagmar, og det va 

ikke større, end at der fe&iip kunde staa to Senge ved Siden af hin- 

anden tillige  med en Kommode. Men det er ikke de ydre Forhold, de 

gør det her i Verden. Den l ille  Stue bandt de to Søstre til hin

anden for hele Livet.

En Dag blev Prinsesse Dagmar alene i Værelset^ det var, da 

Søsteren var blevet forlovet og gift med Prinsen af-Wales. Det 

forekom de yngre Søstre som meget eventyrligt, at deres Søster 

skulde sendes langt bort for at blive rigtig Dronning. Da Alexan

dra ved Afskeden paa Københavns Banegaard frigjorde sig fra alle 

Favntag og sprang op i Vognen, udbrød Dagmar forundret: "Du græder 

jo, Alexandra!" Smilende gennem Taarer svarede Søsteren: "Det er
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af Glæde!" v1§nart of ten? døde^rederik  den Syvende. Kong Christian 

og Dronning Louise besteg den danske Trone, og man flyttede ind pa 

Amalienborg. Dér kom Prinsesse Dagmar til  at bo i Mezzaninen, be

tegnende nok med Udsigt mod øst, ud over Havnen og Orlogsværftet. 

Heller ikke hun var nu Barn længere, hun var blevet den unge Pige, 

som træder os i Møde paa et Billede af Hunæus. En fin Kvindeskik- 

kelse, hvid, nedringet og $ Ha&ret er let kruset og tilbag


