
sendt Bud efter sin Broder, Alexander. De to Brødre havde altid 

været gode Venner; Alexander beundrede Nikolajs glimrende Evner 

og vindende Væsen, og den ældre Broder forstod at værdsætte den 

yngres'Karakter. Da Alexander kom, sad Prinsesse Dagmar ved Syge

lejet, og Nikolaj forklarede nu, hvorledes hans største Sorg var, 

at han ikke havde været i Stand til at skænke hende den Lykke, 

hun fortjente. Men, forsikrede Storfyrsten, hans Broder var værdi* 

til hendes Kærlighed og kunde blive hende en bedre Ægtemand, end 

han selv vilde have været i Stand t i l .  Og i det samme tog den

Ärf
døende sin 3rrelovedes Haand i sin og rakte den frem mod sin Broder 

Faa Minutter efter tabte han Bevidstheden og var død.

Sorgen havde for første Gang kastet sin Skygge over den 

unge Kvindes Liv.

Men Nikolajs Ønske blev til Virkelighed. Da halvandet Aar 

var gaaet,var Forlovelsen mellem Prinsesse Dagmar og Alexander de

klareret, og Brylluppet var berammet til  at skulle finde Sted om 

Efteraaret. Den unge Storfyrst-Tronfølger, der nu traadte frem i 

første Række, var med sin herkulisk byggede Skikkelse, sit tænk

somme, lidt tunge Væsen af de Mennesker, der uvilkaarlig indgyder 

T illid . 11Alt for Rusland! " var hans Valgsprog; men Krimkrigen 

havde gjort et dybt Indtryk paa ham, og hvad der siden fulgte havd< 

lært ham at vogte sig for Illusioner. V ilje  og Pligttroskab var 

hans herskende Egenskaber, og det aabne og ærlige i hans Natur ska: 

fede ham ogsaa danske Venner.

e tt -A-i e rOTfl e*»» M afra

Prinsesse Dagmar w r  altsaa nu om Bord paa "Slesvig", paa 

Vej til Rusland.

S;tU4—s^-iede -de fra  Danm?wf4t^- &un var jo  ikke -  ^aa  lidt som 

1 AlexW d i a »̂ Åoft-r ^ rs te üanstoa* ^ ^ ^ Vf 11 nd , ŝ ji

Skæ1?fre~-4 fre-msed Land;— Srtgang" l 'f^rn e  Ticter.4tWdé e^:3nekke baar
'
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