
anden fjern Klode tittede ned paa Danmarks, Grækenlands og Eng

lands Dynastier, der her samledes i det gamle Hjem, i det " l i l le ,  

fattige Land".

Næste Dag er Rørdam om Bord paa "Dannebrog", der staar ind 

Øst om Trekroner og Sydpaa. "Ud for Kastrup nærmer vi os de 

russiske Skibe; en vældig Kolos, "Polarstjernen", og " ( Zarevna".

En kulsort Sky trækker op øster fra; fra de danske og russiske 

Skibe vælter Krudtrøgen fra Salutskuddene; det l ille  Danmarks og 

det mægtige Ruslands Nationalmelodier lyder højtidsfuldt respektiv* 

fra de russiske og danske Skibe. Oppe paa "Polarstjernenss Dæk 

staar en høj Skikkelse, der rager op over alle de andre. Man peye: 

og viser: "Det er Kejseren! Og der e-r Kejserinden! Og det er 

Dronning Olga!" Nu ligger Skibene Side om Side. Kongen, Kronprin

sen og Kong Georg er i en Fart komne i rus3iske Uniformer. Jeg 

kender dem knap igen. Er det virkelig Kongen, ham der, med den 

mørke Barket og de høje Ridestøvler! Og Kronprinsen, med den røde 

Hue! Den klæder ham brillant. Chaluppen lægger t il ,  og de konge

lige gaar ombord i "Nordlyset", hvor man ser den hjertelige Modta

gelse mellem Vore og de mægtige Gæster, der søger til Danmark, ikk< 

for at returnere en af de sædvanlige Fyrstevisitter, men dragerf af 

Blodets stærke Baand.

Vi Kavalerer er bievne tilbage paa "Dannebrog". Regnen vælte: 

ned' Spandevis. Skibene letter med Russerskibet i Teten. Kanonerm 

dundrer paa ny, da vi naar ind til Søforterne.

Udenfor ToldbodgitÆret er sort af Mennesker. 3xu .gammel Dame

^hænf er .,,&Qia.G i

rer med b d^n.■fiflÅwAwrwflftas»- hun .med ,den anden holder , en Par&.pXi? • 

Regnen øser ned. I det pragtfulde Telt ved Landingstrappen staar 

Dronningen og de kongelige Damer, Diplomat-Damerne, Ministerfruern 

o . s . v . ,  medens disse sidstes respektive uniformerede Halvdele gen- 

nemregnes udenfor. Garden staar formeret til Parade med Prins 

Christian paa højre Fløj. De høje Gæster* stiger i Land. Fornyet

hjertelig Modtagelse. Kejseren og Kongen gaar langs Gardens Front

I h
Honnørmarchen blæses, Fanen sænkes. Kejseren er i blaa dnnsk Gard.

U n ifo rm .

Ved Kuren præsenterer Kongen Kaptajn Rørdam for Czaren, der

.
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