
FRA ET FJERNl' OG FREMMED LAND 
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En fremmed landnamsmand er blevet taget paa fersk gerning og bevog~ es nu af en officer og en menig fra 
militsen, medens fire af rigets ypperste mænd overvejer. hvad de skal 8ØNI ved ham. De fire er fra venttre 
præsident Neerbeck, kong Leo, generalbygmesteren og rad lodlrektør:en, d~r hedder JenMn ligesom den dan
ske, I baggrundi!n ses Elleores flag, der ligner vort, blot med den forskel, at det har et hvidt kryds lstedet 

for et kors. Læs side 3 om pressefotografens b:esttg l det selsomm kongerige Elleoret 
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Besøg paa Elleore, der løsrev sig fra Danmark for 
I kong Leos rige har alle en fin uniform, og 

told paa pølser og sennep 

S)' V aar siden 
der er kun 

, 

DE T er slet ikke rigtigt, som 
der staar i for skellige hannd

bØger, at Danmark har 483 øer. 
Elleore i Roskilde fjord (det var 
der, hvor Ole Olsen drev love
jagt) løsrev sig nemlig for syv 
aar siden og proklameredes som 
selvstændigt kongedømme. 

I søndags, da Elleore fej rede 
sin aarlige lØsrivclsesdag, aJ?agde 
>lnforrnation• s fotogra! et besøg 
paa pen. Han kom dertil paa no
get ureglemen teret vis, idet han 
svømmede den kilometers vej , 
d er er derover. Anden mulighed 
havde han ikke. Elleore h nr gan 
ske vist en f laade paa to rob:i:ide, 
der ogsaa f orr e tter færgetjeneste. 
men den laa paa det paagælctcn
de tidspunkt i hjemmehavn, og 
det var ugprligt at raabe nogen 
op fra f astlandct, idet øens be
folkning jus': var optaget af at 
holde Ingenting, Det svarer til 
vores Folketing. 

FRELST FRA EN GRUM 
SKÆBNE 

Fotografens tilsynekomst i bade
bukser og ellers ikke noget, af
stedkom nogen bestyrtelse, og der 
blev straks indkaldt til et ekstra
ordinært kabinetsmøde. Det var 
et ganske usædvanligt tilfælde, 
man her stod over tor, idet man 
aldrig fØr havde oplevet, at nogen 
var kommet svømmende til øen. 
Enhver, der rejser ind i landet~ 
skal være forsynet med gyldigt 
pas og visum, som kan f aas ved 
henvendelse til gesandtskabet paa 
Kocbsvej i KØbenhavn. Fotogra
fen havde ingen af delene, 01 
man drøftede længe, om malt 
akulde li'V• hlUll et passte•w,,9 

paa maven, eller hvad man skul
de gøre ved ham. 

Ved et lykkeligt tilfæ lde frel
stes fotograf en fra en sikkert 
grum skæbne. Elleorcs regent, 
hans majestæt kong Leo, der i 
sin frit.id er overlærer i Taas trup, 
var løbet tØr for røgelse og efter
lyste en cigar blandt sinP. em
bedsmænd. 

Fotografc11 kunde rortæll l•, a t 
lia n havde en hel kasse cigarer 
i s i11 bagage ovre paa. fastla n
de t, og saa. blev flaadcn f ltiks 
sendt over efter ha ns h•.A ben
init. Takket væ re olgareme blev 
lian benaadet - Ja., kong Leo 
\•ilde endog benaade ham med 
en af rige ts højeste ordner, 
hvilke t h a n dog frabad s ig , da. 
det er ubehageligt at taa en or
den h æftet pa.a det bare skind. 

øverste embeds1nænd .-n ,anl' 
s in paa og gik til e n e-a ll:..fore
s tillJng i Det kgl. Teater. lian 
blev ligesom de da nske depar
tementschefer og officerer af 
h æ r og floadc foton-raleret ar 
pressefotograferne, og der blev 
ikke spurgt om hans billf' t, 
h\•ilket \'a r saare heldlc t. d il 

hnn incen havde. 

ELLEORE VIL SLAAS 
FOR SIN FRIHED 

I fordums tid vnr Ellcorc p:i11-
skc bar, men plant11ir1g~::,ar,c1· t1ar 
regeringens fulde f;tØtlc, og nu 
l1or ma11 to frodige bevoksr1in"cr, 
den ene kalclet Elskoven og de11 
anden Mamrelund. Da et 0rclcnt
ligt l<ongcrigc naturligvis maa 
J.nve en fortid, er der opl>)·~gct 
nogle ruiner, hvori der lJ~ger 

ALLE ER NOGET l<nogledynger til skræk og ndvar-
E.lleore blev I sin tid kdbt af ni sel for tolk. d er snjger si~ !:'ld i 

f B r d k I . K ,..,,_ landet udenom grænsckontrClllen. 
1ærcre Ta ar o s s o e 1 •.1U1!'n-
11avn, der der\•ed skabte de i>oli- Regeringen er principielt til-
tiske betingelser for lØsri"'<'lscn. 1 h.ænger af handelens libcralfse
De betegnes af dens befolkning ~ng, men der er dog en t~mme
som de ni udddeligc, hvilket an- lig s~rap told paa pølser og sen-
iver deres guddoinmelige r·osi- r.ep, .idet man m~ner ~t have nok 

;on. af w sse varer paa h3emmemnr-

Elleorc er nok verdens minclsle kedet. 
kongedømme men det er et af de Elleore lever helt sit e&"ct liv. 
bedst _ el le~ ihvcrtfald mest _ : og der er et udbredt danskerbad 
regerede. Foruden kong Leo, der 1 blandt befolkningen. Til værn 
besteg tronen, efter at hans for- mod ydre fjender hV flen en mi
gænger havde trukket sig tilbage Ilts paa 100 mand - fortrln1vls 
~ en !redcJig ekstilværelse som llestaaende al drense tra Bar

avler i Sydlrankrig, er der en fods skole, der holder ferle Ol' 
æstdent og et kabinet. Men løv- weekend herovre. Siden Korn

er alle paa øen noget, ·Jg der kr11enø udbrud er beredøk:lbet. 
es, som man ser paa billeder- blevet fol'ltll'rket med n&-e. mo-
jkke paa uniformspragten. cle1iae naben, "Jef._ iueo 
'Ullitornaerne brases aJmtnde- ese>t. yaalMmtabiØ.; · 
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