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Elleores stolte traditioner som de usædvanlige paahits hjemsted holdes stadig i live.
Historiske oplysninger til ellefolket sætter Roskilde Museum i fare!
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Elleores generalstab holder paa formerne - u n i forr11erne - trods sommervarmen. Til gengæld klæder pigerne
sig mere i overensstemmelse med temperaturen uden hensyn til, a t de sætter det hos mandlige beundrere i forvejen høje blodtryk endnu en tand i vejret. Det er ellekongen, adjunkt Hans Neerbek, man ser i midten. Hans
vensb·e flanke dækkes af Mogens J epsen og hojre af Leif Jensen, alle København. Pigerne er turister, og her
lærer de grundbegreberne i øens hemn1elige v~abens indretning.
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Ros k i 1 de.
1
ELLERNE HAR E'f SKARPT
Fru Fanny Fnng oplyser, ut der <lc11
Lillepu:ø~n Elleore. i Roslcilde Fjord Ji~r altid væ1·~t forlov et
BLIK
.
dag i dag findes klenodiet frn Ole 01 _
med de originale paaliits muse. Den slog sit navn fast t folks bese ns lovej::igt. I-Inn hnr næppe selv vævidsthed 1907, da daværende direktør Ole Ol.sen, Nordisk Film Hvert a~det .aai· holdes generalma- l ret klar o~cr det, inlt !nid nævner hnn
.
.
' nøvi·e og ind 1mellem udkæmpes so- d t 1'kk 1· · b
·
optog en løve1agt paa dens begrænsede sletter - de1· i satnmenl.agt .1 Sk 11 11
f
d t f . k d
e . e s in og "Filmens C\•enty1·
.
. s ag.
u e e erne aa e 01 e e- og mit eget". Da de t 10 . . 1· · t 1·d
fl.ad e1naal ikke fylder mere end RaadJiustorvet og H esteto1·vet til- ligt har man indstiftet forskellige for- . kudt ft
ho ' e i sin
.
.
'
va1 s
e er at a\·e dræbt hensammen. Og t de senere aa1· hcir Elleore befæstet sit 1·y so1n de sæl- mer for tidsfor~riv. Der spill.c~ sanlc- holdsvis en hest og eti ged, ble" de
somme Jiændel.sers ø. V el har Ærø sikret sig g1Lldglans som et af des Kracket, hvis enest~ r ek,·1s 1t ~r en ganske rigtig flanet paa øen, n1en knnutidens verdens 10 vi~unclere, o~ vel Jiar Ly~ sin histo~-iske be-. ~=:.erhold med 50 centinleters dl~me- dn':e ne blev ikke fiskefodc, so1n opril~rømmelse fra 1223,, da grev H en1·ilc af ScJiiverin lumskeligen fam-J
N· . f t d h . 11 t t
dchg. nntagl)t. De transporteredes til
.
.1a1 ors en a r ru e e pn1 Roskilde h\·or bl
d
gede Valdema1· Sejr med søn under en jagt. Men ingen af disse
.
' . . · a. nuværcn c ses~
.
..
.
.
gange over grønsværen, er sukccs s1onslægc i Skjern, dengang stud. med.
komrnae~ paa ve1 d~nsatlasset og pletter p~a Danmarkskortet hw
sen silu·et, selv 0111 det sninticlig Emil F1-cderiksen, Roskilde, dissekereegne frimærke1·, e1Jielle1· lov forbud mod indfø1·else af bogen om
betyder, at indl1oldet af oens for- de dem. Bn1il Fredcl'iksen sikrede s ig
,,Robinson Crusoe". Det har E elleore derimod. Thi den ønsl<ier ilcke'
bindingskasse r educeres til nul. . hje1·ternc og kunne efter en g1·undig
import af en saa udpræget misv isende be retning om øliv !
~nn kan ogsaa spill~ andnlusisk , under3 ogelse ~astslnn, at det vil'kelig
1

,

bJergludo, kalvekas tning eller ar- var unge og l1vskra!tigo }ø,1cr, Ole OlREKRUTTERINGEN FRA
1·angerc 60 meter sidespring for 'sen havde kobl til filmen hos ]lugenKØBE~HAVN
ægtemænd.
bcck i Hambo1·g. Desværre opbevared<!
Øens pon1posc men alligevel enkle ien. unge mctHcinei· dem i en aaLcn
Elleore gør krav paa at være norresidensbolig bærer det klingende navn sprltkrukke med dc:t resultat, at de en
dens fjerde kongerige, selv om ejerne
Braadcborg. Efter en gennen1gang af skønne <lng vnr ford~mpct.
er borgerlige. Den blev i 1944 købt af
salene (kokken, opholdsstue og toilet)
Men knogle:nc - i hvert fuld e n del
sproglærerfraktionen paa Frederik
n1aa man indrøn1me cllerne een ting : af deni - eksisterer. Paa R oskilde MuBarfods Skole, Kochsvej 36, KøbenDe h ar et skarpt blik. For det, der seum ligger en ryghvirvel, et bovblad
havn, for 7000 kr. Øboerne oprettede
1
præsenteres her af "fundne" sager og begge bækkenpartierne. Som bevis
selskabet "Societas Findani", hvis lovsaasom skiLte fra jernbanevogne, fær- for at de forgangne begivenheder do
paragraffcr ville brænde hul i avispager, flyvemaskiner, offentlige toiletter hell er ikke er h elt oldnordiske kan
piret, dersom de blev op11Jllet. Den for
I
og sporvogne kunne ved udbud paa of- nævnes, at den daværende h erreds{0 •
tiden regerende ellekonge er adjunkt
fentlig auktion magelig indbringe halv- gedfuldmægtig K. Petri, der aftenen
Hans N e er b e k, Geelsvej 26, Holte,
delen af st.atens valutaunderskud.
før løvejagten oplæste et telegram fra
der optt·æde r i blaa husa11Jniform, naar
Da ,,i en eftermiddag i glødende sol- justitsminister Alberti personlig med
forhold ene kræver myndig eller r epræskin besøgte det lille monarki, maatte forbud mod filmoptagelsen, lever som
sentativ opt1-æden. Han er forøvrigt
der parlamenteres længe, inden der emeritus i G<!vninge ved Roskilde og
den bærende personlighed i ejerskabet, al den stund han ene mand i haardt Ellepigerne paa E lleore er ikke hule j blev givet ordre til landgang. Alting! endnu husker alle enkeltheder.
vejr kan ro over til fastlandet, en præ- ryggen som elverpiger _ n1en til gen- skulle fortoldes, og en eventuel spion
· •
station, ingen andre k an leve op til. gæld kan de være tetnmelig krigeriske 1 blev truet med gabestokken, der er plaLUK El\'DELIG DØREN
Fotografen maatt.e ved denne optagel- ceret. paa Pampussen - øens største
ORDENTLIGT
F or stadjg at bevare et vist mindste•
.
se springe for livet, <la p igen koldJ slette. Vi e r svært bevæbnet, o~lyste At disse oplysninger interesserede elmaal af undersa<itter 'importerer kong
blodi
fy1·ede kanonen af efter haml ellerne, og satte tru~ paa oplysrungen lerne er mildt udtrykt. De gik endog
•
Neerbek hver sommer elever fra
ed en unden;;tregnmg af, at ''aabne- saa -vidt som til at betragte 1"688efol1'
Søgades gyn1nasium, en geStus,
er
ne er hemmelige.
som menneskelige 11æsene1'. Mcm med
sikrer ham udødelig berømmelse hos
EFTERLADENSKABER FRA Mf181111. til deres -videre diapositioner
københa-therdrengene.
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er a.fhrævet ta1Jshedslø/t6, selv om vi
•
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.
ikkl kan tilba.geholde følgende frO'IMIUI
Da vi som anleclnmg til b~øget an-raad til Roøkildø Museum: Luk encWip
gav at ha~e ukendte oplysmnger o~ dffne fomxwligt hvw a.tt-nl
LØVEJAGTEN

kendte begivenheder paa Elleore,

bl~

der dØdsstilhed. Noae~ som ellen IQæl r----------....

dånt

forekommer~~'\t

ud", blev
kommanderet 95. 9 j1Ltede. .

