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Det selvstændige samfund Elleores ,,kongeborg'' ska~ _fjernes pyb sorg hos de " 
københavnske skoledrenge, der ha-r 'været med g'8e: · t st . . . 

f ant . gennem 14 at{r 
. . . --~ 

• 
• 

"" . · Ro skil 
-

. .. " ... 

DET LILLE UNGDOMMEB];GE samfund '"'Bf!~/Jtammen, . 
nu i en halv snes aar hver so~me1~ ha1· holdt til i konge't·iet ,, 

• 
01r·e'', som øen Elleo1"e i Roski.lde fjord give1· bund under fødd 

• • 

n~, er '!i n~dbøjet. S<}: og grænvmelse er malet i a~le træ~. 
lyse f 01" :riabninge1", som blusser op hvet·t aa'J'" paa denne tid, r 
afløst af dyst1"e forudanelser f 01" stæ1~ke magte1· vil berøve <let 
elle1·s saa livsglade folk dets fejreste pryd, Braadeborg, der fjæ

Vi ha1" altid været saa gla e or 
vejviljen i Roskilde, men d·et kni
ber ef terhaanden lidt med sympa
tien ove1-for visse mennesker der
nede, slutter adjunkten . 

Fo1• i·et at forstaa den ligef1·em fa
natiske glæde Elleore-samfundet har 
fost1~et hos københavnerd1·engene skal 

-. 
et næ\-nes, at enhv . 

'\ 

paa øen e1· 
vngivet og enhve.r 

• 
-i "kon-

le1· sig bag MamrelunrJ, ved øens sydspids, Kap Goddag. 
• . riget" er ombølget :_ atlta$i1·ige 

Fo1" at sige det lige ud og b11Utalt, fredningsnævnet f 01·laiig-er. aafund og ce1·emonie1·. '. 
det z,ille samfunds kongeborg, et somme1·hus, ned1·evet! Indbyggernes øverste lede1·e er i·aa-

L _ _ _ ~' - ·f: - - Societal FJ~api ·; og h~e1·t • 

Et spøg et andet alvor. Elleore- Vi har· set, hvo1· ø blomst- i·aadlm·edlem har ~er lnsti"ttitioner. 
folket, hvis ledere er københavn- i·ede op braade " fysi~k .· Qg ~sykisk Statskancelliet tage1· sig af Iovtydning 
Sl{e gymnasieiærere, og hvis sam- unde1· vo1·e lege og i·eg{et - og .og jurisprudens, externe kancelli dri-
f und bestaar af storbyebs dren- nu vil mal! . ; iv e .. os ~t _grundstød ver u~nrigspolitik, herunder forholdet 
ge, er virkelig · i nød. Naturfred- ved at dekr~'fArer i1edr1vn1ng af det il Danmark, interne kancelli er inden-
ningsnæ.Ynet·: :har dekreteret, at ht1s, som ha1· sikret os i koldt og "gsministeriet. Man har naturligvis 
den 31;2 -td. land store ø- Elleore fugtigt vejr, og so1n er uttndvær- baad milits og et admi1"alitetskol-
ikke maa være. bebygget og del'"- ligt fo1· vore koner, der har maat- legi ' 
for sl{al det hjemmebyggede som- tet tage sig af d1·engene, hvis vej- M sin egen hjemstav11sfor-
merhus, som efterhaanden e1'" ved ret va1· fo1· l1aa1·dt mod teltene. 
at være helt skjult bag træer, og 
som ret be·set falder natur-:
ligt ind i naturbilledet, være bor
te inden l . oktober. 
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Falder ind i landskabet 
Vi har appelie1·et allevegne for 

faa en dispensation fra loven udfra~ en 
bet1·agtning, at vort hus nu e1· faldet 

Drengene blomstrede op natu1'ligt in?' i land.skabet, ?g fo1'di vi 
. . da synes, v1 ha1· g301·t en 1ndsats fo1· 

V1 ha1· bedt adJunkt, cand. mag. H. b t t ' l t k e væk . ø1·n som i·ænge1' 1 a omm 
N e e r b e k Østersøgades Gymnasium ' . 

' ' 1 fra stenb1·oen. At v1 yde1·n1e1·e ha1· haft 
København, der er en af d1·engesam~un- I held til at opbygg·e en f;ntasivei·den 
dets ledere, om en kommenta1·. 1. ft t d h · t bø ogsaa I 

- Den kunne ellers godt blive bitter, ige e ei· e renge Jer e i· 

siger han, for vi er allesammen meget nævn"'-

kede af naturfr·edningsnævnets afgø- 1--~""ll -relse. V 01·t asi-samfund der-
nede paa øel} . oskilde fjo1·d ha1· eks-
iste1·et sid&i~ · og vort hus siden 
1946, og vi ~ar indenf 01· det tidsrum 
haft skabt en baade fornøjelig og sund 
ramme om hundrede københavnerd1·en
ges somme1'f e1"ie. ·Vi - det · vil sige 
lærere ved de tre $kole1·, Østersøgades 
Gymnasium, Frederik Barf oeds Skole 

• • 

og Niels Steensens. Gymnasium ·" har 
netop best1·æbt os for at tage de dren
ge med, som maaske var lidt fo1·sagte, 

det kn b · t erd 

-
Jli k.un tilbage at bede 1tatø

• C. Hansen og eventuelt 
sminister Jørgen Jørgen-
• 30 ogsaa paa en maade er 
s ,,egen'' minister - om 

:E MED HUSBAAD 
• . 

"ele glipper, nraa vi prøv 
e vort samfund fra en hus

. n det bliver jo ikke det sam
; vi~ der maa ligge husbaad, 

a ikke ligge et hus! 
siger, at der 

11dlandet'', man hol
"ng og Elleltofballel" 

Øg fi·imæ1·kevre-
. ti regning, ·der 

er& -ælden 
dog a 

isto1·isk egi,'enhed 
1-.il-:kyndii?e folk. 

n i konge" 

i·elntion ti 
f remgl'ans 

•• 

.Fornemt "'81< 
. 

· der1s sa1nfund har !01·0 
~ . 

protokol til eller 
fisk K:ll.lh Tretteu 

en, h 
• 
1 8 

dt • 
ertngs 

eres heri til 
enrigsk1·æf ter, 

lagelig ak· 
or og gam-

1fBVenden. e indenfor 100 - -------~ . 
!t:~fudre huAet 
' . og vi kan jo al-

• 
me saa a'hgt væk fra vandet, 
ikke er .større. 


