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Kong Leo (overlærer Høgh Olesen, Taastrup) skridtA.r fronten af. Til venstre vicepræsident og uden·
rigsminister samt adjunkt Neerbek. Bagved diverse prinser og prinsesser af Ell'.X>re.

I Elleore-folket

holdt for førsl; gang udenrigs aårsfest og fejrede kong
Leos 10 aars jubilæum ..•

·Det var A·lle EJiers 1Dag i. gaar,
og det var baggrunden for de alt
andet end a lmindelige begivenheder, de r udspil·lede sig ved Veddelev Strand i gaa r eftermiddag.
Med musik og faine i Gpidsen bevæ gede et broget, fa·rvestraalende og yderst fantasi.rigt optog
Gi6 til Strandpa•r ken, hvor der
holdtes Ellehof - eller det store
og rene In genting, jævnfør Islands Alting og Norges Storti.ng.
·Det va r EHeoresamf undets aarlige festdag.
En nærmere for.~l~fjn g er maask"' nødv.eru:lis;t. f°'r de r kan jo
være en enkelt, som ikke er· klar
over, at EHeore i Roskilde fj ord,
øen, der i sin t id var skueplads
for den berømmelige løvejagt,
har skilt sig ud fra Danmark og
ar dainnet sit eget kongerige,
med et stort og kompliceret emedsmandsstyre, en lige saa
s1ærkt nuanceret militærstyrke,
en omfattende adel og vist ogsaa nogle almindelige borgere.
Det sidste er dog ik!Jce særlig
sandsynligt.

Første Ingenting
i udlandet

~Heor.e sagd~ farvel til aHe os
andre, efter . at øen i 1944 . blev
købt af nogle tidligere og en nuværende lærer ved Fr. Barfods
skole i . Københavm, og siden ha1'
de priviligerede haft de dejligste
oplevelser derovre.
Hidtil har øen saaledes været
skuepladsen for Alle EtJers Dag,
Elehof fet og Ingenting, men i aar
·havde man f'1J'. første gang vat&t

lade nabofolket, 6trandboerne,
nyd e godt af løjerne.

Masser af ordener
Det hele foregik under devisen
"humør og kulør". Det tør ogsaa ~
siges, at de man ge tilskuere n10rcde sig al·deles dejligt.
Det var de fantastiske uniformer, det vrimlede med, de flesre
vel nok f 1111-det i teaterga rderober
og n1a rska1;diserbutiker. Der saas
~c ne r a ler, acln1i raler, greve<r, baroner, mu nke, pilte og pc·3tfolk,
og hvad ve<.l vi? Men først og I
frcmmest konJ? Leo, af nogle ogsaa kendt som overlærer Høgh
f)lesen,
:raa s ~rur. .
Maj<'~ trc tt~n
blev 111nc er . tor fe:;tivitas f0rt til
sin tronstol. Han holdt en tale til
sit folk, og den var særl ig højtideli g, f'l rdi han nu har regeret i
10 aar. Sin taknemlighed overfor
sine tro unde rsaatter gav kon ~e n
ud ~ryk i en •lang række udnævnelser. Desuden uddelte han en
clgarkassefuld ordener.
Foruden til høje embedsmænd,
saaled-es fyr- og vagerdirektøren
og overpostmesteren, militæi;personer og adelige samt smaa prinser og prinsesser faldt der dekoask:dltaester
tarlo Ha1
rationer af til fonnanden for
modta1~r Oeorge Washluton·
Ved<lelev Strands Grun<rejerforemedaljen
ning, vognmand Højlund Olsen
samt to andre kendie strandboere, maskinmester Carlo HageElleores præsident var ikke til
mann og fabrikant jul. Rasmus- stede. Efter si~ende var han til
sen. De fik George Washington- vigtige internationale forhandlinmedaljen. Til gengæld overrakte ger i Paris. Derfor var der lagt
Højlund Olsen den jubilerende et sæ~!i ~t &tort ansvar paa vikong Leo en ,,folkegave", et sk·ri- cepræsidcnten,
udenrigsminister
vesæt med en tøve. ·Der var vold- samt adjunkt H. Neerbek og
somme ovationer.
marskallen af E•leore, (kaptajn)

Saglæns march I

Et nærmere referat af festligat lade
vældige, særprægede heden tør vi ikke paatage os at
begivenhed foregaa i udlandet - præstere, men vi leen kstølae, at
Strandparken ved Veddelev. Dels den eksercitø og par.ade~qh
fordi man f>J1A fred11i1tgsmynd!g- som landmilitsen 01, J>oaf

aen

Hedern~ bud bar maattet nedrive ningen t1- elever
relldøm ~ovre, et mindre le
1tæ810t, delt
vel især for at
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J. Neerbek. Den sklstnævnte demonstrede Etleores knatd-kanonr*et. Der blev ikke brug for hæ•
lægekorps.
r at alle cer~onier iøvri.Jt
i. ..;tit~~• .gi~
te. man •af ved bVelkøbma.(fin&n9l11inis~) lærer Bøgbs
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