
Ny konge udraabt paa øen Elleore 
D~n historiske ø, der var dagens samtaleemne · for 54 aar siden 
rinder optagelserne til filmen »Løvejagten paa Elleore« . · 

1
ØEN Eileore ved Roskilde har fa.ti-

. et ny konge, idet .Elleoresam
fundet. har kronet sin anden konge, 
Erik den Anden, der i det daglige 
ltv , indtager en militær charge ved 
den danske hæt. Erik den Anden 
efterfølger Eileoresamfundets fØr.ste 
konge, Leo -den .. Første, der døde i 
efteraaret. Kroningen fandt sted 
ved Elleore i RoskUde Fjord unde?' 
udfoldelse af traditionel festivitas 
og i overvæ1'else af Elleores 1'ege
ring og mange andre myndigheder. 

Det maa for en ordens skyld 
nævnes, at kroningen hverken skyl
des utilfredshed ·med rigets nu~æ
rende konge eller ·et forsøg paa at 
skabe en stat i staten, men blot er 
et led i traditioner, der har været 

øen Elleore er i øvrigt langt fra ke
delig, idet den i 1907 var rammen 
om den fØrste danske filmoptagelse, 
Ole Olsen, .LØvejagten.. del'. vakte 
vildt postyr og fik selveste davæ
rende justitsminister Alberti til at 
nedlægge :forbud mod filmen. 

I al sin korthed, idet filmen kun 
varer 8 . minutter, skulle man med 
datidens bedste tekniske mulighe
der :forsøge at skildre· en lØvejagt. 
I den anledning indforskrev man to 
fredelige hanlØver fra Tiergarten i 
Hamborg som, behørigt anbragt i 
bur, blev transporteret til den lille 
Ø, hvor man i forvejen havde for
sØgt at skabe illusionen om en 
jungle ved at plante nogle .øltræ
.er •• laant fra .fortovsrestauranterne 

Fra .Løvejagten pcia Elleore • . 

I 
holdt i hævd . af .• Elleoresamfundet·. 
siden · hin · mindeværdige dag i 194'.4, 
da · den lille Ø. · der er paa størrelse 
med Raadhuspladsen, blev overta
get af det filantropiske .selskab, der 
bestaar af. en kreQ.s af lå!'rere ved· 
Frederik Barfoeds Skole og Øster
sØgades Gymnasium. 

Siden den dag' har Øen haft egen 
statsform, geografi~ke navne' paa de· 
mindste lokålitet~r. ·eget postvæ'sen 
osv., alt under -mottoet · .Alvor og 
Gammen •. ,Gennem-aarene -har til
lige: mange skoleelever tilsluttet 'sig 
Øens to militære korps ."LØvejæ
~erne. og Gendarmkorpset, · og . her
igennem l!:ommet med i Ell.eore-

1 samfundets arbejde. 
Selve den historiske baggrund for 

i København, sanit opgrave nogle 
gule sandbunker. _Under optagelser
ne blev en lille bleg fuldmægtig 
imidlertid landsat paa øen og med
delte, at justitsministeren havde 
nedlagt :forbud mod optagelserne, 
som blev anset for dyrplageri. Lø
verne blev solgt i en fart til en 
fi~ker, ' s'pm ig~n solgte retten til 
filmoptagelse, til Ole Olsen. 

Løverne blev omsider sluppet ud 
af buret og gik straks sultent til 
angreb paa et gedekid og en hest, 
mens .jægerne. under stor .fare. 
nedlagde de to -rovdyr. Sagen vak
te vild forargelse i dyreværnsfor
eninger, · og· Alberti anlagde retssag, 
der dog kun fØrte til frifindelse, for 
den almægtige justitsminister sad 
allerede under laas og slaa Ved sa
gens begyndelse. Filmen blev sene
re en stor succes, ogsaa i udlandet, 
og hermed. gik den lille Ø Elleore 
over i. udødeligheden. -


