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bll, 
Her 

da de 
ses kong Erik 
foretog deres 

af Elleore og 
triumftog a<l 

llO.nH 
veje11e 

dro11nlng, Llllltin lle 11 
tra11d. ved V edtl lev 

lyklce llg , I <1agar111H 

Lidt senere på året end nor
m in

kongeriget 
det årlige 

så afgjort 
fejrede 

week-end'en 

ikke malt, men 
4re. festligt 
!llleore i 
Ellehof, dels på Brinch-1hjemmet 
ved Veddelev 
,,h]emme'' på 
dde Fjord. 

Strand og dels 
løvejagtøen i Ros-

K'ongeriget grunder sig som 
sA. ~klmdt på den mindst lige 

nogle ndte ø, Elleore, som for 
Øldkl blev· erhvervet af nogle 

lærere og tidligere elever fra Fre
Barf ods skole og Østersø-

1 
' 

• lange baner 

\ 

tigt klar over ved kongei-·lgets in
genting lørdag efte1·middag på 
Brinken·bo1·g. Det ligefr·em vrim
lede med alle mulige og især 
umulige munderinger, og det var 
i sandhed et broget skue, da kong 
Erik den Anden (til daglig major· 
Erik Neerbek) som indledning til 
en hel række p1,oklamatloner l da
gens anledning holdt trontalen. 
Der blev også. foretaget en lang 
række udnævnelser og uddelt or
dener med rund hånd. Næsten in
gen kunne føle sig forbigå.et. 

Hjemme på EDeore 
Bagefter var der opvisning af 

de samlede tropper, hvor ikke 
mindst baglæns strækmarch gjor
de vældig lykke, og så drog man 
om på strandens veje. Denne gang 
kørte kong Erik og dronning Ltl-

0 1 tor o ~orn 

' da ha n va r i l{øbenhavn. 
ka n nalur·ligv\s Ikke gø1·e det. 

Overall morede man sig vea • 
dlgt over løjerne, og det gjalt!t 
naturlig vis også cllerne, da de t 
går aflagde besøg t deres konge-
1·1ge og bla ndt andet fik tiden t11 
at gå mecl at Rpllle natlon~l1p 
let, kraket, hvilket er noget 1 
foregår med en halv meter 

Mindre 

bold. 
Da alle ellere blev ,,nor 

lgen søndag eftermiddag og 
tilbage til København, kunne .an 
konstatere, at man havde 
en f ln gevinst l vejrlotterte 


