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~ Kongeri·get Elleore lår 
~ nu sil eget kon-gesk-ib 
• ............ ' ........... . 

I ......................... . 

"Løvejagten" af Elleore bliver for fremtiden ramme om samfundets kon
gelige hof og de_-årlige sommerlejre 

Ros ki .1 de. 
En jagt, det gode skib 

"Vita" af Køge, ligger for ti
den i Rønne havn og afven
ter godt vejr. Det 50 år gam
le skib, der var alvorligt truet 
1ned ophugning, går i stedet 
en stor tid i møde som kon- -
geskib for det lille kongerige 
"Elleore" i Roskilde fjord, 
Så snart vejret tillader det, 
slæbes "Vita" til Frederiks
sund for at _ blive sat i stand 
til sit nye virke. 

Kongeriget Elleore, det lille 4 
tdr. land store ørige, der i 1944 
løsrev sig f:ra Danmark, har v~ 
ret tvunget over i en eksiltilvæ
relse efter at dets kombinerede 
kongeslot, rådhus, hotel, spisested 
og forsamlingshus "Brådeborg" -
et 8X4 m stort hus - efter 12 årø 
brug i 1958 ved intervention fira· 
dans side (på grund af_ 5,trand
fredningsbestemmelserne. Red.t 
måt.te nedbrydes. 

Mangler fast tilholdssted. 
Uanset elleborgernes stærke na

tionalfø1else og s,tore hengivenhed 
for riget har det ikke '{æret mu
ligt at opretholde normalt liv på 

·øen uderi at være i besiddelse at! 
et fast opholds- eller tilholdssted. 
E11.eb0rgerne har levet i eksil J; 
udlandet Danmark, og selv om 
denne tid er forløbet med god 
fremgang i kulturel henseende <>Ø 
også med store hjemstavnsfeste( 

Her ligger "Vita" i Sydhavnen i Rønne, forfaldent i det ydre og ribbet for og endog årlige ugelange koncen· 
alt, men snart gernopstår det som det stolte konges1cib "løvejagten". trationer af eHeborge_re f. eks på 
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nær fædrelandet, har man savnet 
det fysiske tilhørsforhold til øen 
- det at kunne sætte foden på 
f~relandet.s jord. 

På dette forhold er der nu rå
det bod, idet man har besluttet at 
lægge .et skib ved øen og. lade det 
tjene som tilflugtssted for konge" 
rJgets indbyggere. Drenge fra 
Østersøgades gymnasium vil i å1" 
komme til at ligge i teltlejr på 
Elleore, og måltiderne skal - ind ... 
tages i en spisesal i lastrummet 
på "Vita". 

Får navnet "Løvejagten". 
Når "Vita" er sat i stand i Fre

derikssund, vil det fremtræde som 
et værdigt kongeskib. Jagten om
døbes naturligvis til "Løvejagten", 
og foruden den 15 meter lange 
spisesal vil den komme til at 
rumm,e lokaler for kongen, majot' 
Erik Neerbek, Roskilde kaserne, 
og hans hof. 

Det nye kongeskib har i de se
nere år sejlet for Hasle Klinker
og Chamottestensfaba:-ik, men sid
ste år b1ev "Vita"s motor flyttet 
over i et nyere skib ,,Dana" a1' 
Rønne, og det 50 års sk.ibssk'rog 
lå i Rønne og afventede ophug
ning da Elleoresamfundet redd~ 
de det. Med transporten til Fre
derikssund står køhet kun konge
r.iget i nogle tusinde . kroner. 
Skibsskrogets træværk er i god 
stand og den rummelige last vil 
dann~ udmærket basis for ind-
retningen af en spisesal. . 

Løvejagten" vil hver vinter 
bli~e slæbt i havn i Frederiks
sund, og den årlige ,,stabel~øb
ning" ·vil blive en af kongerigets 
nye fes.tlige traditioner. 
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