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»Løvejagten« af Elleore, kongeskib med skilderhus. Den bornholms.k e jagt, der efter et langt .livs arbejde
\

.

pludselig blev kongelig. .
"

·orn

a

0

m

os tre e

•
\

-

:eventyret om den udslidte gamle jagt der i stedet for clt kOmme ti1
~phuggeren blev kongeskib i Roskilde fjord
Historien om den grimme
ælling" der blev til en svane, er
'"
ikke blot eventyr, men har sit
·d tykk 1964 _ V"ta«
af
SI - es
.e
·
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mest at få drengene til at bruge og :stole i midten er det et meget
deres medfødte, sunde, humoristi- hyggeligt lokale.
ske sans. :per er nok at more sig
Selve kahytten er kongefaover, sA. hvorfor ikke gøre det.
miliens private residens. Her har
Og det gør man pl Elleore. Som- m~ med stor snilde indr~ttet det
roerens højdepunkt er lejren. Des- således, at der bliver fire sovepladuden har man en .rituel fest mjdt ser. Kronen over indgangsportalen
somm~ren, hv~r der gives prø-} fortæller .straks den besøgende, at
ver pA. ægte elle-smd.
vejen fører ind til de kongelige geGennem de sidste år har man makker eller rettere gemak.
hatt vanskeligt, ved a.t · finde husly,
dels til den årlige fest og dels til
Den ~ siddende. skildvagt
andre samm~omster i løbet af
For dog at have nogen forbindelsommeren. For flere å.r tilbage nedlagde fredndngsnævnet forbud, mod se med landjorden har ellerne tømdet hus man havde pA. øen. Det ret en 40 meter Ia~g bro fra skibet
·
måtte fjernes, og siden da har man ind til øen.
NA.r der er lejr bor drengene i
ikke haft andet tag . over hovedet
samles så
Løvejagten
en~ de t-elte drengene bor i unde~ telte
for at spise og hygge sig samm.en.
sommerlejren.
Midt på skibet står et flot, rødt
.
skilderhus, det rager godt op på
Den b omh OImsk e æ 11ing
fordækket. Det er det eneste skilMen blandt kong Eriks mange derhus i landet,_ hvor man sidder på
dyder er også opfindsomhed. Når vagt, det er nemlig indrettet som
man ikke må .have hus pA.- øen, ja toilet. Det påstås iøvrigt, at man
så. er der ikke andet for, end at som en anden kuriositet har gemt
skaffe sig skib på søen. Man søgte en klinke og chamottesten i den
omkring ·1 de ·sjællandske havne nuværende ' festsal · og det forhenefter et passende fartøj, men først værende lastrum, for at kongeski . .
da man ,rettede;" blik~et m
m-· bets ~ t rhist rie ikke helt "" ska1
holm ·nar eftersøgn.i:p~en frilgt.
'gl~mme ~ ~ "-kommenae-·ge eraDet lå i luften, at skibet skulle tioner.
·
~,
hedde »Løvejagten«. Den danske
Ved efterårstide bliver »Løvejag. .
film af samme navn med Fyrtøjet ten« slæbt på værft 1 Frederiksog ~ivognen blev l s~n tid optaget sund. Her skal den ligge vinteren
på E,l leore.
.
.
over, og den flittigste del af elle~
Men ~vnet var det mindste. folket vil så få l~jlighed til her at
Forvandhngen fra en træt udslidt arbejde videre med skibets indretskonnert til et stolt · kongeskib gik ning. Få dage før turen gik til Freover . en lang række arbejdktimer, derikssund havde kong Erik og Elhvor. kon~en og dronningen trak i leore besøg af en ven fra Bornholm,
arbeJdstø3et og med malerpensel, restauratør Rønne Hansen, Indusav og hammer forvandlede den stricafeen og LUfthavnsrestaurangrå ælling til en hvid svane. Last- ten, Røhne. Han var i sin tid berummet blev til en samlings- hj~lpelig med købet af den gamle
sal. _For at sk~fe lys savede man jagt og blev selvfølgelig m.odtaget
hul 1 dækket til ovenlysbobler. Sa- meget nådigt og med stor venliglen kan rumme 50. mennesker, og hed på kongeskibet, som han inmed bænke langs siderne og borde spicerede.
-ky .

Køge, i · al beskedenhed transpc)rtskib gennem mange år Tor lpA
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Hasle Klinker- o·g Chamotte·t f b ·k bl
da h d
s ens. a n '
ev'
en es
dage var tålte, og ophuggeren
· ted
I d i·
h · t til
veµ ' ~~ p u se ig op Ø'Je
et vaskeægte kongeskib med
.
L. .
d~t stoIte navn » ØveJagten«.
Og se.ndelig Vita forstod at leve
op til sin nye værdighed. Det slidte
gamle .skrog slugte mange bøtter
maling, og også det indre undergik en forvandling, så det blev et
kongeskib værdigt. I triumf førte
ellefolkeit af Elleore deres kongeskib fra øen Bovnholm til øen EIleore ved Roskilde.
Her regerer kong Erik den ~Stor
artede og hans dronning Lillian den
l:SZklteligfi (tilnavnet ~ fordi hun har
datfi1lyklc~, af ·være gift · ·ined den
storartede' Erik). Deres- undersåtter

er
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Ø$.ersøgades gymnasium i København, som hvert A.r. drager til kongerige Elleore for at holde en dejlig 14 dages ferie. Kong Erik er i
det civile liv major Erik N eerbeck,
Roskilde kaserne. Han har sammen
med lektorer fra gymnasiet lagt et
stort ~bejde i at skabe det morsomme og usandsynlige kongerige
på den lille 13.240 kvadratmeter
store ø i Roskilde fjord.

Det humoristiske elle -sind
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Vi tager ikke os selv alvorligt,
siger kong Erik. Det vi · vil med
vort kongerig e er først og frem-
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