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g!et I>e · lttmm! · både gå forlæns O'. 
baglæns. 

Herefter opfordredes tolket t1IJ. a 
i give gayer til staten, et yndet prin 
1 cip inden for kongeriget. En ung sol 
I 
· dat overrakte på folkets vegne km: 
gen et signa'lflag, og på hærens vegn 

1 
overraktes højheden et flot gevæ· 
som dog ikke kunn-e skyde. 

Til slut gav >m.aystaiterne~ audier 
i skudens saloner, hvor der seTVE 
redes >importeret~ dansk øl og pølse 

hub.-

Da Elleore-folket i går i Frederikssund var til standerhejsning på »Løvejagten«. Til højre på »Løvejagtenes 
. 

~ kabytsdæk Elleores kongepar. · 

, 

Med standerh~jsningen på. flagskibet 
I 

>)Løvejagten<<-i:frederikssund Havn i går . ~ 

. . . . 
. \ 

Kongelige hø-j heder, adelsmænd, 
hårdføre · marinesoldater og rødnæ

sede musikanter var i ~år samlet på 
Frederikssund havn, · hvor de i ove-r
værelse af et talrigt publikum ind

ledte »sæsonen« i Kongeriget Elleore. 
For den uden!orstående kan det 

hele lyde lidt mystisk, men for den, 
der kender den lille ø 1 Rooddlde 

Fjord, Elleore, er yderligere forkla
ringer unødvendige. 

»Elle<>re« ligger i bunden af fjor
den. I 1907 optog den så lrendtie film
mand, Ole Olsen, en »yderst realistisk 
og natur.tro løvejagt, i hvilken der 
for første g~ng medvirkede en rigtig 
løve. Nogle sagde at det var dyrpla
geri, der gik politik i atffæren, og 
»Elleore« gik over i hist()ri en oom 
noget festligt. 

Denne festlige linie har skolesam
fundet »Elleore« ført videre. Øen er 
blevet til et kongerige med egne love, 
eget flag og egen humc;>,r~. Soon flag
skib benytter _man en gammel skon
nert, som blev erhvervet for nogle 
år mden; og den blev meget natur-
·li·gt døbt - :.Løvejagten«. Hele vinte
ren har det gode skib lig~t i Frede
rikssund Havn, eg i går eftermiddags 
var der standerhejsning på skuden, 
hvilket samtidig er signalet til at ø
samfundets indbyggere må indordne 
sig under de givne love. 

Festlighederne indledtes ved 14-ti

den. Efter at hæren, officerere og 
orkester havde taget opstilling på ka
j en, lagde det tyve mand store horn
orkester ud med en række kendte 

marcher og sluttede af med »Elleores« 
national-melodi, noget i retning af 
»Champagnegaloppen« . . 

Kort efter ankom >mayestaiterne, 
medbringende kronprinsen. Eskorte
ret af en motorcyklende p olitibe
tjent ankom de høje herres limusi
ner, og ad den røde løber - der dog 
med årene har fået en grå-gullig 
farve - entrede de >Løvejagten«. 

Den galla-klædte ærkehertug, der 
med sine medaljer og Red Barnet
mærker virkede næsten endnu mere 

· impoine,rende end hans kongelige høj
h ed, bød ko~gen velkommen. 

Herefter blev det smukke konge. 
flag sa.t. I begyndelsen viar d:er lidt 
tvivl, om man havde medbragt et 
Picacco-maleri i stedet, men en sag

kyndig konstaterede hurtigt, at det 
virkelig var flaget. Da dette blev 
hejst, gav de mandlige tilskuere til
slutning v ed at »stryge topsejlet«. 

»Mayestaiten selv tog derefter or
det og talte til det jævne folk. 

Hæren paraderede nu for konge
rigets officerskorps. Det vair tydeligt 
art se den hårde skole de har gennem-


