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Holger Jacobæus, Peder Kylling og Frederik Barfod er blot få af de mange som forud I •
giorde øen kendt og skikket til værdigheden '
en øve1agten
I<ender De lcongerlgot Elleore?
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I-Ivis iklce er det tilgiveligt, men
benyt s6. med det følgende lejligheden tjl at blive oplyst. Ell~rs går det Dem bl"t aom den
Jl
berro, dc.r i ~Bl æ1tsprutlen« tt.f•
gang 1907 svarede : >Elleorc,
hvad, hvem er l1u11? Jaså, en øc 1
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dcn kendt deltager var Peder Kylling - >Urtekos ten s mcster<t som Fra >Bonen oni Elloorcc er hentet d-e.tte ko;t over kon geåømmet i Roskilde f jord. Blottet >Brdåebor
4 e
spogcfugle kaldte h am. Han var
øydvestspfcl-1! er 81de,t /1ernet og er Btattet af skoleskibet >Løvejagte>i.c..
Uf. P ø "-'
evighedsstudent og blev at en lcolningen, og den 24. oktober 1866 at1 1944 købte øen. Den skulle benytvi tilbage til I senere artikler.
lega portrrolteret s~edes :
sagdes føl gende dom:
tes s om weekend- og eommeropB Cltl bar ej du11
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Ved a t springe til 1830rn o møder
vi den k endte hlstorllcer og politiker Frederik Barfod, som spi ller
en ikke r in ge r olle 1 forbindelse
m ed kongeriget Elleores etabler ing.
Han foretog adskillige fodtur e 1
Roskildes omegn, og flere efterladte strofer kunne tyde på, at han
lkke har v æ r et aldeles uvidende
om øens eksistens.
Hi.ss6t cat du Laura., 111.st pd. ae11,
lya de>i ora11:nea, bid. sig bølger søen,
nie11 du smiler so1>i deii hvide al/ Samme Frederik Barfod er 1 øv·
>Efter dø fl'emkomne oplysnlnrlgt mindet &ennem Elleorcs sidste
ger må det antages, at den i den
frim ærkeudgivelse. D et skete på Indankede dom omhandlede cjenn atlona ldagen den 17. februar 1 å r,
dom, Rllsøen, før den 1. januar
da det var 136 Ar siden, h a n fore1856 i en lang tid udelukkende har
tog en fodtur til Møn og besteg
været anvendt som græanlngsjord.
Møns klint.
og det er overhovedet ikke oplyst,
Endnu en historisk beg ivenhed
at d en nogens inde !ør det nævnte
skal nævnes for at komplettere
tidspunkt har båret tiendepligtig
btlledet at Elleores stolte fortid.
jord, endsige svaret tiende.<
Den 29. ja nuar 1854: overtog Cbri>Rltsøon kan altså Ikke være
stian Hansen af Set. J ørgen s bjorg
blevet tlcndcpligtlg derved, at den
Riisøen og de to I p ersonalunion
etter den 1. januar 1856 er blevcn
stående øer Ellorn og Svinehol,..
opdyrket, og efter cltantlndenø pAm cn. Allerede samme Ar overtager
stand vli universitetet derfor være
hestehandler Obrlstian Mortensen
at kjende uberett iget - til at opal Roskilde imidler t id bcstddolpebære kongetiende-afgift at Riiascrnc, og da han - formentlig l
øen og bør derhos tilbagebetale cl·
begyndelsen at 1860 - afgår ved
tantinden de under sagen omhanddoden, sidder hans kone, Maren
lede 08 rdl. 72 sk.c
Kirstine Mortensen, som enevældig
Således sejrede dronning KJrdronnlng.
stlne over de danske krav, Qg det
Der ske to nu dette, at kirke- og
var derfor Ingen tllfældtgbed, at
undttrvlønlngsminlsterlet på Dan- en kreds aflærere pA Frederik
marka rl1es vegne mødte op og af.
Barfods skole 1 København med
krØ9ede h endø en kongetlunde, .---E_l_Ic_o_r_c s_ stolto traditioner ln mon te
som ~kulle tilfalde Kjøbenhavns
Unlveralt.et. Dronning .Kiri line var
Ikke tll 1tnda at løje de bøJe h er·
rer 01 Indankede aaaen for Hof·
og Stadmtten, øom tmldlerttd
dømte bende W at erlæ11e om·
talte tiende.

eore

>S& appellerer

.1•l~

1&1d• dron.·

lcongedømmet er nu så etåbleret,
at det utvivlsomt vil bestå 1
mange Ar.
Ombord pA skoleskibet >Løvejagtenc - som drives for indtægterne fra kongerigets fri- og jule·
mærker - udfoldes et livligt leben
at fribårne mænd, som ikke går
at vejen for at genoptriske de dramatiske beglvenh~der, som gav
sklbet navn.
Men både løvejagten på Elleore
og kongerigets frimærker vender
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T o01iorm' Ulk-Jensmi. l evereed de>i110 op/atto~o af lav0Jaote1' til Politiko1ts ro/orat i 190'1. Som ''ian ser, se7tder
storvildtjæger Larsc1' ttotop ot v el rott ot skud, idet løven ~vrl1111er over 1~estc1i.
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Hvorledes iustitsminister Alberti uden at ville det giorde Ole Olsens filmskompagni
verdensberømt En skelsættende begivenhed i kongerigets historie
·

*

Løvejagten på Elleore 1907
1-- en his~orie, som er fortalt
utallige gange og har givet anledning til megen opstandelse.
Om et år er det 60 år siden, Ole
Olsen skulle optage sin film, og
for at være i god tid vil Bagsiden i den anledning give et overblik over begivenhederne. Vor
kilde er >Bogen om Elleore«,
som kongeriet i R osltllde fjord
sælger ti! fordel for bl. a. skoleskibet »Løvej agten«.

En herre, som underskrev slg
>Ax< var mesteren for det i pressen ikke ukendte fænomen, og han
udmalede i blomstrende vendinger, b\rorledes de to lover ette r en
heftig og farlig kamp til slut måtte lade livet efter velrcttedo sltud I
af d'herrer storvildtjægere Larsen
og Peter sen.
De
dlstanceredc
journalister
blev naturligvis oplyst om, o.t der
var tale om en >and<, mon lklto
desto mindre kunne flero roskildensere forsikre dem om, nt de
med egne øjne havde overværet
det frygtellge drama. og journallsDet berømte d rama begyndte, da
tenres"lStkkerhed ville være utvivlsom, såfremt de lkko hurtigst muto løver torsdag den 15. august
løs pA. andre dyr; meningen var,
ligt fik sat en stopper for uger1907 ankom til Rosldlde station 1
at der skulle laves flere optog, l
ningerne på Elleore.
nogle særlige kasser. Som det e r
et skulle hesten skydes ,l et anløvers sædvane, brølede også disForberedelserne gik lmldlertid
det s kulle løverne skydes. Han
se nu og da, og dette ophidsede
deres gang. Roskildenserne, som
h a vde sat et meget stort og kostdels redaktionen af >Roskilde Dags ejlede forbi øen, troede knap deres
ba rt apparat i bevægelse, købt do
blade, dels frk. Gold, som var foregen øjne, tor den lille holm, som
dyre løver 1 Hamborg, der var inmand for den stedlige forening til
før var så bar som en justitsmigen mening i at forbyde ham det,
nisters isse, lA nu beklædt med
han ville foretage, osv.
dyrenes beskyttelse. At en samti- en skov af pa lmer - for størsteOle Olsen havde spurgt Gia~
partens vedkommende fremstillet
dig er sidstnævnte karakteriseret
boe, hvad det ville kosto at overaf affald fra Vestre KJrkegård som en dame, >der altid gerne
træde forbudet. og da han lkko
blandede slg i noget, hun ikke vidog lånte >øltrmcrc fra en købensvarede, sagde Olsen:
ste besked mede.
havnsk fortovs restaurant.
Den
Ah, det kan vel Ikke blive
svajede for vinden og udsendte en
Foreningens landsformand blev
mere end en bode.
eksotisk duft af terpcnUn.
alarmeret, og han henvendte sig
Midt pA. øen stod et trommebur,
straks til justltsmlnlster Albert!
Overtrædelsen
hvorpå fotograferne økullo placemed krav om, at der blev nedlagt
Olo Olsen var nemllg Ikke bleg
res, og på hver ølde af det stod
forbud mod den anvendelse, Ole
for at spille Albertl et puds. En
et bur med en løve. I baggqunOlsen havde 1 tankerne mht. løaf hans mænd henvendte sig til
verne.
den hævede gule sandbanker elg,
arbejdsmand Knudsen, som vogte·
så illusionen om et Sahara pA El·
Albert! - den kort otter så hede de to løver og spurgte, om
rostratisk beromte - lod heller ikleore var fuldkommen.
han ville købe løverne mod at lbk e denne gang en lejlighed gå fra
ne for burene. Hverken Knudsen
slg, til at vise sin magtfuldkomJagten
næsten da
eller slagter Petersen fra Skt. J ørmenhed, og snart rullede sageP.
Hertil ankom nu et optog af
genabjerg turde, men fl1ker Niela
underofficerer fra Hærene SkyChrlsUansen var gjort af det rotTilladelsen
deskole, som akulle være alkre pi
te stof. Han købte hele menaaeSamtidig havde lmJdlertid Rosrlet for l:wl kr. og modto1 •trak1
kildes løvejagtmodstandere hen- hånden, at de med ferate skud vilefter 300 kr. for tllladelaon W at
vendt sig til Lejre herredakontor, le ramme løverne, Ole Olsen hlmtage >levende blllederc af dyrene.
hvor det blev meddelt dem, at sog- self samt fem filmmænd og desMandag de~ 19. auguat fandt
netogeden på Skt. J ørgonsbjerg uden negeren William Thomaen
jagten d. sted.
havde fået besked om ikke at til- fra Vestindien. Han var fundet pA.
To fotografer to1 plad1 I tr•·
lade totograferne at sejle ud til
en beværtning pA Vesterbro og
skuret, en tredje sad l en bld, '
øen, før Ole Olsen på herredskon- skulle agere menneskeæder mellem
buskene skjulte 1kytterne 111, og
toret havde forklaret, hvad der
potteplanterne.
så Abnedea for den føraW.,løve.
skulle foregå.
Karavanen drog frem mellem
Den stk alndrlst ruøat. til don
Da Ole Olsen næste dag talte viftepalmerne, da ne1eren fik
fik øje pA gedelclddet. Med et 1la1
med blrkefuldmmgtlgen, spurgte
på sporet etter to laver. Kameaf poten dræbte løven det og fort·
han, om han Ikke kunne skyde
raerne anul'rede, der økulle netop
satte med kiddet I flaben. Da den
sine egne dyr pA. den øde ø. Ja,
lukkes op fQr løveburene, da del'
fik øje pl. hesten, alap don kid·
blot der ikke kom mennesker til
fra fjorden lød et rlb.
det 01 aatte I et aprina. l aam·
skade, kunne fuldmægtigen lkke
I stævnen af en lille motorbld
me •Jebllk dræbte et 1kud he1ten,
se, hvad det ·skulle kunne gøre,
stod fuldmæattg Glarboe fl'a Lej"
os atorvlldtj•1enn Vl110 I •raen
og da filmsdirektøren samtidig re herredskontor, IOm oplylte, at
forslkredel at der ikke vil s!<e dyhan skulle tale med direkt.ren.
remishandlinger, kunne han gl.
En af de lokale fl1kere bar ham
igen.
pA r:vnen f'finem CJ&t""'Jlft" ftbd
Næste dag, lørdag, skulle jag.
Ind W •en, men fortalte alden. at
ten og optagelsen forep. Ole Olh•n" irllle have ladet b1m dum"
sen inviterede I den anldnlng jourat, hv11 han bavc)e l'ldlt, at Olarnalister fra københavner-bladene
bae
fol' meddele, at ~butl
~l at overvære den, men det mær- havde forbudt ar1anaem~
:llge •kete, at de lardag morgen
Glarboe bar 81~ fortalt. JworP baneglrden I Ro1kUde l >Soclledea Ole Ol11n optøs ~4.....,
~9 Demokratenc kunne læae en •eø.":
rstehlnduklldrtn af løveJacten.
- Ban blev mept ~· 01 toll~·red•, at det
~orat&-
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dukkede frem og nedlagde løven.
Straks efter lukkedes op for løve
nr. 2. der også efter en træg ata.rt
fik tærten af hesten.
Den ramtes af kugler, men :Jygtede ned i strandkanten. Koldblodigt trak Viggo Larsen alt cigar etetui frem, tændte en cigaret og
lagde så an. Sekunder efter var
sldsto løve død.

Efterspil
Da begivenhederne på Elleore
rygtedes i Roskilde, kom et par
politifolk ud til øen. De fandt kun
kadaverne at de døde dyr, og nu
udbrød en sand pressekrig, llær
mellem Albertls >Danebrogc og
>Politlkenc. Den tørste avls hævdede, der havde været tale om dyrcmlsbandllnger, mens den 1ldste
toc mere humoristlak på det •kote.
Albertl rasede. Det var uh•rt, at
nogen vovedu at overtræde ban1
torbud, og Ole Olaen tik eom et
f ørsto repreualle frataget a1n bevllllng W >Blografteatretc I Vimmelskaftet. I den følgende tid bl"tV
de Implicerede afhørt. men efterhånden gik det op for myndlgbedome, at der Ikke var meget kød
pA historien. Både undor- 01 overret frifandt Ole Olsen: den sidste
dom faldt t øvrigt. da Albert! var
taget I forvaring for 1lne 1omln·
ger.
Filmen om løvejagten blev nu
vlat herhjemme, men l vlrkell&he·
den var Ole Olaen Ikke d ked
af al •tAhejen. Som han aagde W
ClJ\801" Levln, da filmen bl~ frlgt.
vet l Danmark:
- Jes •kål alge De1n, hr. Levln. Albert! gjorde ml1 ;jo doa.
uden at ville det, den tjenute,. at
levejagten blev omtalt l manp
udenlandtkø: blaae. Det var I vl&'kellsheden ~n, der b1iaecle
firmaet <Nonll•k Pllm> vej Ul
verd81l1JD&l'kedet i de kommende
lr.
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t redie og sidste artikel om monarkiet i Roskilde fiord
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Elleores generalpostdirektion har
da også siden høstet megen anerkendelse for initiativet.
Enhver kan ved at henvende sig
til Ellisk filatelistisk Interessekon•
tor, afd. for Skandinavien, Tvedvangen 35, Herlev, få tilsendt et
katalog over de udgivne fri- og
julemærker. De sælges til pålydende, d.v.s. de elliske møntsorter
kan uden videre omsættes til dansk
mønt.
Kongeriget oprettedes som om1 hvid er så.ledes 1/10 dansk øre,
talt i 194.4, men først i 1947 blev de
1 mark er 330 hvid, 1 af disse er
første frimærker udgivet. De var
840 hvid, 1 daler er 2000 hvid og
1 stakat er 20.000 hvid.
trykt med gummistempler på.
Interessen
for
Elleores
mærker
crownruller
ethvert lands førytrer sig i velkomne kontanter, og
ste udgaver har betjent sig af slig
indtægterne går til driften af skoprimitiv teknik. Disse mærker er
leskibet »Løvejagten«. Det blev anskaffet for nogle år siden, da fred1 dag meget sjældne, både fordi
ningsmyndighederne
krævede,
at
oplagene var meget små, og fordi
ellernes slot, som lå midt i riget,
de var håndgjorte, men desuden
Roskilde fjord og dets frimærker,
skulle fjern es. Det lå ikke de lovfordi de kun var beregnet for en stormede samlerne til, og oplagene befalede 100 meter fra kystlinjen
snæver kreds.
måtte sættes i vejret.
af gode &"fUnde, når man be• Det er da også en ganske enestående service, Elleore yder samlerne af rigets frimærker. Selv
østlandene ka.n ikke være
med her•
•
Har Elleores generalpostdirektion
besluttet, at en serie frimærker bør
Mel.: Menuet af EllehøJ
forsynes med fejltryk, trykkes
Her står vi nu I flok og rad
disse sammen med serien. Derved
og hilser på baronen
undgår samlerne at f A. grimme
han for sin titel er så glad
huller i samlingerne.
og det er også konen.
Helt epokegørende var det, da
der den 17. februar i år
på ElEn øllehyldest skal han ha'
leores nationaldag - udsendtes en
et kvad I ord og toner
serie til minde om 136 årsdagen
Kongeriget EZleore udsendte '
et hu et hel et tra-la-la
for Frederik Barfods fodtur til løvejagten 50 4r tidligere.
som passer for baroner.
og bestigningen af Møns klint.
'
Denne
serie
blev
udgivet
l
to
tytænker rigets dimensioner. Det 22
VI ser ham for os, som han stir
per
den ene med fotoklich6 og meter lange skoleskib tjener nu
så smuk og så beleven
den anden med stregkliche; men som residens for kong Erik II af
hvem ved om vi om nogle ir
for at samlerne ikke med besvær Elleore, ærkehertugen, resten af
ldag har hilst på GREViEN.
og lup selv skulle til at finde frem
hoffet og de i øvrigt privilegerede
til typebestemmelsen. blev serien elliske statsborgere fra Frederik
påtrykt >Type le og >Type II<. Barfods skole i København.
-ric~
Dermed var ingen tvivl mulig, og

I en tidligere artikel har Bag"
siden omtalt kongeriget Elleores
glorværdige fortid. I denne skal
redegøres for den side af rig~ts
dagligdag, som omfatter frimærkeudgivelse, thi kongerigets
nationaløkonomi er i højeste
grad baseret på de elliske frimærker.

Fra 1953 gik man over til bogtrykte mærker, men først, da udlandet
herunder Danmark
efter en del presseomtale i 1961 62
fik øjnene op for det lille rige i·
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