Kongelig gave til
lille kongedømme
Kongen og udenrigsministeren på øen Elleore
i Roskilde Fjord skænker deres folk et skib
Kong Eriks og dronning Filippas
løveridderorden ~r -profant og prosaisk - blevet ?:egistreret som forening nr. 2797. Det fremgår af "Statstidende", og det er rimeligvis sket,
fordi ordenen pludselig er blevet "besiddende". Nok har den siden 1944
ejet øen Elleore i Rosldlde Fjord, men
nu har den yderligere fået et skib,
som kong Erik ~g hans bror Hans har
skænket.
Kong Erik hedder i daglig tale major Erik Neerbæk, og hans bror er
, lektor, cand. mag. Hans Neerbæk. De
var begge med blandt initiativtagerne,
~ lærerne ved Kildegårds Gymna-~ium dengang Østersøgades Gymnasium - sikrede sig Elleore, den
sjove lille ø, hvor stumfilmkongen
Ole Olsen arrangerede jagt på gamle,
syge og tandløse løver.
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På Elleore lå lærere og elever fra
Østersøgades Gymnasium i sommerlejr i telte i nogle år, hvorefter man
byggede hus på øP.n. Men fredningsmyndighederne fik øje på det og forlangte det fjernet, fordi det lå nærmere strandbredden end 100 meter.
Flyttes kunne det ikke, for hvor man
end prøvede at ,rnbringe det på den
lille ø, var der strand i kortere afstand fra det end de foreskrevne 100
meter.

Skib i stedet for hus
Da huset var pillet ned og færget
væk, kom det kongelige op i Erik og
Hans Neerbæk. De købte flot en gammel galease, som de lagde QP i Frederikssund om vinteren og bragte til
Elleore i ferietiden, så hold på et
halvt hundrede elever og lærere kunne bo i den.

Galeasen blev i årenes løb repareret, malet og udstyret, så Elleoresamfundet nu modtager et skib, der
er mange gange værd de 10.000 kr.,
som Erik og Hans Neerbæk betalte
for den.
Naturligvis måtte livet på løvejagternes ø inspirere til andet og mere
end at dase i solen. Derfor stiftede
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Under 17. oktober 1967 er 0]1l<Jf§et i formings-rt'gisterer som:
Rcgister-aummer 27'17: ..Ktnrr &/lu og\
, dronning FUi ppas IA"erid4erorderf' af Fro[ dertbberg koDIØlune, der er etillllt 1959
med wdtqter af 5. december 19S9. Po"'
{ eningena formll er: af aelSlarbllliø art. FOT'1 eningens kendetegn er: et rektanøuJa:rt flaa
med rødt kors p6 gul bund.
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Meddelelsen i Statstidende bærer et
billede af Elleore-ordenens rektangulære banner med det røde kors
på gul bund.
man i 1959 "Kong Eriks og dronning
Filippas Løveridderorden", som valgte
major Erik Nerbæk til konge og lektor-broderen Hans til udenrigsminister, mens overlærer C. J. Bøgh vt!l
må være en slags statsminister, eftersom ordenen har hans adresse på
Arveprinsensvej. Ingen af df! tre vil
dog blive indblandet i tunge verdensproblemer på Elleores vegne, for ordenen har udelukkende selskabelige
formål.
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