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Hele kabinettet forsamlet pd dækket. Arveprins Ferd inand stdr allernddigst med ryggen tiL fotografen

>Løvejagten< hejser flaget
Kongeriget Elleores indvånere holdt
kommandohejsning på den nationale
flådes eneste kib
. engang en
D ERder var
hed Ferdinand.

arveprins,
Han måtte træde i stedet for sin onkel,
kong Erik li, da den årlige kommandohejsning på det gode skib
•LØvejagten. skulle holdes for

Dril!mester Bjørn Vestergaard var
lederen af tattooet

kryds. vajede lystigt i forårsbrisen. Men se, nu kommer det allerbedste: Da solen lod sine stråler
vise på soluret, at det var nøjagtig
tre timer siden, det var middag,
ja, da gik det kongelige gule :flag
med det røde kryds til tops i
•LØvejagten•s stormast, mens musikkorpset spillede af hjertens
lyst.
En stund efter, da alle var kommet sig over denne pragt, blev
enkelte menige fra lØvejægerkorpsel kaldt frem og stod ansigt
til ansigt med arveprinsen. Han
kastede forfremmelser, udmærkelser og
statsborgerskaber i
grams til de unge mennesker, der
!Ølte sig som velbehagelige medlemmer af d'et hØjtpriste Elleoresamfund.
Bagefter var der kaffe, basser og
kolde pilsnere i kahytterne og
skibets bar, Lion Bar.
LØvejagten vil om kort tid blive
bugseret til den tre tønder land
store - eller lille - Ø Elleore i
Roskilde Fjord. Der har en gang
været et hus på Øen, men det danske fredningsnævn har stadig et
ord over kongeriget, og huset måtte
tjernes. Båden bruges som tilholdssted for elle-folket i almindelighed
og i særdeleshed som lejrskole for
eleverne ved Kildegårds Gymnasium.
Kongeriget Elleore, der har omkring 200 indbyggere, blev grund-
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femte år i træk i Frederikssund.
Kongen var forhindret af småborgerlige forpligtelser i sit rige
Elleores naboland, Danmark.
Det var i går, og det var klokken 15,00.
Men Ferdinand lod sig hylde af
sit folk, det vil sige lØvejægerkorpset, statsborgerne og de ni
ministre. I pomp, pragt og omstændigheder marcherede det kongelige musikkorps gennem Frederikssunds gader fra torvet til
havnen.
Vagtkorpset viste et strålende
tattoo pa havnepladsen, og arveprins Ferdinand lod sig hØjstallernådigst komme til syne i sit
sølvskinnende med mange hestekræfter forspændte præsentationskpretøi . Og alle var mødt op i
funklende klæder.
Nationens eget flag, Ellebrog,
del . d0r C'l' rcldt med el hvidt
En hpjtstdende embedsmand hilse-r
pd to løvejægere. Til venstre i billedet ses udenrigsministe-r Jens
Frederik Svejgaard

lagt den 27. august 1944. Ni lærere
på Barfods Skole kØbte Øen, som

Krigsministeren, Peter Volsøe, gdr om bord pd Løvejagten

i forvejen var kendt fra Ole Olsenfilmen Løvejagten på Elleore fra
1907. Nogle af lærerne gik siden til
ØstersØgades Gymnasium, som nu
hedder Kildegårds Gymnasium.
De fleste af kongerigets brave
mænd og fromme kvinder er enten
tidligere lærere eller elever fra de
to skoler. Enkelte andre er dog
blevet optaget i samfundet, som
r egel folk, der kunne noget praktisk, som samfundet havde brug
for. En stor del af pengene til
Elleores statskasse kommer ind
gennem frimærkesalg.
Arveprins Ferdinand er nevø til
kongen. Han er til daglig studerende og hedder Claus Neerbek.
Kongen er major og hedder Erik
Neerbek. Under ham sorterer ni
ministre: premierministeren, indenrigsministeren,
udenrigsministeren, finansministeren, kultusministeren, krigsministeren, arbejdsministeren, handelsministeren
og sØfartsministeren.
Der holdes kabinetsmøde en gang
om året, der holdes hofbal - og
alle har det herligt. Særlig fornem
bliver festen den 27. august, den
dag kongeriget Elleore fejrer sin
25 års beståen.
-cher

Ellebrog rulles sammen efter marchen gennem Frederikssund
(Foto: Knud Henrichsen)

