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Elleore:

l:."llt·un..· i sigtt' .

• ELLEORE: Der kom et
brev fra pn;mierministeren for Kongeriget Elleore. En invitation til at ledsage Hendes Mayestait
Dronning Leodora af El leore og Hans Ko ngelige
Højhed Primisen på krydstogt med sis Skjelskør. På
denne specielle dag, søn-

...

·Kongerigtt El/tort i Roskilde
Fjord, som Dronning Ltodora f-;rsi. gang hi/ur som regent.

Kongeriget Elleore. Det
var et gribende øjeblik, da
Dronningen for første
gang så sit rige som regent. En nåde fra den
Kongelige Elliske Marineforening lå parat ti l at salutere Dronningen, og sis
Skjelskør hibte også maritimt tilbage. Ekskong Leo
den Anden, som i februar
måned abdicerede til fordel for Dronning Leodora, var med i en af de
kongelige følgebåde og
blev også behørig! hilst.

dag den 15. juni, skulle
Dronning Leodora for
første gang hilse Konge riget som regent.
Selvfølgelig vil Onsdags
Avise~ ikke snyde sine læsere for denne celebre begivenhed , så vi var på pletten.
Vi skylder nok at fortælle , at Kongeriget Elleore
ligger i Roskilde Fjord, og
har et areal på størrelse
med Rådhuspladsen i København. Det var været et
selvstændigt rige siden
1944, og det har egen regering , egen mønt egne
frimærker, eget nag, Cl(et
Og en uge i august hvert
år vender ellefolket hjem
til riget efter 11 måneder
og tre ugers ferie i udlandet.
Begivenheden startede
på Køben havns Hovedbanegård, hvor man efter en
kort ceremoni gik ombord
i den kongelige salonvogn,
som klokken 13.59 ankom
til Roskilde Station . Da
Dronningen og Prindsen

som de sidste forlod saionvogncn , blev de hyldet til
tonerne af •Staar på Halmen» .

Foran stationen holdt
d.en kongelige karet parat
til at føre Mayestaiten og
Prindsen
til
Roskilde
havn. Det blev til en not
og bemærkelsesværdig tur
gennem byen, hvor kareten blev fulgt af tambourmajor, fanebærer, Den
Kongelige Ekvipage, cabi-

Pri11dst11 og
Dronning Ltodora

nettet og de øvrige rangspersoner.
Inden indskibningen på
havnen var der et kort,
uformelt samvær, hvor
folk på havnen fik lejlighed til at hilse på Dronningen og hendes følge og
beundre de mange, flotte
medaljer, som rangspersonerne var prydet med.
Så gik følget og Dronning Leodora ombord på
det gode skib sis Skjelskør, og kursen lagt mod

sis Skjelskør tog en tur
rundt om Ellcore , så man
kunne betragte det smukke rige fru alle verdenshjørner, og stranden, Ellevue. så megd indbydende ud i det smukke som mervejr.
Ombord blev der serveret en forfriskning , og der
blev også tid til den officielle fotografering, inden
man igen stævnede mod
Roskilde havn.
Inden
landgangen var der uddeling af ordner til skibets
besætning for veludført
sømandsskab. Der faldt
også en medalje af til pressen.

Er kys pd ki11J1:11 uf den yngste
gc11 "rutio11 uf Ellefolket.

Derefter tog Dronningen. Prindsen og følget tilbage til deres eksil i udlandet for at samle kræfter til
Elle-ugen i august.
Der er mulighed for at
se glimt fra den celebre
begivenhed på Kanal 25 i
aften .
•
f/d<;. Mayestail Dronning Ltudora omgivet af sit cabinel,
som besuJr uf Premierministeren, Kulrurmini.stertn, Mari11emi11iJtuen, Udenrigsministertn, Finan.smini.steren, St1fartsmini.J1eren, Kommunika1ion.smi11i.sttren,
Undervisni11gsmi11isteren og lndenrigsmini:lttren.

