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~lar.~ kalken

i/Ørt sin Arbejdsuniform .
Galla-Uniformen ka11 ikke beskrives d en er intet mindre end et ~lareridt•
•

VERDENS MINDSTE KONGERIGE
hedder E 11 e o r e og ligger i Roskilde Fjord. Kongeriget er
» luk~et « Land f or Udlændinge og meget faa er de I a c t s, d er
til Dato er sive t ud om Riget. Gennem en al vore Medarbejdere, der er Statsborger i Kongerige t, har MANDENS BLAD
imidlertid nu indhentet Tilladelse til at fortælle om Riget, og
vi bri11ger her - som d et første Tidsskrift i Verden - en sensationel Artikel om det lykkelige, l ille Land.

-

Af Rlgs-Autor WILLY BREINHOLST
FYRSTENDØ~ll\IET

Afonaco ved Genuabugte11 er med sine 21,6 km 2 et meget lille Rige. Ivian skt1lde forsværge,
d er fandtes mindre. Og dog, det gør
d er. Kongeriget Elleore i Roskilde Fjord
er n1ed sine 14 Tønder Land langt mindre
Verdens mindste Kongerige.
Det grundlagdes i Aaret 1944
af Societas Findani, en l{reds
af danske Borgere, der var
blevet trætte af
Tidens mange
Restriktioner,
lvlørkelægningen og de sparsomme TildeliQger af svensk
Valuta, og nu
vilde begynde
for sig selv.
Men for at
grundlægge et
nyt Rige, maatte man nødvendigvis have
en Plet Jord og alleflhelst en
Ø. Først havde
man Kig paa
· en pæn stor Ø i
den stockholmRigs - Autor
Willy
Breinholst. (Bemærk
ske Skærgaard,
Kalvekr-set OJJ. Digmen Svenskerterglimtet i f/JJnene).

11e vilde ikke af med de11
i Stedet
købte nlan da den berømte danske Ø
Elleore i Roskilde Fjord (hvor den herostratisk berømte Filn1pioner Ole Ol·
sen i 1907 lod optage Filmen > Lo,•ejagten c , d er gik Sin Sejrsgang o'·er det
meste af Verden og skaffede en ~la se
Penge til Danmark. Son1 bel~endt slap
Ole Olsen et Par Løver, en H est og et
Gedekid løs paa Elleore
lod Løvcr11e
gøre l{aal paa I-Ieslen og l{iddet
og
kæmpede selv en god Kam}) inod Løver11e, medens l{amerae1·ne snurrede!).
l{ongeriget Elleores f orste Rege11t ble\'
Kong Erik, (der, h\•is man gaar l1am
paa Klingen, ' 'il vise sig at være identisk med den kendte danske Skoleinspektør Erik Valeur, p. T. Villa ~Iira
mar, Menton, Sydfrankrig). Fori11dcn
l{ong Erik blev kronet, maalte han ltnderskrive en 1-laandfæstning, der ikke
lev11ede ham for 2 Skilling Magt.
R~gets Raad bestaar af en Præsident,
Vicepræsident, Overkøbmager, Protokolchef, Ceremonimester, Cantor, Seglbevarer, Konsulent, Kapellan og Marskalk. Disse ti kloge Mænd kan Kong
Erik takke lfor den tunge Haandfæstning, og det kan derfor næppe undre,
at l{ongen aflønner sit Raad paa det
usleste. Det vise Raad har derfor maattet søge sig ,forskellige mere eller mindre indbringende Stillinger i det meget
arbejdende Naboland Danmark! Vicepræsident Hans Neerbek har saaledes
taget et Job som Magister, Cantor Tor-

Cer em onimesteren 011l teser Haa11dfæstni119en n1ed f1r<1vitetisk Røst . .

Folkets jublende Hylde&t &kyller mod
_Kong Erik af Elleore, og han lukker
betaget Øjn~ne til Larmen atilner af.

ber1 Nielsen s idder so111 Uibliotckur pnu

del kgl. Bibliotek, J>rotokolchefen lian.-:
Ba11g ''irker son1 Mngister, Konst1ler1t
111ag..4icicr1t. J. Doetii1s er tilkn)•lte t dc11
dn11skc Sta ts plnntepnlologiskc Ins tit11t,
~l arskalk Erik Neerbek er Premierløjt11ant i den danske li rer, Scjlbevarcren
Hog/1 Olese11 nrbcjdcr som ~1a~ister
' 'cd en kobc11hn,•nsk Lrurcn11slnlt o .s.v.
Arveprins af E lleore er en dar~sk
Prins: Prins l-lnralds Son , Il.K.l-1. Pnns

Gorm.
Den danske O rgru1is t og Kornponist
C/1r. Geisler er o,,crkumn1erl1erre og
tager s ig nf visse cerc111oniellc li ''crv
ved 1-loffes terne, J{on gerigct Elleorc
kart opvise en Jarl, Jarlen af Bjomcbo
(identisk nlcd der1 dansk e Undervisni11gs i11spektor 0. B jorneboc) . Gcstnndt
i Nabolandet Danr11nrk er Skolein SJ)ektor Ejler Nielsen, Frederik Barfods
Skole, Rigets 1Erkebisl{op (den ken~te
københavnske Præst Olu f Rotlre) virk e r samtidig son1 Ilisk op, Provst og
Præs t og san1menkaldcr n1ed passende
Intervaller sig selv til Synode.
Alle Sla tsi11slitutionernc er underlagt
Rigets Rand. Sanlcdes tager Statskancelliet sig af Lovl)•dning og Jurisprudens. Externe J(ancelli drive r Udenrigspoliliken og Int erne Kancelli den indenrigske. Direktoratet for Aln1eensikk erli eclen tager sig af Politivæsenel, og
Generalit etskollegiet styr er Landmilil·
sen (l{rigsrnaglen ) samme11 n1ed Generalit etet (der næ rm es t svarer til Gencralkon1n1andoe11 i Danmark). Det vil
føre for vidt her a l kon1n1e ind paa
alle Stats institutionerne, kun skal nævn es, a l der selvfølgelig ogsaa findes et
>Kon tor for ua fgjorte og uekspederede
Sager• 1
Kongeriget Elleore har sil eget Rigsvaaben med Lø, er i Skjoldet, ikke saa
mange som i del danske - man har
været mere beskeden og holdt sig til to.
De elloorske Frimærker udn1ærker sig
ved at være trekantede.

ler 11c.."'Cl 111cd Ordrns tildclin gcr l det elle·
orskc lligc. J(nn1111 r111cs tcr Fn1 N. N.
tildeles lltl!derstcgn •t nf 1. l{lussc, Fnncjl1nkcr N. N. l lroders tegi1et af 2.
Klasse, l\on gerigots ~lnrs knlk (Landmilitsens overs tc (:l1ef) i11ds lillcr sig selv
til Ridder uf l~ ll eore, og l l n11s Kgl.
l\tU)'CSt11it dclt•r divers Ordener ud 1ncd
r1111d I-laa11<l (u11dc r 'l'r11sl •r 0111 Stntskttpl) .
Et mærk eli gt Rigel Sknl vi tnse c11
lille rus k 'l'ltr clc rtil I ,~oetut cn 11c1r fire
Skibe -- nlle f orsln11 ds1111•ssigl i11dkøbl
i E 11glnnd uf !ligets Murskulk og
vi ufgnu r frl\ Veddelcu llaun 1ned Derens io11sskibct >1.::11e1l hur1l c11 c, vi11ker
Farvel til Dn11111ark og unlobe r efte r e11
god 11nlv Tinies Sejlads J{o11gcriget E llcores e11esle og dc r1n cd stors te 1lnvn.
De 1111if or111cretlc 'foldko11lrollorcr u11derkas tcr vor Dnguge cl kritisk Ge11ne111syn ingc11 f nur Lov nt s lip]lC
igennem rrolden, 11\•is n1an kons taterer,
a l Vedkon1n1ende ikke forsøger a t
smugle e t passende J{vantum Spiritus
og Tobaksva rer i La nd I Vore Pas kontrolsten1ples1 og vi fnar udle,•erel Rationerings- og Købekort (udsted t af Komm ercckollegiel og 11ovedsageligl gældende til læskc11de Drikke). Del f ors te vi
gør, naar vi betræde r Ellcores J ord, er
al stille vore Ure 12 Minttller tilbage,
thi paa E lleore gælder end n11 den Nationaltid, der blev afs l<.nffet i Danmark
i 1893, da mnr1 gik over til Normaltid.
Del er saa heldigt, a l ' 'i er kommet

1

Kongerigets Flag, Ellebrog kaldet, er
rødt og hvidt som det danske, kun er
Korset irsk, d .v.s. del sidder paa skraa
fra Hjørne til Hjørne. Kongerigets officielle Rigsorgan hedder >Ellebladet c og
minder i Opsætning og Typografi om
det danske >Statstidende•. Under >Officielle, der fylder en foruroligend e Del
af Organet, kan man i hvert Nummer
finde en usandsynlig ttlængde Udnævn elser. En dansk Kaptajn udnævnes
saaledes til Oberstvagtmester i Elleores
Landmilits, err dansk Premierløjtnant
til ?tfajor i samm e Landmilits (hvad siger de11 danske Generalkommando til
del, er del lovligt?). Videre: >Det har
b cl1aget Ilans Kongelige Mayestail at
ud11ævne Heraldiker N. N. til Navigationsinspecteur, Redacleur N. N. til
Konsumtions inspecletrr c o.s.v. End ikke
en Udnævnelse til kgl. Hof- Værnemager
sav11esl
Det er h elt uhyggeligt, som del hag-

- Fø rs t vil De maaskc, 11 rr Vicepræsident , sige os: E r Deres Lt1nd i
Stand til al brodføde sig selv '?

1

8

til E llcorc pou c11 nf de s tore, nntio11olc
Festduge - l1 vornf der f•i ndas el Ulnl I
Pr1 'Cis l<l. 14 luger 1:estli gl1 edcrne deres llcgynd clse. Dugen i l)ug llcddcr
>Alle E llers Duge og 11elc l•'olkel saml · foran Kongens Rcside11s Braadcborg, Lnnd111ilitsc11 i slt1ttcde Formu·
tio11cr. Slott ets Porte s111rckkcs pan vid
Gnb, der lyder l<. rnftigc Tro1n1nclt\'irvler og ski11grcntle Tro111petfnnfarcr og 1ln11s J{gl. ~1nycstnit Kong E rik af
E lleore k ommer ud, f ull.(l ltf Rigets
l~11t1d i fn rvcslrnnlend e Uniforn1er. (No.
gel oper etlcagti gl er d C'r u11regteligt over
l1cle Ccrc111011icllcl, n1c11 so111 ollcredo
f ortnll - l1 clc lliget er ikke meget over
J11 TcJ11der La11d. Operett eriger er vist
sjroldc11t 111erel). V1 rdif(l og tinder Fotografiapparaternes idelige K11ipse11 1
skrid er Ko11g Erik og 11nns Folgc ned
mod de vc11tc11dc Skarer. Oberstvagtm es te ren n1e lclcr nf, Ilnns Kgl. ~1aye
s tnit takker og sk ridt er l;-ronlcn uf,
J1vorefler Folket b egiver sig til 'fingstedel, h\'O r 1loff cl skol h oldes. Kong Erik
er i godt Lu11e og bru~11dcr ge11tagnc
Gange en Vits af, medens llans hele
Følge ler pligtskyldigt. Præ ide11tcn
aabner J Ioffet, og Kongen l1older en
Tale til sit Folk, 11,•orclter han overrække r et Patent som Kon1mercc raad
til en af s i11 e Undersna tl cr. Prresidcnlen
vil ikke s lan tilbage for si11 hoje Konge,
men lader en Ordensb)rge regne ned
over forljens lfulde Uorgcrc. r;-olkct jubler, og OIJerstvnglntc ·tcrcn drager On1sorg for d e 11odve11dige Tron1n1eJ1,•i r,'ler.
~lidt u11der Fes tligl1eder11c fanr vi
Lejlighed til al veksle et Par Ord med
Vice1)ræ iden ten I Ians Nccrl>ek, der er i
u sædvanligt god t I lumor. efterso111 Dnge11 11ar bragt ham fire Ordener og tre
Forfre1nn1elser, h\•ornf l1nn hnr ind tillet sig selv til de to, og beder J1nm i
sin Egenskab af Di rek tor for Kongeriget E lleores 111- & Extcr11c l~n11celli
besvare et Par Sporgsmanl af ulmc11 In•
teresse.

•

- Desværre ikke. Der har gnuskc
vist været P laner fremme 0111 a l opre tte et Par Bryggerier, men da a lt legemligt Arbejde er bandlyst i Kongeriget E lleore, har disse Plnner ikke kltnnet realiseres. \ ' i man derfor i111porlcre,
in1portere og atter importere ...
- l-1,·orledc er Forholdet til Nabolandet Dnnn1nrk?
~l nn

S)'ncs i Dunrnnrk nt betragte
os med gnnske snn1me S)·r11pati som
dc11, 11vo r111t'<l c11 Nordn1n11d S<'r pna c11
s,·cnskcr, c11 Dn11. ker pnn c11 Is lænding
e ller 011 F1 ' ring put1 en Du11skcr.
- I lnr c11 Dtt11sk r noge11 so m hels t
Cl1n11cc fo r at blive Stut sborger i I< on gcriget E llcorc?
- Ja, hnn har gn11ske de snmn1 e ~(11-

llglt..Jer for at

opn~ft .~lal•hor~or>hb

E.~·1~:·.~:.-:~· 1:!.~:'.1!~:1'~1.~~·~··· '"
- Er dot m.,,dlif:(! eller kvio•d<li~-.
llefolknl11g1tlcntc11t i <h·erto11
Svard kommer ml'<I •:f1trlryk
- [}(r er ol»O:hU ikk<! for mon~c

Pi~r

d•;;? ll•orkJ"

m...i l'"'h•l•h)'l'PlKhC·

Vlco:pr.,.idon1cn lo;,~~<' A1HIKIC! I Ol·
Folder. llono lllik "'«"• •n•'lok

•orll~c

i!~~2~~:~~~~:!1!E~~:.~:!.~i

lyder del:
- 0.1 ermullg!. du bunl< gør"
11oge1-men h"d7
- H•orfor u Elkloume et ou 111fffi'.l• ogamllende FolU
-Monikke,fordi•i.....,..,,rtMotto
har nlgl: Spænd Uuremmrn udi - og
loulLYJ•flerlttTet<loll'I M<!W! . .
Vk<>prll"Oi<k11to"1.....ierfr<"n1 1ilTiug
oledot mod t1 nn«"li~t llun•11 H,,.iol
linK>l"•ve. 11011 l~i•·•r >tuemlc nogle
Sekuiodcroi;•kueru<lo•·er ollFolkcl,
for han oplnd•r sin 11.,.t. Der ~oar cl
Gy• 1f llclo~rlse gcnn•m alle Elle·Pi~ernc. Min"n1Ucn oon ikke d<-m \'icc.
l'""'idcnt er blc•et ll~ld<-r al Ellcores
~yltlnt l.uv•.
lhiflol for1" ·t1os I rum'nd - n1..J
Tolrel, Phlneb.kydnln~ <>t; Hofbo.l hele Folkel <lcUngor deri. mon l oskr
til den lyse Mor~",.
do Solen
r und OK rod JliKCr ·ol' of 11"tl l Øsl.
fnl~e r der la11111<>ml llo over det •o•R·

"Il'°"'

Lou, llllt Kr<111nt Ørige ...
ll•orttdeo .er det for ", lille, ror.
ly>t•lsessyø Slat oom Elll!Ort ud m..J
Stai.balancenT lligetmu dakørom...i
cldrt>n<ndeFinanoundenkudT N1Cr,
1l<j,!lelikkt.Satfrlø1l'lndaniafholdorRllo Udglflome.Stoloborgemehar
bo.u •lit Rettlgh.O.me- <>11 In~

S=ii~~~=~=r~:;i~~
"°""

•ORl>illK»kemau.

i11<I"'"'""

lil

SQrlt/<11f'irNlm1i,dula•lerdcm~n··l·

~~~i::.l !µ,~~ ·~~0~ta~~J~~;,;.~ ~
lnlcrncl\ancellfsl\oritorlor uMIRjorlc
o~ u•k•1oedcrt<lo S.i:er. Unadct er f•k·
llok piokel til al folge de11nc riKori.il>ke
l'mnK•llROl"aade,dalonod" tFald
h•leSkandlnadenl l.øl>ololkorl 'lld
•lldebl!vt Hn"'keaffolktl.Og kon1non
forsvaro at lllde Rtøuln~ernc•ltldch ol!
alene tilbage m..i ane Van1kcllRheder·
nø?- lø•rllflo1>ly.er KonRerlgcll=:llc·
orøkgl,1>rMlc1credeLondmulerpoa
l'ousperp;..,l,atdtr h• i•lhn 1kalfø
PI.ad.ol Kongerlgot 111 100.000 Pcnoncr
- og ... rrgner mon .,.ddo m.,.J 2
Mondpr.KvadBtmeter!Otnkøt.Luid·
n1ulertllføj<:ropllmb1iUr.,al dcr,naar
~~.l~ ~-;:·~.de, ko.a U..ffs Pladl Ul
Wfllf Brrlnhal.t,
StalJborpr Nr. I U.

