
Kong Erik med Ellestaven tast 1 sin 
Haand. 

Rigets Styrelse fra de største til de 
m indste Sager er af gjort i diametral 
Modsætning til Danmarks. F. Eks. er 
det 1tmuligt at slippe ind i Riget ved 
noget Toldsted, hvis man ikke for
søger at indsmugle Spiritus eller 
Tobaksvarer? 'ridsregnjngen I Ri1;et 
er den samme, der i 1893 afsknff ed es 

,i Danmark" og man mna derfor ved 
'esøg i Elleorc huske at stille sii. Ur 
12 l\linutter tilbage! · 

Glemte jeg at sige, at K ongeriget 
Elleore naturligvis ogsaa har en 
Krigsmagt. Til L ands forsvares Riget 
-h\ris l t1mske Fjender skulde forsøge 
et Angreb - a! Laltdniili tsen, der hø
rer ind t1ndcr Generalitetskollegiet, 
der ligeledes c1• øverste Myndighed 
for Spetaten, som raader over fire 
Skibe ..• 

:\larskalke11 Erlk Neerbek (til dagllf 
Prcmtcrlpjtnant l de n danske H æ r). 

Kong Erik bringes en Ifyldest fra Folket, oplæst al Ceremonimester Kongsbpl. 
I andægtig Lytten sidder til venstre tor ham: Overkpbmagcr BØgh og Cantor 

Nielsen. Til h øj re for Kongen Vlce-l>ræ sident Hans Neerbek. 

Holbal I Verdens mindste Rige 
Man skulde tro, at F)•rstendømmet 

Monaco ved Genuabugten med sine 
21,6 km2 var Verdens mindste Rige, 
men - der findes et endnu mindre: 
Kongeriget Elleore i Roskilde Fjord. 
Det er kun paa. 14 Tønder Land! I 
1944 blev en Kreds af danske Bor
gere ked af Besættelse o~ andre 
Ulykker og grundlagde derefter det
te nye Rige, der udgøres af denne 
berømte Ø, hvor Filmkonge11 Ole Ol
sen i 1901 lavede sin verdensbesej
rende Film ,,Løvejagten". 

Elleores f ørste Regent blev K ong 
Erik (der er identisk med den dan-

En af Hoffets Damer nejer dybt tor 
MaJestæten. 

ske Skoleinspektør Erik 'Valeur) . F ør 
Kroningen maatte han dog under
skrive en Haand!æstning. der ikke 
levner ham for 2 Skilling Magt. Riget 
styres af et Raad paa 10 Mand - en 
Præsident, Vicepræsident, OverkØb
mager, Protokolchef, Ceremonimester, 
Cantor, Seglbevarer, Konsulent, Ka
pellan og en Marskalk. Desværre er 
Rigets LØnninger saa smaa, at Raa 
dets vise Medlemmer til daglig maa 
ernære sig ved andet Arbejde i Na
bolandet Danmark! Elleores Borgere 
er alle rekruteret fra Fastlandet og 
tæller mange kendte Navne, bl. a. 
Pastor Olt1.f Rothe <Ærkebiskop), 
Undervisningsinspektør B;ørneboe 
(Jarlen al B.). Organist Geisler, 
_(Overkammerherre) og Biblioteka1· 
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Kort over Kon1erlcet Elleore. Braadeborc er Re1entens Slot. trten U11er 
halv Times Sejlads fra Danmark ••• 

ved Det kgl. Bibliotek Torben Niel- l Week-end'en Gfholdte1 Elle~ 
sen (Cantor) - for at nævne et Par aarliøe Hofbal her i Danmcirk, ft 
Stykker. Arveprins af Elleore er en mere betegnet i København. 
dansk Prins - H. K. H. Prins Gorm. Erik JWæsiderede ved Be&llet, h1' 

Kongeriget har sit eget Rigsvaaben et halvt Hundrede ø.f Rigets 1 
- to Løver i Sk;oldet, Flaget - Etle- Navne var tillagt. Som den 
brog - er rødt og hvidt som det dan- dan.tke Pru1efotogrø.f '/ik B. T .a 
ske, men Kor.se& gaar fra Hjørne til tograf Tilladelle 'il at deltage i 
11;ørne. FrimæTkeme udmærker liø let, og vi er derfor i Stand til h 
rved at være trekantede. - Alle Stata- bringe dille enestaaende L11nak 
institutionerne er underlagt Rigeu 
ltaad: Statakancelllet tage!" sig al 
Lovt1/dnlnø oø Juritprudens, Exteme 
Kancelli driver Udenrigapolitiken, 
Interne Kancelli - Indenrig1en. For-
uden en lclnø .Række ø.ndTe Institu-
tjoner :li~ der fornuftløw oøau 
et ,,Kontor for udgjort• oø uekape-
tl...ado Sttnete-"-------------------~~~ 


