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Lad os s ppge lidt .
?liu har v · r·1
t
t alelisler i saa rnangc
aar
lage Kana loerne ll ern1
o Ls kullet
d
g
un _Y Island~ a lvorligt, hvorfor
s kulle _vi saa ikk e ogsaa indlen1n1e
~ong~r1g~t E ll eore i vort! kataloge r ?
E_tleore Ji gger dog inden for dansk
r
d
1gson1raa er og h ar i e n aarr~-e kke
udsendt ei;i1e frin1a!rker tor lokal
pos t.befordring - ga n s ke soni Ka ria!pern 6 At E li
.
· core h ar et en dog m e get h'ojt udvikl et pos tvæsen, fremgaar " af, at n1 an operere r ik k e blot
rned almindelige frimærker, m en
ogsaa med tjenel>temærker, fæ r geog sppostrnærker, Ja, saa galt med
fla s kepostmærke r.
Kongeriget Elleore?
I Roskilde Fjord, fire kilometer
fra kongegravenes by, Jigger ElJeore
midt\•ejs inellem Veddelev Strand
og Bogenæs. Den er 13.240 kvadratn'leter s tor og er verdenskendt. ior
clet var her, direktor Ole Olsen i
fi11nens b arnd om optog den berpmte
lovejagt . so1n s kulle bringe den dan ske filmpioners navn ud over hele
kl d
f d
. o en. A
e ber!)mmelige to beda gede fihnlpver er ikke et m a nkehaar tilbage. rnen 1nh1det Jever, og
hele pos tyret on1kring løvejagten
~evirkede, at man den dag i dag
~kke kan . nævne navnet paa den
1dyll lske lille holm uden samtidig at
trække lidt paa s 1n ilebaandet.
Men hvorledes gik det nu til, at
sce11en for de stolte Juvers s ids te udfoldels~r s kulle gaa hen og blive et
kongerige. I et (luplikeret kildeskrl~t fortæller p rigets Saxo Gra mmaticus om dets t ilbl ivelse folgende :
/ 1834
dl d
grun ag e Det For-
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Kongerige blev Elleore f d rst i 1949
~a H. M. Kong Leo I bes teg tronen:
'al~t efter alle cle1nokratis ke fors krifter. Vel er rigets ten1inologi
P.r æget af enevæld s ti den. men regerings.formen er kons titutionelt monark 1. og forinden Kong Leo tiltraadte. maatte l1an undersk rive en
st:eng h aa ndfæs tning, udarbejdet af
Rigens Raad. Denne forsam ling bcstaar af ~e Udødel ige _ cten betegiielse. stifterne af lærerforeningen
med klædelig heskedenhed
har
delt sig selv
. tilDe
enkelte medlemmer a f
raadet
bærer
titler som
præsidenten,
vicepræsidenten.
overkobmageren .
protokolc hefen .
ceremonimes teren , cantoren.og
konsulenten
marskalken . Nog le af raadsmecllemmerne
h ar
s~de i Gehejn1eknb 111ettet. hvis øvrige medlemmer saavel som rigets
en1bedsn1ænd er valgt bland t skolernes
elever.
S ta tsadministrationen
varetages af kancellier og kolJegier
~alecles Statskancelliet, der tage;
s ig af Jovty dning. Externe Kancel li
(ud7nrigspolitikken. I nterne K anc_elli (i11denrigs politikken ) . General itets- og Adn1iralitetskollegiet (land og sd fa rs var). Kommercekollegiet
C ba~del~. F inans kollegiet (Øl\:onoml),
N~v1 gat ionskollegiet
(sotransport) ,
Due_k~oratet For Alrnens ikkerheden
(politi). Videre fin des Ordenskapitlet. som · siør om s ig med en mild
regn af ordner. Humanis tis k Departement. der fores taar undervisn ingen. og endelig man ikke glemmes
c:Je haardtprøvede og overanstrengte
embedsmænd i Kontoret For Uafgjorte Og Uekspeclerede Sager.
Blleore hai: ikke blot egne frimærker\>' men ogsaa eget møntsystem. Al
betallng til ellls k myndighed s ker i
r~fs . e gen · valuta. Oprindelig var
mØnttOden øre og s killing, men med
med kongedpmmets oprettelse i 194.9
blev der foretaget en pengeombytning med indførelse af stakat-mØnt foden. 1 stakat
10 daler
2000
hvid (svarende til 20 danske kr.).
Alle værdier er uds tedt so1n seddelpenge. og for tiden cirkulerer sedler
i værdierne 10. 20, 30, 50, 100, 200.
300, 500. 750 og 1000 hvid, l, 2 og 5
daler samt 1, 5 og 10 sta lcater.
Disse praktiske oplysninger er
n ødvendige for at fors taa organisationen og omfanget af kongerigets
postvæsen . Det et, bemærkelsesværdigt, at de !Ørste 1't1mærker paa Elleore fremkom et par aar fØr, kongeriget blev oprettet. Dengang som
nu er det udprægede lokalportomærker for postbesørgelsen mellem
ø -riget og dets oversøis ke besiddelser Vedelholm og Barfred paa pst.kysten a1 R oskilde Fjord . J Barfred
ligger Elleores posteks pedit.ion, hvor
saavel kurserende mærker som en
del æ ldre kan k pbes, l igesom man
kan faa k ataloger over alle rigets
frimærker. Katalogiseringen er samvitUghedsfuJdt gennemfø rt og lader
ikke AFA eller Michel noget efter.
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eriede Velgørenl1edsse lskab i
Kpbe11havn paa initiativ af historikeren
Frederi1'
Barfod
(1811-96) en dre1iaeskole, som
senere kom til at bære dennes
navn, og 1ivor undervisningen
meddeltes af ulønnede lærere.
Det var en saadan kreds af
lærere, som ønskede at vider eføre arven efter Barfod, der
den 17. februar 1938 grundlagde
en lærerforening. Den valgte
dag var 7t11vnedag for den ,i r ske
helgen Sankt Fintan, der levede i det 6. aarhundrede og
blandt andre velgerninger ogsaa ydede g-ratis undervisning.
Lærerforeningen, som bærer det
latinske n-0vn Societas Findani,
udsendte i sommeren 1944 en
saakaldt land- og vandkommission med det f ormaal at erhverve Elleore. Under stor bebejstring blev øen overtaget
den 27. august 1944. En nv æra
v ar indledt med denne D-dag.
Siden da hM Ell.eore været befolket hver sommerferie og enkelte weekends af tro og lydige
undersaatter fra Frederik Bar-
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Den tørste serie frimærker udk om d en
• april 1947. Det var
trekante
""Utakkede mærker,
trykt
· ~mistempler paa
gummie
Øtrlmler '(1.f forskellig farv
var påa fire værdier: 4,
10 øre, og der
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Kongeriget Elleore - lokalpostomi·aade
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Et brev l ægges i

postkassen p aa
en af E lleorcs tal rige postekspedition er.

k endes ikke færre end tre varianter,· nemlig: 6 øre/orangegul i
stedet for koboltblaa, 7 øre!litJid
uden prik i nederste 11øjre hj'J trne og 10 øre/orangegul med PO ".T
i stedet for POST. Det fdrste <tår
udkom der ny
•
serier den 14.
•'
maj, den 15. ju''
ni, den 30. juni,
•
6.-10. juli, 14.
august og 27.
september,
og
'•
man naaede at
•
faa supplerings•
•
•
værdier, porvi•
•
sorier og overtry ksmærker,
saa miniaturestaten har ikke noget at lade sin
kollega San Marino høre. Efterspørgslen maa liave været f ormidabel, for mange af de 47 mærker.
som kom i postvæsenets første
leveaar, er i dag store sjældenh.eder, hvorfan man .tilraader ny
samlere at begyn de med de mærker, som blev ttdsendt i 1953.

Videre anfdres det i katalogerne,
at man ved sammenligning af flere
eksemplarer af samme mærke ofte
vil kunne konstatere mindre forskelligheder i form af stærkere
eller svagere tryk. farvenuancer
eller delvis fo rskubbede mjdterstykker, overtryk eUer tal men
siges det, saadan11e forskellighede;
er kun at regne for tryktiltældl.gheder. hvorfor de ikke er medtaget i katalogerne. Det Jigger under
ellis ke sam leres værdighed at bes kæftige s ig med sligt .
Derimod er n1an bes tandig pna
v agt o~er f_o r forfals kninger, som
findes i et v ist omfang inden .for de
haandgjorte mærker. nnvnllg inden
!or det omraade. der hedder !ærgeog sppostmærker. A! en serie kvadrat/ormede mærker. som kom i
handelen den 29. juni 1950, er saaledes konstateret fals ke mærker.
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hvis f a r'V
og e.r stæ1·kt afvigende
fra de ægte. Om det saa er. kendes
fals ke fejltryk med l iggende og on1vendte tal . med dobbeltt ryk og endog et 8 sklllingsmærkc i s mnragdgrøn farve. skønt denne værdi Ikke
er udsendt. I midlertid rettede myndighederne et knusende sl ng mod
de uautoriserede frimæ rkcL.remstlllere, da m a n for nog le aa.- ffden ift1c
over til bogtryk, perforerede hlm ærker.

Endelig skat det nævnes, at
motivsamte-rne ikke bliver ladt i
stikken. D er er for nylig konimet
en serie med ellisk dl)Jretiv OfJ
flora, der er kommet et 20 dalermær ke, som t11delipvis er inspireret af det svenske 20 kr.-mærke
med svanerne, omend man her
mere beskedent nø;es med en
and,
der
er
kommet mærket' metf. heral-

dik, med Bfjort
og med skibe.

Uforglemmelig
er ogsaa en serie, som kom i
februaf'
1956

•

med portrætter
af /Ølgende elli-

c~ 'Tromphett
Amos Winløw1 Handgne CaTl.8:
da.ttef', J ~ns I l nton Pottenwaerper og Wini/Ted Wouwse.

ske digtere:

I alt er udsendt smaa aøp

frimærker paa Elleo
194'1 til l da1. De har
mal1Jre), or det er. at

.....""......,.,_

Kon1erlret Blleorel m•••ke mlltt1 demonstrerer ~ere1 ilqdeYaa

Ca

n ~

Orke

t•aler vand. Derfor gælder
rJ.!p
fl\.UUkrer for ekspeditionel\i
fli~Olt: Proppen lktl alaaa e04f 1.
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••

•
•

.

.

~

•

li-

lf

-

•

Såa
. stor har interessen for ar·t iklen om ie filatelistiske forhold i kongeriget Elleore været,
at· rigets penneførere har f aaet
sl~rivek1·anipe
og har maattet
henvise øv1"ige .i nte1"esserede til
Elleo1·e-samf1 r"1,r" ~t, Maj Alle 48 i
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He1·lev.

.
· I øvrigt kor1·igeres oplysningen
om, at konger~get Elleo1·e skulle
1'ære blevet oprettet i 1949. Det
skete allerede d. 17. feb1·uar 1945
kl. 17,17, da kong Erik I blev ki--onet til kor,:ge øver øen. Han abdicerede imidle1·tid i .1949 og afgav t?·onen til den o·m talte l~ on~g
Leo I, hvorefter han· drog i landflygtiglied til Sydf1·ank1·ig. Imid"
lertid vendte 1i<;tn forleden tilbage
til riget for at fe.1re Alle Ellers
Dag, den 23. august, sammen med
sine tidligere undersaatter.
Tvi den krønikesk1~iver, paa
hvis oplysninger . artiklen var
sl<-revet, at han ·i sin forb lænde lse
af kong-- Leo I's he1·lighed uden
~~-- -

:videre havde elimineret Erik I a ·
rigets kongerække .
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