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Vi brag·Le her i Janklubben for nogen 
tid siden et luftfoto af øen Peber

holmen i Rosk·ilde F jord og vis te sam
tidig et frin1ærke, der benyttes på._ post 
fra øen. Endvidere fortalte vi, at øen 
Elleore længere sydpå i fjorden har ud
givet et s pecielt flaskepostmærke. 
Nu viser det sig·, at kongeriget Elleore 
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(øen løsrev sig 
nemlig fra Dan
n1ark i 194.4 og 
blev selvstændigt 
kongerige) i alt 
har udgivet ca. 
300 frimærker, 
hvilket fren1gå.r 
af D et kongelige 
ellislce pliilateli
st iske selsh·abs 
nyeste katalog -
og· der er ganske 
rigtigt så vel fla
ske- som søpost
mærker imellem . 
For øvrigt læg-

ti I, at væl'diernt! 
'1>1y og s takat. 

ger man mærke 
er angi\•et i li t:i<l, skil-

F:lleore blev i sin tid - det var i 1907 
- berømt og kendt verden 0\1er, idet 
filmen "Løvejagten", der var en af \1er
<l f'ns første spillefilm, blev optaget her 
under s tor ståhej fra myndigheders og 
d:·<1·eværns s ide. I 194.4 blev øen son1 
næ vnt selvstændigt kongerige, og s tats 
borgerne er nu for det meste nuværende 
og tidligere elever fra Fr. Barf ods Skole 
og Østersøgades Gymnasium i Køben
havn. De indrulleres henholdsvis som 
gcnda1·mer og lovejægere og efter et par 
årR fo1·Joh l< nn d<' opnå statRhol'gel'skah 
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og dermed få lejlighed til at beklæde 
stillinger i den vidt forgrenede admini
stration: 11iterne Ka1icelli ( indenrigsmi
nisteriet), E x terne Kancelli (udenrigs
minist eriet), Ko1nn1ercekollegiet (han
delsministeriet) o. s. v. 

* 
Over 100 % af den mandlig·e befolk-

ning viser sig at være værneplig
tige - det siger statistiken i hvert fald 
- og det kommer af, at n1ange går igen 
i de tre værn: land11iilltse11, søetate1i og 
dragekorpset. Hvert år afholdes manøv
rer, hvor styrkernes effektivitet prøves. 
F orplejning, -binding, -friskning sør
ger " Samfundshjælpen" for - det er 
den kvindelige befolkning, der er ind
ordnet her; de benævnes 11iadonnaer og 
forestås af en prit1zadon11a. 
En gang om året holdes det store og 
festlige I11ge11 ti11.<1 Det s idste par år er 
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det afholdt på fastlandet , d. v. s . µa sjæl
landssiden af Roskilde Fjord, og la nd
liggerne har her været vidne Ul og del
taget ivi~1gt i de mange ceremonier , der 
t1dfoldes - landmilitsens tattoo, chefen 
for Extcrne Ka.ncelli's store udenrigs
politiske tale og ikke mindst I<ongen af 
Elleores uddeling af medaljer og ud
nævnelser til de statsborgere, der har 
gjort sig fortjent hertil - og det er 
ikke få! 
For et par år siden udgav Elleore-sam
fundet "Bogen om Elleore"; der står 
meget mere deri, end v.f kan få plads til 
at skrive her, så vil I vide mere om el
lislce forhold, kan I låne den på bi blio
teket. Endvidere udkommer 8 gange on1 
året Elleores statstidende ELLEBLAD, 
hvori alle vigtige begivenheder vedrø
rende kongeriget refereres og kommen
de arrangementer annonceres, ligesom 
der gives meddelelse om udsendelse af 
nye frimærker o. m. a . Elleblad har re
daktion og ekspedition i Ge1ieraldistri
buratet (presse- og informationsministe
riet), hvor også Rigs8kat1nestere1i har 
til huse. Han har for øvrigt forlængst 
fundet ud af det praktiske i at indføre 
kilde beskatning og en gang for alle at 
fastsætte skatteprocenten til 100. Ak 
ja, lad nu ikke vor finansminister lære 
for meget heraf, men lad os i stedet min
des, hvad et dagblad skrev i referatet 
af dette års Ingenting: "Dejligt at se, 
at der endnu er voksne, som kan lege!" 

Ja, vel er det dejligt, at voksne ettdnt' 
kan lege; men det er e tadttu mere 

dejligt, at der er voMne, sona. uil del
agtiggøre bom i deres leg. D erfor siger 
vi kotigeriget Elleore tak, fordi vi f åk 
lov at kikke ind i det, og vi hdber, det 
ikke bliver sidste gang I 
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