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Saa skal De melde. Dem hurtigt, for aet lille Rige, der har 

skilt sig ud fra Danmark, vælger ny Regent til Foraoret 

ELLEORE - D e husker 
sikkert d en lille ø i Roskilde 
Fjord, f ord i d en i 1907 var 
skueplads f or d en trods ju
s t itsminist er Alber t is f orbud 
g ennemfø 1·te filmoptagels e af 
en løv ejagt, en 8 minut t ers 
spillefilm, der l agde grunden 
til Ole Olsen s Filmkompag
nis sener e v erden s b er øm1nelse. 
l.i en v ed D e ogsaa, a t denne 
ø, der i u dst rælcning n æppe 
er stør 1·e end R aadhusplad
s en i K øb enha vn, h a r r evet 
sig løs fra det øv1·ig e Dan
marl{, og i dag er et s elvstæ n
dig t l{onge1·ige ? 

M en saadan er d et. Øen 
r ev s ig løs og p1·ol{lame1·ede 
sig som selvstændig stat alle
r ede i 1944, d a n ogle }{øben
h a \rn s k e læ1·erc k øbte den og 
g 1·undlagde ?-enne stat i sta
t en, d er i d ag er en mellem
ting mellem et godt gammel
d ags kongedømme og i v isse 
henseender en hypermoderne 
velfæ rdss t a t. 

* D en har sin egen k onge, * sine egne minis t erialem
* beds m æ nd , saasom et * sta t sl{an celli, et internt og * et exte1·nt k a n celli, et 
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komme1·cekollegium - en 
s la gs h a ndelt>ministerium, 
hvis leder kaldes overkøb-
mageren, et g enera litets
k ollegium, et directora t for 
almeensikkerheden, hvor-
under sorterer saavel en 
land- som en sømilits, et 
generaldistriburat, hvis le
der er baade rigsskatme
ster og noget saa moder
ne som informationsmini
ster eller propagandami
nister, om man vil, samt 
et s æ rligt kontor for uek,
spederede og uafgjo1·te 
sager! Dette sidste faar 
efterhaanden et større og 
større arkiv, idet · mange 
sager maa henlægges som 
uafgjorte. 

Naar denne lilleputstat op-
• retholder, hvad man i et mo-

derne samfund ville kalde en 
værnemagt baade til lands og 
til vands - og med tiden haa
ber ogsaa at faa et d o n n a -
korps, i spidsen for hvilket 
man vil ha ve en primadonna 
- er aarsagen den, at man 
ligger i krig med kongen paa 
den nærliggende R i n g ø , 

-
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Den l ille pri k i Roskilde Fjord 
er kongeriget Elleore. 

en s porvogn s kond uktør, som 
f or n ogle aar siden vandt 
d enne ø i et lotteri. D~ man 
til sta dighed m a a være for-. . 
b er edt p a a en invasion fra 
denne fj endtlig e ø, gennem
g aar v æ rnem agten en streng 
øvelsespla n, og d er er ind
f ørt 100 p ct.s v æ rnepligt. Dis
se militæ re øvelser foregaar 1 

naturligvis baade til lands 
og til vands. Netop dette 
fulds tændige beredskab har 
bevirket, at man hidtil har 
kunnet leve 1 fred paa øen. 

Kongeriget har sit eget 
møntvæsen, hvis højeste vær
di er en stakat, der svarer til 
20 danske kroner. Den deles 
i 10 dalere, og en daler er 
100 skilling, og en skilling er 
to hvid. 

Alle statsborge1·e i riget 

lønnes af staten, som til 
• 

gengæld har indført noget 
• 

saa ?noderne 3om kildeskat-

ten. Det maa alvorligt be

frygtes, at Danmarks fi
nansminister, som jo ogsaa, 

tumler med kildeskatpro-
• 

blemet, skulle tage eksem-

pel fra dette kongerige, 

hvor kildeskatten opkræves 
med 100 pct., hvilket vil si
ge, at man herved sparer 
en masse administration, da 
lønninger og skat gaar lige 
op med hinanden. 

• 

Men peng e skal der natur

ligvis skaffes, og derfor har 
man allerede fra statens 
grundlægg else indført egne 
frimærker - akkurat som 
andre lilleputstater, og i hen" 
seende til udnyttelse af fri
mærkesamlerne er man il{ke 
spor bedre end k olleger i den
ne }{ategori. Elleore har siden 
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1944 udgivet ca. 300 forskelli-
ge frimærker, der dog kun 
har gyldigh ed ind~n for ri
gets grænser! Slcal en post
forsendelse til >>Udlandet<<, det 
vil sige ekspederes til Dan
mark, sættes Elleore-mærker
ne paa b a g s iden af brevet, 
mens det d a nske p ostvæsen 
forlang er, at saadanne for
sendelser skal forsynes med 
danske frimærker paa forsi
den akkurat som vi uden for 

' dette kongerige kender det. -
Andre statsindtægter faar 
man ved at opkræve 4 dan-

. ske kroner om aaret af hver 
stat~borger. Da disse indtæg-. 
ter ikke længere kan dække 
udgifterne, har regeringen -
akkurat som i andre lande -
fundet nye udveje til at for
øge indtægterne, naturligvis 



gennem en ny ska.t. Fra og 
med 1961 opltræves en rang
skat, hvis satser endnu ikke 
er fuldt udarbejdet . 

• 

Dette sidste kan maa.s1ce 
komme til at gaa ud over den 
aarllge Ellymplade, som hol
des hver sommer m ed alle 
mulige m æ rltelige øvelser, 
saasom kraclcet - der spilles 
m ed en særlig lconstrueret el
lisk bold - kalvekastning, 
hvor kalven er en stor træ
lclods og m eget mere. Under 
disse øvelser Jean m an vinde 
s tore og prangende medaljer, 
m en det er af disse der nu 
slcal betales rangslcat, saa re
geringen er bange for, at til
slutningen til Ellympiaden 1 
sommer slcal blive mindre end 
h idtil. M a:n trøster sig dog 
med, som det er gaaet 1 ud
landet, bl. a. i Danmark, hvor 
regeringen gang paa gang 
h ar forhojet cigarets1catten, 
uden at det er gaaet ud over 
forbruget og dermed statens 
provenu! 

For fuldstændighedens skyld 
skal saa ogsaa nævnes, at 
landet naturligvi·s ogsaa h a r 
sit eget blad, »Elle-blad«, der 
u dlcomrner 8 gange om aaret 
og redigeres af propaganda
ministeren. 

* 
Alt 1 alt et lille samlfund, 

der har sin egen grundlov' og 
som indtil nu har forstaaet at 
holde sig klar all alle stor
poldtiske f<>rviklinger, og som 
takket være sit militære be
redskab har kunnet leve l 
fred. • 

I endnu en henseende er 
Elleore-staten noget for sig 

Højskoleforstan.der Ib Koch Olsen, Roski lde, blev afvist un· 
der et landgangsforsøg, men opsøgte senere kong Leo den 
Første, med hvem han undertegnede venskabstraktat. Senere 
inviteredes hele Elleore-hoffet til fest i Studenterforeningen 

i København, som Koch Olsen da vor ledende senior i. 
Her underskrives traktaten. 

selv. D en fejrer ilcke ~runde« 
fødselsdage, Dens »hellige« tal 
er 11 og 17, hvilket vil sige, at 
1961 (tværsummen er 17!) bli· 
v er det h elt store jubelaa r. 
Ved dets indledning er der dog 
landesorg, idet man staa.r 
u den konge, D er h a r været to 
i den tld, riget h a r eksisteret, 
k~ng Leo I, alias overlærer 
L e o H ø g h 0 1 e s e n, 
Taastrup, døde Slidste s<>m
mer, og hans efterfølger er 
endnu ikke udraabt. Han vil 
blive kaaret midt 1 februar, 
og den højtildelige kroning vil, 
om ellers vejr og ·vind tillader 
det, finde sted 1 store bede
dags-weekenden 1 april, i god 

t id for jubilæet, der indtræf• 
ter den 21. august. 

* D et hele b egyndte som sagt 
1 1944, da 9 ltobenhavnske læ
rere kobte oen for at brug e 
den t il \veelcend- og fer leop
h oldssted for deres skoles 
drenge. Senere er endnu e n 
skoles lærere kommet m ed. 
Straks efter befrielsen sikrede 
m an sig resterne a..t en tys k 
barak, som genopf ortes pa& 
øen under na.vnet Braadeborg, 
men saa blandede frednings
n æ vnet sig i landets indre an
liggender og krævede byg nin
gen fjernet, idet man henvi
ste til, at der ikke maalte 
bygges mindre end 100 mete r 
fra. stranden, og denne af
s tand kunne m an ikke opnaa. 
noget sted inden for rigets 
grænser. Med sorg maattø 
man skrdde til nedrivningen. 
For i givet fald at kunne faa. 
tag over hovedet har regerin
gen derfor ladet sine tropper 
gaa. paa strandhugst, hvorun
der man h a r erobret et pa r 
øommerhuse, som nog le a.l re
geringsmedlemmerne ejer ved 
Rosltilde Fjord. I morketlden 
er ø ens !a.ste b eboere øtore 
maageflokke. M en saa snart 
vejret bliver luner~, og d& 
navnlig 1 øommermo.anederne 
befolkes oen a.! gla.de drenge 
fra. de to skoler. De bor l telte 
og lever et herligt, men vel
OTdnet, frlluCtellv under nøje 
opsyn a.r statens ledende 
mænd. Det er og har alle kon• 
gerigeta dage v æ ret menln• 
gen, at der h e r skulle aka.bea 
god og aund underholdning for 
drengene, der med llv og ajæl 
ga.ar op l gennemførelsen af 
dlase Ideer til gavn og glæde 
for dem •elv og der• ledere. 

Ton. 


