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SÆSONENS FØLJETON
Med speciel tilladelse fra "Ellisk Filatelistisk Interessekontor"
har D.J.F.-Information fået lov til at gengive i denne og de efterfølgende D.J.F.-Informationer, under forudsæt af at teksten gengives
med "Letter Gothic",

BASALT OM
910 Hd

"KONGERIGET ELLEORE"

udgivet af KULTUSMINISTERIET
2. reviderede Optryk

April 1972

VELGØRENHEDSSELSKABET
I 1834 grundlagde Velgørenhedsselskabet den drengeskole, der senere
skulle bære Frederik Barfods navn.
Det var her de lærere virkede, der d. 17. Februar 1938 stiftede den
"Sproglærer Fraktion", der på sit 49'ende raadsmøde d. 22. December
1942 blev til "SOCIETAS FINDANI". Dette navn skyldtes, at 17. Febr.
var navnedag for den i det 6. aarh. levende irske helgen Skt Fintan.
ELLEORE
Det var denne højst utilfældige samling af personer, der på det
77'ende raadsmøde vedtog købet af øen Elleore i Roskilde Fjord d. 27.
August 1944 (aaret hvoriøvrigt mange store riger skulle gaa under).
Her skulle nu de gamle traditioner videreføres i en findansk stat.
Dette blev grundlæggelsen af KONGERIGET ELLEORE.
Øen var imidlertid allerede forinden blevet verdensberømt, idet det
var her, man i 1907 havde optaget den for den daværende danske justitsminister P.A. Alberti saa skæbnesvangre film "Løvejagten". Nordisk
Films direktør havde købt to hanløver i Hagenbeck, men i forbindelse
med optagelserne på øen fik han en sag vedrørende dyrplageri paa halsen. Sagen optog den danske presse meget, og først i Højesteret ophævedes beslaglæggelsen af filmen, idet direktør Ole Olsen frifandtes.
Skriverierne om "Løvejagten" førte i forbindelse med visse andre for~old til Albertis afgang som dansk justitsminister samme aar.
KONGERNE
Kongeriget Elleore er et valgkongedømme, idet kongen vælges af
RAADET, ogsaa kaldet "DE UDØDELIGE". Han maa forinden sin tronbestigelse underskrive en ret streng haandfæstning, hvis reelle indhold gaar
ud paa at sikre Raadet sin hævdvundne magt.
Første konge blev ERIK I d. Lange (Valeur), der kom til at regere
Ellefolket 1945 - 1949. Efter sin abdication blev han Fyrst Rainier III
raadgiver i Monaco.
Han døde i en høj alder i 1968.
Dernæst fulgte LEO I d. lille (Høgh), der var sit folks hersker
1949 - 1960. Han havde været med i arbejdet i S. F. fra starten og
havde i flere perioder været Raadets Præsident. Han døde i embedet.
Konge blev nu ERIK II d. Storartede (Neerbek), der skulle styre
riget i årene 1961 - 1972, da han trak sig tilbage til sit jydske
exil. Han var tidligt kommet ind i Kongerigets virke og var allerede
inden sin udråbelse optaget i RAADET.
Vor nuværende konge LEO II (Schwerin) valgtes 1972.
Han var med fra rigets start og blev senere leder af Material- og
Bygningstjenesten. Han blev ved CABINETTETS oprettelse dets tørste
Arbejdsminister (1967-72).
fortsættes .......... .
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STATSFORM - STYRELSE
De første aar styredes riget af RAADET, der naturligvis var identisk med lederne i S.F. Men denne styreform var ikke mulig efterhaanden
som kongerigets funktioner voksede, og under 14 August 1948 oprettedes
det sk GEHEIMECABINET bestaaende af visse af de mere implicerede Raadsmedlemmer. Disse var Vicepræsidenten, Overkøbmageren og Marskalken eller
for at sige det med mere jævne ord: Ærkehertugen, Storhertugen og den
senere Kong Erik II. Geheimecabinettets indførelse var imidlertid ikke
et opgør med den gammelkendte administration, der bestod af et utal af
Kollegier og Departementer samt ikke at glemme "Kontoret for Uønskede
og Uexpederede Sager". Sidstnævnte behandlede navnlig klager.
Denne form skulle holde i over 19 aar. Reelt blev der nemlig med demokratiets indførelse d. 26. oktober 1967 indført ministerialstyre. Det
kun tre mand store Geheimecabinet blev her afløst af et folkevalgt organ
CABINETTET paa hele ni medlemmer. De gamle collegier er nu fordelt mellem ministerierne.
ELLEFOLKET
Rigets indbyggere udgøres af Statsborgere og Corpsmedlemmer, idet
statsborgerskab først efter ansøgning gives efter nogle aars corpsmedlemsskab.
Der findes to corps, idet de paa Kildegaard Slot tjenestgørende formerer LØVEJÆGERCORPSET, mens de til Residencepalaiet tilknyttede staar
i GENDARMCORPSET. Optagelse finder kun sted efter nogle psycologiske
prøver, der ventes genindført dette foraar.
Applicationer og Petitioner behandles nu som før af Interne Cancelli.
Elleborgerne kan efter fortjeneste opnaa store og smaa stillinger indenfor administrationen eller de væbnede styrker, som altid har spillet
en stor rolle indenfor kongerigets virke. Herforuden er der ogsaa en ret
stor mulighed for at blive dekoreret, omend det ikke er noget der sker
paa hverdage.
ELLEHOFFET
Som ethvert andet kongedømme har ogsaa Elleore et veludbygget hofceremoniel. Dette ses bedst i funktion under HOFFESTEN (de tidligere
ELLEHOFer). Her kommer foruden Mayestaiter ogsaa Hertuger, Marki'er,
ligesom der naturligvis ogsaa er plads til den jævne Elleborger.
Ved disse lejligheder er der mulighed for at trække i galla, og det
er som regel her "Naaderegnen" i form af ordner og udnævnelser kommer.
Dog gives saadant ogsaa ved andre særlige lejligheder.
Hoflivet levedes ogsaa ved ALLE ELLERS DAG, der tidligere var den
nationale festdag, hvortil man stømmede fra nær og fjern. Det var her
det store INGENTING aabnedes med "ting, kling og dingeling".
ELLEBLAD
Riget har siden starten haft sit obligatoriske oq privilegerede organ
Elleblad, der med sine gule blade med jævne mellemrum skaber glæde i de
smaa hjem. Her bringes alt med interesse for ELLEORE-SAMFUNDETS mange
medlemmer. Det udkommer i aar paa 29. aarg .
AARETS GANG I RIGET
Foraarssemesteret er det travleste, idet man plejer at begynde med et
arrangement omkring d. 17 Februar . Paa disse JÆGERAFTNER vises lysbilleder, film mv fra de umiddelbart foregaaende arrangementer.
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SÆSONENS FØLJETON - fortsat fra forrige side
Ogsaa vor særegne litteratur dyrkes med omhu ved saadanne lejligheder,
ligesom der ofte afholdes disputatsforsvar. Hertil kommer saa altid vort
hjemlands vemodige sange, og her er næppe et øje tørt.
Omkring den danske monarchs fødselsdag afholdes et kursus for befalingsmænd LANDCADETACADEMIET, hvor der undervises i alt fra folkedans til tørsvømning. Dette arrangement er nu blevet et capitel i vor historie.
Sidste søndag i April drager alt folket med sin konge i spidsen til
Frederikssund, hvor der er STANDERHEJSNING paa Kongeskibet "Løvejagten",
det i vinteren lg63/64 anskaffede fartøj. Kort herefter "sejler" skibet
til sin sommerposition SØ for Elleore.
I denne del af aaret er HOFFESTEN meget ofte placeret, men den har ved
flere lejligheder - sidst ved JUBILÆUMSFESTEN - været afholdt om efteraaret.
Første uge i August er aarets travleste, idet der nu er ELLEUGE paa
selve Elleore. Her kan alle rigets funktioner udfolde sig frit, og her
gaar det løs med Generalmanøvre, Stændervalg (danske folketingsvalg er
kedelige i sammenligning) og ikke mindst den aarlige Ellympiade, hvor
det nationale spil Krachet spilles paa en maade, der faar Rugby til at
blegne. Det er ogsaa her Skt. Fintans Universitet og Cathedraluniversitetet har deres travleste tid. Baade Baccalaurprøve og Licentiatexamen
aflægges i "sommersemesteret". Aftenerne tilbringes ombord paa "Løvejagten" og gaar med oplæsning, sang og Poker Dice. Ved en enklet lejlighed har der endog været afholdt teater paa skibet.
Efteraaret byder herudover paa en enkelt JÆGERAFTEN, ligesom den nyoprettede JÆGERSKOLE holder kursus for de vordende Elleborgere.
Sig saa ikke, at der ikke sker noget i Elleore.
KUNST - LITTERATUR
Da øen Elleore i aarene 944 til 1535 var beboet af de irkse Fintanermunke, er det klart at størstedelen af den tidlige kultur drejer sig om
munkene paa øen.
Fra tiden før kendes visse Elleristninger, men de største klenodier
i vor kunst er dog de mange meget fine miniaturer, der fandtes i ruinerne af KRUNE KLOSTER. De skildrer med egentlig saa enkle midler den tids
liv i et irskpræget kloster. De findes i dag paa Ellagrafisk Musæum paa
Barfred. Her findes saa fornemme ting som Roskildebispen Peder Sunesens
skibsgebis samt en god gammeldaws røgvender.
litteraturen i nævnte periode indskrænker sig til den af sprogforskeren Frederik Barfod oversatte KRUNE KLOSTERS KRØNNIKE. Den skildrer
Fintanerbrødrenes færd fra de i 942 fordrives fra Clonnenagh i Irland
og via Amitsoq i Sydgrønland kommer til Elleore.
Almindelig litteratur kendes først fra den efterfølgende periode
ELLÆNDIGHEDEN 1535-1944. Efterkommerne af de i 1535 fordrevne munke
indgiftedes mere og mere i den lokale fiskerbefolkning i Veddelev, og
det er i dag ikke til at se, hvem der stammer fra de gamle munke.
Med exilforfatterens fædrelandskærlighed skildres mange af de episoder,
vi kender fra Krønniken. Vi kan her i flæng nævne folk som Caspar Tromphett, Hansigne Carlsdatter og Tage Jeansen. Det er sidstnævnte, der er
forfatter til det meget elskede skuespil "Rosenrøde Ranker", hvor vi jo
møder abbed Amandus og den skinhellige Raptus. Stykket opførtes sidst
ved en Ellegørenhedsfest i begyndelsen af 1968.
Ogsaa poesi kendes, og blandt det 19. aarhundredes kendteste staar
vel Rasmus Thaae som den, der bedst vil blive husket.
Efter rigets genopstaaen i 1944 blomstrede en ny kunst op. Billedkunsten
blev nu billeder fra det prægtige Ellehof, mens poesien fortsat var fædrelandshyldester. Musiklivet tog et opsving, idet der blev sat en melodi
paa "STAAR PAA HOLMEN". Texten er af Barfod, og musikken af Chr. Geisler.
fortsæt tes ........... .
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TOPOGRAFI
En rundgang begynder i dag ved Vipstjærten, det østligste punkt, idet
"Løvejagten" ankrer op lige syd herfor. Over Søderberget bevæger vi os
nu mod vest over imod hovedlandet. Vi naar Elskoven via det smalleste
sted Valøret. Herefter kommer vi til Haglelille, sommerens livlige teltby. Gaar vi videre vestpaa kommer vi til exerpladsen og til resterne af
det i 1958 nedrevne Braadeborg. Herudfor laa den gamle færgebro ved Kap
Goddag. Man kan saa gaa henover Stormaasen helt op til Kaput, det nordligste punkt. Tilbageturen bør gaa over Tvebaggerne langs Bafbugten.
SEVÆRDIGHEDER
Under Braadeborg ses resterne af det Oratorium, som byggedes af abbed
Mac Leuis. Krypten heraf brugtes som fundament for slottet.
Helt nordligt findes i dag ret gode rester af det "round tower" som
munkene havde bragt med sig fra Irland. Det kaldtes Jakken og havde en
noget anden funktion, idet det var herfra munkene for til himmels. Nordøst herfor ligger et hjørne af Domus Libidum, der beskadiges stærkt under sammenstødet med Bror Kalles Kapel nytaarsaften 1668. (Sidstnævnte
laa vest for Domus Libidum, og da de bevægede sig mod hinanden måtte det
ende saadan.)
De runde hytter munkene boede i, er der desværre intet tilbage af. Om
livet i øvrigt ved vi imidlertid fra visse fund, at refectorierne var
gode. Vi ved jo ogsaa hvorledes abbedderne Tobias og Josias aad om magten.
Hertil kommer de helt gamle Elleristninger, som vi i dag kan finde paa
flere af de store sten. De er saaledes paa Øjestenen, Anstødsstenen samt
to af Galdestenene helt mod nord . Tydningen har været svær, da der intet
skriftligt foreligger, men de beviser, at der allerede tidligt var beboelse på øen, og at løven dengang var ret almindelig i riget.
"LØVEJAGTEN"
Kongeskibet ligger som tidligere nævnt ankret op syd for øen. Det
tjener baade i og udenfor Elleugen som centrum for det mere praktiske
saasom forplejningen.
Skibet er en JAGT og byggedes aar 1900 i Assens. I midten af tyverne
sejledes det under svensk flag, men i trediverne var det atter paa danske hænder. Det sejlede paa indenrigsfart til midten af halvtredserne,
hvor man paa et vist tidspunkt ombyggede det noget. Det kaldtes i disse
aar VITA, men omdøbtes efter overtagelsen i 1963 til "Løvejagten af
Elleore". Det er i dag hjemmehørende i Frederikssund, hvor det ligger
om vinteren.
Ogsaa i denne periode arrangeres lejlighedsvis lejre paa skibet, bl.a.
de populare Arbejdslejre .
PHILATELI
Frimærkerne er en del af Elleore. Man begyndte hermed allerede i 1947,
og man har fulgt det op lige siden. Generalpostdirectoratet staar i spidsen for postvæsenet, men i de allerseneste aar har samlernes organisation
EFI vundet stigende indflydelse paa frimærkeudgivelsen i riget.
En anden betydning har frimærkerne derved, at de yder en væsentlig
del af Statskassens indtægter.
fortsættes
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MØNTVÆSEN
Rigets pengevæsen er ældre end det selv, idet man allerede i 1938
udgav de første mønter og sedler.
Kongeriget selv udgav pengesedler fra 1948. Enheden var dengang Daler
og Skilling, men efter 1953 udgives den særlige HVID, hvoraf der gaar
20.ooo paa en Stakat. Den elliske STAKAT ger saa stærk, at den kunne
revalueres i December 1967, da saa mange andre maatte devaluere. I dag
er kursen 22 da.kr.
Foruden Stakat, Daler og Hvid har man ogsaa særenheder som Mark og
Disse. I Anledning af 25-aars jubilæet i 1969 udgaves som bekendt en
11 Disse Mønt. Naar bortses fra SFmønterne fra 1938, drejer det sig om
rigets første mønt. Alt andet var pengesedler. Mønten sælges for 5 da.kr.
lidt over kursværdien.
RIGSSPROG
Man søgte fra starten et sprog, der kunne være det elliske rigssprog.
Valget var svært, idet det ikke maatte tales af andre og helst have en
vis tilknytning.
I 1948 faldt valget paa NOVI-AL, det dansk konstruerede kunstsprog,
der i riget betragtedes som en ny udgave af det AL (Arbitrært Latin)
de gamle munke maatte antages at have benyttet sig af. Det viste sig
imidlertid en smule uhaandterligt, og det gled følgelig lidt i baggrunden allerede i begyndelsen af halvtredserne.
I 1960 genindførte man derfor det gamle AL, der imidlertid ligner det
moderne hjælpesprog INTERLINGUA til hyggelig forvexling. Baccalaurprøven
blev nu en lille sprogprøve, hvad den stadig er.
Mange af rigets ledende folk er knyttet til Dansk Interlingua Union,
saa hvad det internationale arbejde angaar, ligger Elleore langt fremme.
EFTERTALE
Som De ser, er KONGERIGET ELLEORE tusind ting - næsten da. Skal der
til slut paa dette sted siges noget generelt om rigets virke, vil det
være rigtigst at citere vorefire kongers valgsprog, idet de egentlig
mest concist udtrykker det, der er aanden i Elleore.
"VI HJÆLPES AD"

"ALVOR OG GAMMEN"

"TRO OVER LIDET"

"HAB TIL HAVET"
REDACTION: ELLEORE-SAMFUNDET, AUREVANG 4, HELL.
SLUT
EN NYHED
Et filatelistisk leksikon og fremmedordbog har set dagens lys.
Filatelistisk Leksikon og fremmedordbog er et hjælpemiddel for samlere
af alle aldersklasser.
Der udkommer ialt 3 bind. Bind 1 og 2 er udkommet.
Kan bestilles hos alle velassorterede bog- og frimærkehandlere eller
direkte hos: Kylling & SØn, Østerbrogade 156, 2100 København Ø.
Priserne (med forbehold) er som følger:
Bind 1 - kr. 34,Bind 2 - kr. 39,- og Bind 3 - kr. 39,-
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TAKKET ARK 1977
UTAKKET ARK 1977
STORFORMAT 1977
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4 kr.

NYTRYK af A1 og A2 /1963
(10 kr. pr. ark)
PRISLISTE tilsendes
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Endnu noget fra alle årgange
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