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MØNT NYT 
vred Peter Flensborg 

Kongeriget 
Elleore 
Af og til s.tøder samlerne på 
mønter og sedler fra et sted der 
ltedder Elleore, og da ikke alle 
~r klar over hvilke formål disse 
ltar, har vi valgt at lade de 
1.nsvarshavende selv berette. 

Hvad er kongeriget ELLEO
RE egentlig? 

Hvis De ikke kender svaret på 
:lette spørgsmål, så ved De hel
ler ikke, hvor verdens centrum 
Jg Nordens fjerde og mindste 
kongerige ligger. Stedet er nem
lig det samme. 

I 1944 - da så mange store 
riger skulle til at gå nedenom og 
ltjem - besluttede en højst util
fældig kreds af lærere på en 
;kole i København at spekulere 
i kroner og øre. Man købte øen 
6:LLEORE i Roskilde fjord og 
lpbyggede på bemærkelsesvær
lig kort tid det mest traditions
rige kongedømme i hele verden. 
Det er ligeledes lykkedes dygti
~e elliske historikere at føre ri
~ets historie adskillige hun
lrede år tilbage, hvorved den 
kulturelle og historiske arv er 
tilevet et kært folkeeje. Ideen 

bag dette foretagende var, at 
skolens elever skulle anvende 
øen til weekend- og sommerop
hold, hvilket stadig er gælden
de, selv om eleverne nu kommer 
fra flere skoler. Flere opnår her
ved statsborgerskab, således at 
befolkningstilvæksten sikres til 
trods for den lille fødsels
procent. 

Vil man aflægge KONGERI
GET Elleore et besøg må man 
tage til Veddelev havn nord for 
Roskilde, hvor Elleore Bådfart 
Jigger klar med komfortable ro
både. Der er både 1. og 2. klasse, 
men det fortaber sig i erindrin
gen, hvori forskellen består. Det 
første man øjner i horisonten er 
Elleborg, der i røde og hvide 
farver tegner sig mod den elleb
lå himmel. Ellekorset står på 
skrå, ligesom alt andet er på 
skrå i Elleore. Inden man går i 
land, bør man sikre sig at smide 

I evt. eksemplarer af Robinson 
Krusoe over bord, da denne er 
totalt forbudt i EUeore, da bo
gen giver en grov forvrængning 
af forholdene på en ø. 
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Urene skal stilles 12 min. til
bage - dvs. ellisk nationaltid. 
Og hvad møder da den fremme
de? Et storslået landskab hvis 
vildhed ·vil forbavse enhver. 
Imellem frodige græstuer vok
ser løvetand og burre til stadig
hed omgivet af muntre mus og 
glade frøer i voldsom leg med de 
stolte måger. Af øens geografi 
kan nævnes lokaliteterne: 
Kødbjerget, Kap Ut, Kap God
dag, Stormåsen, Elleskoven osv. 
De stolte ruiner af Brådeborg 
slot og munkeklosteret findes 
stadig. Kongeriget Elleores ud- · 
satte placering (på alle sider 
omgivet af stormagten Dan
mark) har nødvendiggjort det 
største bredskab. Både mænd · 
og kvinder er pligtige at indtræ
de i de forskellige værn, og da 
flere har titler og gor tjeneste i 
flere værn, har man opnået et 
beredskab på over 100 pct. De 
farligste våben er vandkanoner 
og pusterør. De prægtige værns
uniformer og utallige medaljer, 
som alle vigter sig med, kommer 
dog bedst til sin ret under det 
årlige hofbal, der i rober og 
uniformspragt ikke står tilbage 
for andre statssamfund. På den
ne aften soler elleborgeren sig i 
majestætens lys. Af andre begi
venheder kan nævnes den årlige 
Ellympiade, hvor de specielle 
elliske sportsgrene som krocket, 
afhopning, 40 m baglæns vand
gang, kalvekastning, pocer dice 
osv. øves i munter kappestrid. 

Et så udbygget samfund har 
selvfølgelig også sit eget mønt
system, postvæsen og julemær
ker. Møntenhederne er stakat, 
disse, hvid og mark. Elleore har 
udsendt frimærker siden 1947, 
men har alligevel ikke kunnet 
opnå nogen aftale med UPU. 
Dette har forårsaget, at det el
liske postvæsen ikke vil trans
portere udlands frankerede bre
ve uden ekstra elliske franke
ring. Til gengæld må den elliske 
borger desværre frankere med 
danske frimærker, hvis han vil 
have et brev uden for rigets 
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grænser. Både frimærker og ju
lemærker har det formål at 
bringe lidt penge til den altid 
slunkne statskasse, da Elleore
samfundet er et filantropisk fo. 
retagende, der ikke modtager 
tilskud udefra. Mere konkret 
går pengene t il køb og vedlige
holdelse af telte og både og t il at 
billiggøre arrangementer i for
bindelse med elevarbejdet på 
øen eller anden aktivitet. 

Elleores Rigsbank udgivelser 
Rigsbanken anvender for ti

den følgende frigørelsesmidler: 
V2 stakat (seddel) lig med 11 kr. 
1 daler (seddel) lig med 2,20 
d.kr. 
3 mark (seddel) lig med 1,10 
d.kr. 
5 Vi disse (seddel) lig med 2,50 
d.kr. 
V2 dobbeltdisse (seddel) lig med 
0,45 d .kr. · 
11 disser (mønt) lig med 5 d.kr. 
Sidste skud på stammen er fol
kets hæder til den nuværende 
regent Leo II af Elleore - en 
mønt med følgende data: 

Enhed: 1 Leo d'Or. værdi: 
17,00 d. kr. 
Forsiden: viser et portræt (ikke 
karikatur, som nogle måske 
måtte tro) af Elleores nuværen
de konge Leo II plus teksten 
LEO II, konge af ELLEORE og 
lidt eltetræsløv. 

Bagsiden: Elleores rigsvåhen 
plus værdiangivelse: 1 Leo d'Or. 

Tegner: kongelig ellisk hof
tegner Jorgen Nielsen - dia
meter: 35,3 mm (lidt større en 
en dansk fern'er - vægt: 16;6 g 
(lidt tungere end en dansk 
fem'er) - metal: kobber (heraf 
betegnelsen d'Or (af guld) 7:- i 
denne sammenhæng læses som 
'farve som det røde guld'· -
leverandør: MEKA (kongeJig,el
lisk hofleverandør på prøve). 

Mønter og sedler, som altså 
støtter det gode formål kan ~ø
bes hos øens storhertug Ole Si
lau, Hanevangen 14, 2530 Her· 
lev, Giro 5 15 55 41. Og husk at 
tillægge 3 kr. ekstra til forsen
delse. 


