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Tre af Elleores nyeste sedler. Øverst l1 
stakat, 150 x 83 mm, grøn. Pd bagsiden 
Leo li i regnvejr og kongens personvåben. 
1 midten bagsiden af en dobbelt halv disse 
166 X 112 mm, lilla, på forsiden kongen i 
generalsuniform og vistnok den øverst-

Af sedler fra den tidligere kon
ges tid kan i begrænset omfang 
skaffes: 

5 stakater, 275 x 150 mm til 35 
kr. stykket. Oplag meget begræn
set. 

k ommanderende for de ubevæbnede styr
ker. Nederst trende mark banco, 160 x 
101 mm, hvid. På bagsiden land kab med 
'Maglelille-bye og Elskoven oesten 
d f!rfor'. 

l stakat, 260 x 137 mm til 30 
kr. stykket. Oplag meget begræn
set. 

10.000 hvid, 260 x 137 mm til 
35 kr. stykket. Oplag særdeles be
græn et. 
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Dertil kommer en del lavere 
værdier, som alle må betegnes 
som meget sjældne. De sælges for 
5 kr. pr. stk. 

Mønter og sedler kan købes hos 
storhertug Ole Silau, Hanevangen 
14, 2730 Herlev, og man kan be
nytte giro 5 15 55 41. Husk at læg
ge 3 kr. på til forsendelse. Evt. 
henvendelser kan ske om aftenen 
til storhertugens telefon 02-98 10 
03 . 

Efter denne artikel 
er skrevet , er ud
sendt yderligere to 
sedler . 
100 HVID 
Denne seddel er ud
sendt i anledning 
af Landcadetacademi

ets 17-års-jubilæum, 
og er en særseddel. 
Var kun i Elleores 
banker i 3 dage. 
Nu sælges sedlen for 
kr. 5 (dens købeværdi 

er kun 11 øre) 1 

0,588 Leo d'Or = 

10 danske kr. 
Denne seddel er al
mindelig gangbar 
mønt efter den nor
male kurs, hvor 
1 Leo d'Or = 17 d.kr. 


