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Elliske frimærker er en sjælden vare i storriget Danmark .
Det elliske postvæsen har ikke
'!æret i stand til at få en gensidig udbringningsaftale med
det danske postvæsen, hvilket
bl.a. betyder at breve ikke kan
besørges i Elleore uden opfrankering med kongerigets egne
frimærker.
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En stilie dag i året 1944
gled en båd med en bånd.fuld
københavnske skolelærere ud
af Veddelev havn, der ligger
nogle få sømil nord for Roskilde. Målet for ekspeditionen
var en lille holm på ca: 300
gange 200 meter, en knast,
som næppe kan anes på noget
Danmarks-kort, men som. ikke
desto mindre siden da bar
figureret.i landets aviser ~ed
jævne mel~emrum. Holmen :_
eller øen .:... hedder Elleor~ og
den er i dag udråbt til selvstændigt kongerige med.egen
møntfod, ege"t flag, egne fri.
mærker, egen hær og egen
majestæt. Nogim egentli~ iriternatiorial (/.~erkendelse
det endnu ikke blevet til, men
den enevæl~ige regent, kong
. Leo d. II af El~eore, vil riæppe
få ro i sjælen før den lille
nation er blevet optaget i FN
på lige fod iiied ane"~ndre :
selvstændige riger.
·. ·
Lige siden Øen blev erobret i
krigstidens Dan.mark, og natione~s røde flag med det hvide kryds blev plantet på øen~
højeste punkt (200 cm. over
havet), har ihærdige elle-ister
arbejdet på at opbygge et
mønstersamfund efter absolut
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Øen Elleore i Roskilde fjord er hjemsted
for en af landets pudsigste løsrivelsesbevægeiser. Det er måske ikke så alvorligt
ment, som det er sagt, men d~n beskedne
holm har dog eget flag, egne frimærker og
eget pengesystem.
Et par kapitler af det elliske
storværk om rangfølge, etiketteregler og pli.
AF KLAUS AARSLEFF

skøre og uhøjtidelige retnings-·
linjer. Elleore er nemlig først
og fremmest en spøg, en
practical joke, som dog i de
forgangne 36 år har betydet

afslapning og herlige friluftsoplevelser for i tusindvis af
skolebørn fra ~et storkøbenhavnske område.
Kongeriget: Elleore er ude-

lukkende skabt for skoleelevernes skyld og bl.a. om
sommeren er der lejrskole på
øen, hvor den årlige Ellympiade afvikles. Ellympiadens
mest kendte sportsgrene er afhopning, 40 m. baglæns vandgang og kalvekastning, altsammen krævende dicipliner
selvom man jo nok aner, at
kappestriden ikke skal tages
alt for alvorligt. Det eneste
ellefolket ser meget strengt
på, er kongerigets etiketteregler og rangfølge. Der er ialt
17 rangklasser i Elleore, med
plattenslagere, løbedrenge, copister, skrivere og postholdere
på det laveste trin. Øverst
finder vi n~turligvis majestæten, cronprindsen, arveprindsen og prindsen efterfulgt af
blandt andet storhertugen af
Kajsnude, hvis hertugdømme
er en klippeblok på en lille
rµmmeter, de~ ligger et stenkas~ fra Elleores ~ordligste
punkt: ~ap-ut.

Kongen og dronningen af Elleore fotograferet under et officielt besøg i Danmark i efteråret
1979.
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Det elliske flag hvidt kryds på
rød bund, og
herover generalstabskortet
over Elleore.

En 1/2 dobbeltdisse
og 100 hvid ·
Kongerigets nationalbudget
er uhyre beskedent og i lighed
med andre små stater får man
de fleste af indtægterne fra
salg af frimærker og julem.æ rker, som før5t og fremmest
opkøbes af samlere i storriget
Danmark, der på alle sider. ·
omkranser den lille ø.
· Også elliske sedler og mønter har samlernes bevågenhed, en Leo d'Or, som ifølge
seneste valutanotering står i
17 danske kroner. ·
Leo d'Or'en er det første
skridt mod en sanering af det
elliske pengesystem, der på
det nærmeste er brudt sammen, fordi ingen kan overskue
de forskellige sindrige regningsenheder.
Storhertugen af Kajsnude
(til daglig lærer Ole Silau)
oplyser, at den elliske stakat
nu står i 22 kroner. Stakaten
kan på Elleore veksles til 10 .
dalere, der atter hver kan omsættes tfl2ITOO hvid. Desuden
tindes der pengesedler med
andre pålydender. • En halv
dobbeltdisse • er en seddel der
er 45 øre værd, mens 3-mark

Elleores møntsystem
er et kapitel for sig
og var en overgang
truet af kaos . Nu har
man dog fået en sanering i gang, hvilket
dog imødeses med bekymring
af konservative elleister, der
nødig vil miste traditionsrige
sedler som {eks . den • 112 dobbeldisse• og 100 hvid-noten.

' sedlen står i 1,10 kr. En » 100hvid « seddel ses kun sjældent
i dag, idet den blot står i 11
øre.
Der er værnepligt for alle
elleborgere og da det er muligt at gøre tjeneste i flere
forskellige værn, er beredskabet altid på over 100%. Elleore
er således rustet og beredt til
tænderne (det vigtigste våben
er pusterør), men det skønnes
også nødvendigt at holde en
fast profil overfor den danske
stormagt, der omklamrer lilleput-nationen.
I virkeligheden er det elliske sindelag alt andet end
krigerisk, men man holder
meget af de farvestrålende
værns uniformer og af de utallige medaljer, der følger i kølvandet på enhver ellisk dåd.
Ved det årlige hofbal trækker
alle elleborgere i deres stiveste skrud og brystkasserne
ringler og skramler af medaljer af enhver art.
Af andre elliske finurligheder bør nævnes, at øens
normaltid er nøjagtig 12 mimitter efter dansk tid og bagværket Robinson Krusoe er
totalt forbudt, fordi den - som
det Riges - giver et groft for-

vrænget indtryk af forholdene
på en ø.

LØvejagten
Kongeriget Elleore er nok
det skøreste påhit den lille,
uansel~ge ø i Roskilde fjord
har været udsat for. Men det
er skam ikke første eller eneste. I 1907 var Elleore på alles
Jæber og justitsminister Alberti så rødt, hvis formastelige
sjæle vovede at bringe øens
navn på tale i hans nærhed.
· I hine tider var Danmark en
af verdens førende filmnationer og i sommeren 1907 optog
Nordisk Films Kompagni en
!?ensationel og dramatisk torfilm på Elleore. Blandt de
medvirkende var to løver og
en ged, som under stor opmrerksomhed blev fragtet over
til øe~ . Hensigten var, at løverne skulle skydes af to safari-klædte jægere, mens filmkameriierne indfangede don
grumme handling. For at
fremmane den rotte savanne- ·
stemning havde man endog
tilplantet et stykke af Øen rned
en halv snes kum1tige palmer.
Dyreværnl(lkredHe havde forinden fået nys om sagen ou på

rekordtid blev den bragt op på ·
ministe~lari, hvor den senere
så berygtede Alberti prompte
nedlagqe forbud mod indspilningen. Instruktør Ole Olsen
trodsede imidlertid ministeren
og gennemførte optagelserne,
idet han regnede med, at han
allerhøjst kunne få en bøde.
He·l~ sa.gen udviklede sig ef~
terhånden til et politisk slagsmål på landsplan og somme
m~iler endog, at løvejagteri" ..
var med til at gøre tilvæ1~lsen
så broget for Alberti, at han i
1908 meldte sig selv til politiet, efter at han gennem en
årrække havde bedraget Bondestandens Sparekasse for 18
milliorer kr.
Betragtet fra Veddelev havn
ser El1eore måske ikke ud af
så meget, men den har sandelig fået sin rigelige bid af
Danmarks-histOri~ns kapitel
får barokke anliggender.
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. PS. Seivom Elleore først og
fremmest befoikes af skoleelever fra København, har elever
· fra hele iandet dog mulighed
for at væ're med i det elliske
s~fu.:id: Interesserede kan
kontakte Elleciresamfundet,
Hanevangen 14, 2730 Herlev. 0
9

