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D en kendteste ø i Roskilde fjord Overdragelsen fandt sted l. jan. 
er Elleore. Den omtales første 1977, og »Mayestaiten, den Ene-

gang 1691 som »Eloren« (»el«= el- ellevældige, modtog Øen af alt 
letræ, »ore« =uopdyrket areal, op- Pholket ved sit 5-Aars Regjerings
lyser Stednavneudvalget). Areal jubilæum 19. Februar 1977«. 
13 .240 m2 (som Rådhuspladsen i Med dette citat er tonen slået an. 
København) ved normal vandstand. Ideen bag Kongeriget Elleore er hu
Når vinden er hård i nordvest, og mor af fin karat. Grundlagt især af -
vandet presses sydpå mod Roskilde, brødrene Erik og Hans Neerbek. 
forsvinder det meste af øen i bøl- Det er en blid og elskelig parodi på 
gerne. et ærværdigt europæisk kongedøm-

Øen erhvervedes i 1944 af en læ- me - nok mest med danernes ur
rergruppe ved Fr. Barfods skole be- -gamle samfund som forbillede. Hu
stående af bl.a. Johan Bøgh, Hans , moren har bid, men er som al ægte 
Neerbek, Torben Nielsen og Hans • dansk humor helt uden sarkasme. 
Bang. De afhændede øen 1976 til Som f.eks. »skabelsesberetnin
Elleore-Samfundet ved Kildegård gen«, der Jyder: I 1944 - da sa man
Gymnasium (tidligere Øster Søga: ge store riger skulle til at gå neden
des Gymnasium) . Samfundet, op- om og hjem - besluttede en højst 
rindelig »Societas Findani«, har til usædvanlig kreds af lærere på en 
fo rmål at skabe et aktivt friluftsliv skole i København at spekulere i 
for eleverne samt at videreføre ideen KRONER og ØER. Man købte El
bag Kongeriget Elleore. Jeore i Roskilde fjord og opbyggede 
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på bemærkelsesværdig kort tid det 
mest traditionsrige kongedømme i 
verden. 

Om kongen hedder det 
I spidsen for riget står KONGEN , 
og hans råd giver lovene. Cabinettet 
modtager de forskellige sager fra et 
væld af kancellier, kollegier og di
rectioner. Kancelliet for externe af
faircr ordner udenrigspolitikken, 
Kommcercekollegiet tager sig af 
handelen o.s.v. 

Kongerækken er 
Erik I, »den Lange« .... . . 1945-49 
Leo I, »den Lilie«. . . . . . . . 1949-60 
Erik Il, »den Storartede« . 1961-72 
Leo Il, »den Folkekære« .. 1972-

0m flaget 
Det første, man øjner i horizonten 
på vej til Elleore, er ELLEBROG. I 
røde og hvide farver tegner det sig 
mod den blå himmel. Ellekorset 
står på skrå, ligesom alt andet står 
på skrå på øen. 

Om rangklasser 
Elleore har ialt 17 rangklasser. 
Øverst Mayestaiten, Kronprindsen, 
Arveprindsen og Prindsen . Dernæst 
plattenslagere, løbedrenge, copister, 
skrivere, postholdere af laveste trin 
o.s.v. 
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Elleore med de ujorglemmellge lokaliteter. Homografi kaldes fænomenet, at ord som f .eks. 
Sandheden og Stormåsen kan have to helt forskellige betydninger, oplyser El/isk Sprognævn. o so 
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DOBBELTDISSE 
En halv dobbeltdisse - landets populæreste pengeseddel. Købeværdi for samlere 0,45 d.kr. En 
100 Hvid koster 0, / /,en 3 Mark /,JO og en 0,01 Leo d'Or 0,17 d.kr. Bi/lederne på den halve 
dobbeltdisse er ÆRKEHERTUGEN (t.v.) og STORHERTUGEN. 

Leo li rex og Pelle regina. Et sjældent billede 
af kongeparret, der stiger ud af kongeskibet 
»Søhesten« på et helt uformelt besøg i en af 
Elleores smukkeste provinser. Her kan de 
fcerdes afslappet i den storslåede natur helt 
befriet for monarkers centnertunge pligter. 

Om landgangen 
Inden man går i land, bør man sikre 
sig at smide evt. eksemplarer af Ro
binson Crusoe over bord. Denne 
bog er totalt forbudt i Elleore, da 
den giver en grov og hæslig for
vrængning af forholdene på en ø . 

Om tiden 

Om geografien 
Af kære lokaliteter kan nævnes 
Kødbjerget, kap Ut, Kap Goddag, 
Stormåsen, Galdestenene, Sandhe
den, Maglelille og Elskoven. 

Om militairet 
Landmilitsen er hovedvåbenet og 
Elleores stolthed. Kongerigets ud
satte placering (på alle sidet omgivet 
af stormagten Danmark) har nød
vendiggjort det største beredskab. 
Der er værnepligt i Elleore, over 
IOOO!o, idet mange soldater går igen 
i de tre værn. Øens kvinder er ind
ordnet i »Samfundshjælpen«. De 
kalder sig ikke lotter, men »madon
naer«, der forestås af en »prima
donna« . 
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Om postvæsenet 
Elleore har haft egne frimærker si
den 1947. Alligevel har man ikke 
kunnet opnå nogen aftale med UPU 
(Verdenspostforeningen). Som utak 
herfor vil ellisk postvæsen ikke 
transportere udlandsk-frankerede 
breve uden ekstra ellisk frankering. 
Det elliske postvæsen fungerer lyn
hurtigt. 

Ellisk frimærke med landets våbenskjold, 
der hentyder til filmen »Løvejagten«. Det 
var den første danske film optaget her 1907 
af film-pioneren Ole Olsen, der året før hav
de startet Nordisk Film. Løven og jægeren 
står vagt om landets fane, ELLEBROG. 
Øens julemærke (i år 22. årgang) har også 
gerne løvemotiver. 
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Kongerigets nyestefrimcerke til 0, I Leo d'Or. 

Når man betræder Elleores jord, 
stilles urene 12 minutter tilbage. 
Her gælder nemlig endnu den gamle 
nationaltid, som man i Danmark 
afskaffede 1893, da man gik over til 
normaltid. 

Når et medlem af El/eore-Samfundet første gang lander i El/eore, kysser han ærbødigt konge
rigets dyrebare jord. 
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Om mønt og mål 
Møntenheden er stakat, daler, dis
se, hvid, mark og nu senest Leo 
d'Or. Systemet var en overgang truet 
af kaos, men nu er en sanering i 
gang. Konservative elleister er dog 
bekymrede; de ville nødigt miste 
traditionsrige sedler som »Vi Dob
beltdisse« og »100 Hvid noten«. -
Et »Nøk« er i dansk mål nøjagtig 2 
meter. 

Om kvindesagen 
Ellequinderne har, når vejret til
lader det, fuld ligestilling i klæde
dragten, ligesom de i dagligdagen 
indvirker på de beslutninger, der ta
ges. Der er og har været adskillige 
quindelige ministre. Så man kan 
ikke udelukke, at man kunne vælge 
en quindelig regent, hvilket rundt i 
Europa er så moderne. 

Alt dette f arenes udmærket med 
Elleore-Samf undets formål. Tilla
delse til disse aktiviteter foreligger 
fra Miljøministeriet i Danmark pr. 
l . marts 1977. 

Elliske soldater på udkik efter fjendtlige 
ubåds-periskoper. Hånden er klar på aftræk
keren af en særdeles effektiv kastemaskine 
solidt fremstillet af bjælker og cykelslanger. 

Mange citater fra denne artikel er 
hentet fra »Bogen om Elleore«, 
Grafisk Klub 13, 1958: Til den hen
vises, hvis man vil vide mere om 

»Løvejagten«, om »Ellympiaden« 
med særegne sportsgrene som »kal
vekastning«, »afbopning«, »40 me
ter baglæns vandgang for herrer«, 
m.m. Og sidst, men ikke mindst, af
læg Elleore et besøg - dog ikke i 
fuglen es ynglings tid - og kom til at 
holde endnu mere af vor skønne 
fjord og dens seværdigheder. 

P.s. 

STORHERTUGEN AF KAJSNU
DE, Ole Silau Aneskiold-Damsøe, 
har allernådigst ladet denne artikel 
ryge ucensureret i trykken mod, at 
adressen på ELLEORES GENE
RALPOSTDIREKTION nævnes. 
Den er: Ole Silau, Hanevangen 24, 
2730 Herlev - dersom seddel- og fri
mærkesamlere vil gøre et godt køb. 
Og ÆRKEHERTUGEN AF NOER 
LEHN har - ubetalt under bordet -
behaget at udnævne denne artikels 
forfatter, »Os elskelige«, til FYR
STELIG INFORMATOR med til
føjelsen »De skal vide, at Hs. Kgl. 
Maj. er meget tilfreds med Dem«. -
Takker underdanigst. 

Aksel N. Bak. 


