
På besøg i et samfund med humoristisk sans: 

Verdens mindste kongerige 
ligger i Roskilde Fjord 

Eli<, elle, elle. .. 
Sådan gjalder råbene ud 

over verdens mindste. særeste 
og sjoveste kongerige. 

Foran de cirka 40 råbende 
modtager dronningen sin fød
selsdagshyldest. Det er ikke 
Margrethe li, men derimod 
Leodora I, der hilses velkom
men, og det sker på Elleore i 
bunden af Roskilde Fjord. 

For en udenforstående lig
ner den trekantede ø på størrel
se med Rådhuspladsen i Kø
benhavn en stor græsmark 
med en teltlejr på. For ellefol
ket er det fædrelande!, der gæ
stes i den eneste uge af året, 
hvor øen er beboet. De 51 an
dre uger lever ellefolket i eksil i 
Danmark. 

Kongerige! Elleore opstod, 
da en gruppe humoristisk an
lagte lærere med tilknytning til 
Frederik Barfods Skole i 1944 
købte den lille ø for den fyrste
lige sum af 10.000 kroner. Det 
skete for at have noget al sam
les om. Kongeriget blev indført 
og ministre udnævnt. 

Berømt løvejagt 
for 83 år siden 
Elleore var allerede i den dan
ske verdenspresses søgelys i 
1907, da den danske filmpio
nl'.1 Ulc Olsen, optog sin be
rømte "løvejagten på Elle
ore". I filmen skydes levende 
!øver ned. og dyrevæmsfore
ninger foranledigede, at sagen 
endte hos justitsminister Al
berti. I dag samler interessen 
sig om Elleugen, hvorunder 
lcodora (der i sil civile liv er 
advokat under navnet Janne 
Wirenfeld! Asmussen) besøger 
sit rige og hyldes på sin fødsels
dag, der meget belejligt altid 
falder på onsdagen i Elleugen. 

Sammen med premiermini
steren, ærkehertugen, kam
merherren og -herreinden, 
prinsgemalen og andre notab
elli-teter sejler skibet under El
leores flag (et rødt flag med et 
irsk, hvidt skråkors) fra Vedde
lev havn ud til øen. Tidligere 
tog det 12 minutter at ro. I dag 
bruges motorkraft, men roti
den er årsag til, at urene på El-

leore skal stilles 12 minutter til
bage. 

På øen tager hovedstaden 
Maglelilles (teltlejrens) jagt
captain og stadskommandant 
imod rigets overhoveder. Un
der de 100 skridt fra anløbs
molen til Maglclille passeres 

·tolden, der i dagens anledning 
ser let på sin opgave. Normalt 
kontrolleres alle nøje for sardi
ner og Robinson Crusoe-bog
en. Sidstnævnte er forbudt, 
fordi den giver et falsk billede 
af livet på en øde ø. Ingen er
indrer, hvorfor sardiner blev 
forbudt - men det er de! 

Efter et 17-foldigt "ell~" in
viteres de fornemme gæster til 
en ægte kracket-kamp. 1b hold 
skal kaste en fem kilo tung læ
derbold. Points gives, når bol
den rører jorden hos modstan
deren. Som reglerne siger: Ba
nens længde begrænser sig selv 
- der er grænser for, hvor langt 
man kan kastel 

Kendt for sine 
ellympiske lege 
Ellcore er også kendt for de el
lympiske lege, der omfatter 
kalvekastning (med en træ
klods!), afhopning, 40 meter 
baglæns vandgang for herrer 
og andalusisk bjergludo. På 
øens rådhus (det største af tel
tene) beretter EUcores kultur
minister om den netop overstå
ede eksamen blandt de bosid
dende elleborgere i rigets nati
onalsprog siden 1962, det in
ternationale hjælpesprog in
terlingua. Dansk akcepteres 
dog som hverdagssprog. 

El(l)ever til samfundet re
krutteres fra Kildegårds Gym
nasium, hvor flere af gymna
sielærerne fik job. I dag er elle
samf undet på cirka 200 i alde
ren 13-85 år. 16. klasse får ele
verne tilbuddet. Vil de være 
med. skal de pl Jægel"kolen -
et weekendkursus, hvor de hø
rer om Ellcom historie og lit
teratur. Historien er rig. Hver 
en sten af en vis størrelse på El
leore har sit eget navn. Den 
største samlede bevoksning på 
et par træer i mandshøjde kal
des Elskoven, og flere steder pl 
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øen findes elleristninger, som 
dog må trækkes op med hvid 
maling forud for Elleugen. 

I følge legenden kom en 
gruppe irske munke i Ar 944 til 
Ellcore På øens nordspids -
ved Anstødsstenen - ses ruiner
ne af deres kloster. Det er godt 
nok bygget med mursten og 
mørtel , men (som det officielt 
lyder) grunden til, at der ikke 
brugtes munkesten, var, at 
munkene jo var isoleret pl Ef. 
leore og derfor aldrig havde 
hørt om opfindelsen af disse( 

Swnerbar 
førsteret 
Ellcore er fredet. Kwi ellesam
fundet må anvende øen - og 
kun efter IS. juli, da kongeri
get inden da indtages af YDI· 
I ende svaner. Stridighederne er 
nu generelt fL Seneste betal.le 
var i 1970 med Roskilde i ror-

bindelse med kommunesam
menlægningen. Roskildegar
den blev sendt til øen, men elle
folket klaret garden ved at 
proppe den med lakrikskon-

. fekt. 
Elleom mønter og navnlig 

frimærker er samleobjekter 
overalt I Danmark, selv om de 
færreste samlere nogen sinde 
har sat foden pl ellisk jord. 
Dronning l..eodoras motto er 
"Sempre con pedcs in tcrra" 
(Altid med fødderne pl Jor· 
den) - omend der ikke er megen 
jord at sætte dem pl. 
~ solnedpna undes die

folket på Maglelilles flagplads, 
hvor flagene stryges, mens 
man højtideligt afsyn1er "El
le-belle". Dronnln1en og ri1ets 
ledelse drager atter i eksil. Ar· 
bejdet kalder. Havde de kunM 
blive pA øen, ville de nok veno 
bleftt elle-vilde. 
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