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 fødselsdagshyldest. Det er ikke
Margrethe li, men derimod
Leodora I, der hilses velkommen, og det sker på Elleore i
bunden af Roskilde Fjord.
For en udenforstående ligner den trekantede ø på størrelse med Rådhuspladsen i København en stor græsmark
med en teltlejr på. For ellefolket er det fædrelande!, der gæstes i den eneste uge af året,
hvor øen er beboet. De 51 andre uger lever ellefolket i eksil i
Danmark.
Kongerige! Elleore opstod,
da en gruppe humoristisk anlagte lærere med tilknytning til
Frederik Barfods Skole i 1944
købte den lille ø for den fyrstelige sum af 10.000 kroner. Det
skete for at have noget al samles om. Kongeriget blev indført
og ministre udnævnt.

leore skal stilles 12 minutter tilbage.
På øen tager hovedstaden
Maglelilles (teltlejrens) jagtcaptain og stadskommandant
imod rigets overhoveder. Under de 100 skridt fra anløbsmolen til Maglclille passeres
·tolden, der i dagens anledning
ser let på sin opgave. Normalt
kontrolleres alle nøje for sardiner og Robinson Crusoe-bogen. Sidstnævnte er forbudt,
fordi den giver et falsk billede
af livet på en øde ø. Ingen erindrer, hvorfor sardiner blev
forbudt - men det er de!
Efter et 17-foldigt "ell~" inviteres de fornemme gæster til
en ægte kracket-kamp. 1b hold
skal kaste en fem kilo tung læderbold. Points gives, når bolden rører jorden hos modstanderen. Som reglerne siger: Banens længde begrænser sig selv
- der er grænser for, hvor langt
man kan kastel

Berømt løvejagt
for 83 år siden

Ellcore er også kendt for de ellympiske lege, der omfatter
kalvekastning (med en træklods!), afhopning, 40 meter
baglæns vandgang for herrer
og andalusisk bjergludo. På
øens rådhus (det største af teltene) beretter EUcores kulturminister om den netop overståede eksamen blandt de bosiddende elleborgere i rigets nationalsprog siden 1962, det internationale hjælpesprog interlingua. Dansk akcepteres
dog som hverdagssprog.
El(l)ever til samfundet rekrutteres fra Kildegårds Gymnasium, hvor flere af gymnasielærerne fik job. I dag er ellesamfundet på cirka 200 i alderen 13-85 år. 16. klasse får eleverne tilbuddet. Vil de være
med. skal de pl Jægel"kolen et weekendkursus, hvor de hører om Ellcom historie og litteratur. Historien er rig. Hver
en sten af en vis størrelse på Elleore har sit eget navn. Den
største samlede bevoksning på
et par træer i mandshøjde kaldes Elskoven, og flere steder pl

Elleore var allerede i den danske verdenspresses søgelys i
1907, da den danske filmpionl'.1 Ulc Olsen, optog sin berømte "løvejagten på Elleore". I filmen skydes levende

!øver ned. og dyrevæmsforeninger foranledigede, at sagen
endte hos justitsminister Alberti. 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 fødselsdag, der meget belejligt altid
falder på onsdagen i Elleugen.

Sammen med premierministeren, ærkehertugen, kammerherren og -herreinden,
prinsgemalen og andre notabelli-teter sejler skibet under Elleores flag (et rødt flag med et
irsk, hvidt skråkors) fra Veddelev havn ud til øen. Tidligere
tog det 12 minutter at ro. I dag
bruges motorkraft, men rotiden er årsag til, at urene på El-

Kendt for sine
ellympiske lege

Dronning Løodof" irl~ beseg på Elleofe er del lille kongeriget_.. begMnhed. Her~ l'lul'I
ummen med jagtcapt11n i spidsen tor sil 1e19e. Bag hende bæres kronregali9rne. nt hefte prN
styr'" den beremte kweiao• I lliKJ7.
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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 ruinerne 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(

bindelse med kommunesammenlægningen. Roskildegarden blev sendt til øen, men ellefolket 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.
~

Swnerbar
førsteret
Ellcore er fredet. Kwi ellesamfundet må anvende øen - og
kun efter IS. juli, da kongeriget inden da indtages af YDI·
Iende svaner. Stridighederne er
nu generelt fL Seneste betal.le
var i 1970 med Roskilde i

ror-

VEi~

solnedpna undes die-

folket på Maglelilles flagplads,
hvor flagene stryges, mens
man højtideligt afsyn1er "Elle-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.

c1ea 28. august 11111

