·Lille rige udgiver julemærke
Det er ikke så tit det lille
kongerige Elleore i Roskilde
Fjord lader høre fra sig.
Men her op til jul frigiver
ellerne som altid deres julemærke - udført af en lokal
kunstner. Og i år er ingen
undtagelse.
Men hvad er det, man
støtter, hvis man investerer
de 28 kr., som 24 mærker
koste r?
I 1944 besluttede en højst
usædvanlig kreds af lærere
på en københavnsk skole at
spekulere i Kroner og Øer.
Man købte øen Elleore og
opbyggede på bemærkelsesværdig kort tid det mest traditionerige kongedømme i
hele verden. Ideen bag foretagendet var, at skolens ele

julemærket fra Elleore.

ver skulle kunne anvende
øen til weekend- og
sommerophold. Det formål
gælder stadig, selv om eleverne nu kommer fra flere
forskellige skoler. Og overskuddet ved julemærkesal-

get går til køb af telte og magten Danmark) har nødbåde med tilhørende vedli- . vendiggjort det største beredskab. Både mænd og
geholdelse.
Det siges, at når man går i kvinder er pligtige at indland - efter en sejltur med træde i de forskellige værn,
Elleores Bådfart - møder og da mange gør tjeneste i
der. øjet et storslået land- flere værn, har man opnået
skab, hvis vildhed vil for- et beredskab på over 100
bavse enhver. Imellem fro- pct. De farligste våben er
dige græstuer vokser løve- vandkanoner og pusterør.
tand og burre til stadighed Af begivenheder kan nævomgivet af muntre mus og nes den årlige Ellympiade,
glade frøer i voldsom leg hvor specielle elliske sportsgrene som krachet, afhopmed de stolte måger" .
Øen har en særpræget ning, 40 m baglæns vandgeografi. Hvilke spændende gang, kalvekastning, udsteder gemmer sig mon ikke øves. Årets julemærkebag navne som Kødbjerget, kunstner er Pia Bech MathiKap Ut, Kap Goddag, Stor- esen, der blev elleborger
måsen og Elskoven. Konge- som 14-årig. Mærket købes
rigets udsatte placering (på hos Ellejul, Fuglegårdsvej
ee
all!'! sider omgivet af stor- 24 A, 2820 Gentofte.
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Kun f å ved, at der midt i Roskilde Fjord ligger et lille, traditionsrigt kongerige.
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