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I bunden af Roskilde Fjord 
ligger verdens mindste , sære
ste og fest ligste kongerige. 
Øen Elleore er p~ s tørrelse 
med R~dhuspladsen i Køben
havn. Alligevel skorter de l 
ikke på stednavne p~ øen, som 
rnmmer Kap Goddag, Elsko
ven, badestranden Ellevue og 
- i hovedstaden Maglelille -
Kgs. Gammeltorv. 

»Riget«. Sådan omtales El
leore af ellerne, som 51 uger 
af året lever i eksil i udlandet 
(læs: Danmark). En uge om 
året samles de til Elleuge på 
den elle-rs ubeboede ø. Da 
rejses teltlejren, som udgor 

Maglelille , og så blomst re r e l
lcsamf undet. Øens tre unive r
site te r undervi ser i ellisk hi
storie, litteratur og rigs
sproge t al, der bortset fra 
navne t er identisk med de t 
internationale hjælpesprog in
terlingua, på hvilket Elleores 
nationalsang »Ave Nostre 
Patria« er skrevet . Der afvik
les også Ellympiade, som bl.a. 
omfatter andalusisk bjergludo 
og kastebold-spillet kracket. 

Elleore har egen regent -
siden 1986 dronning Leodora . 
I med tilnavnet Den Dydige. 
Det vrimler med titler og hæ
dersbevisninger blandt et
terne. Således kan dronnin
gens gemal , Prinds Peter, 
smykke sig med at være Stor
fyrste af Stormåsen. 

Ni sproglærere fra Øster
sogades (nu Kildegård) Gym-

nasium koble i 1944 Elleorc, 
som Ole Olsen i 1907 gjorde 
berømt med sin film »Løvejag
ten på Elleore«, og grund
lagde kongerige' . »De ni Udø
delige«, som de kaldte sig, 
regerede i begyndelsen selv, 
men siden e r et helt ell esam
fund af fo lk, der er med på den 
yderst gennemforte spog, 
vokset op omkring den lille '" 
Alle lever sig ind i den elli ske 
ånd. 

»Et Rige uden lige« gen
nemgår Elleores historie, 
baggrund, litteratur (!), re
gentrække, de 17 rangklas
ser, elleokratiet og øens »byg
værker«. 

Elleore udgiver egne fri
mærker - sågar et særligt til 
flaskepost , da den jo er en ø -
og gør i det hele taget alt for 
at hævde sin selvstændighed. 

Da Roskildegard <= n under 
kommunalreformen angreb 
oen, gik elle rne til modangreb 
og vandt ved at fylde garden 
med lakridskonfekt. På Stæn
dertorvet i Roskilde målte by
ens borgmester underskrive 
en ny Roskildefred med dav;e
rcnde kong Erik Il. 

Når Ellehrog stryges i 
Magtelille ved solnedgang, af
synges højtideligt flagsangen 
med den fascine rende titel 
»Elle Belle«, og der udråbes t l 
1 7-foldigt el/i 

Elleore er i sandhed et rige 
uden lige ... 

. »Et Rige uden lige« (fle
re forfattere} , Forlaget Telnpus 

1 
1991, 77 sider ill., kan kubes 
hos El/eoresamfimdet, pris 151 
kr. (postgiro 5 U.5 7.5 74). 
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