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Hver by med respekt for 
sig selv udgiver julemær
ker. Det samme gør de fle
ste lokale loger, der håber 
på at tjene penge til velgø
rende formål. Det lille kon
gerige Elleore er ingen 
undtagelse. 

idt i Roskilde Fjord lig
ger det lille kongerige 
Elleore omringet af 
stormagten Danmark. 

Kongeriget er ikke stort - rent 
faktisk kunne det ligge på Råd
huspladsen i København - men 
det har meget stolte traditioner. 

Det hele startede i 1944, da en 
håndfuld københavnske skolelæ
rere besluttede, at de ville speku
lere i KRONER og ØER. De fandt 
ud af, at Elleore var til salg og 
købte den for 10.000 kr .. 

Da løsrivelsesbevægelsen an
kom til den lille holm, Elleore, 
som dårligt kan anes på Dan
markskortet, og slet ikke findes 
på noget Verdenskort, hejste. den 
det elliske flag og tog landet 1 be
siddelse. For at kunne forsvare sig 
mod den omkringliggende stor
magt var noget af det første, der 
blev etableret i kongeriget, et 
slagkraftigt luftvåben, en stor flå
de og en talstærk hær. 

Rigets mønt 
Et så udbygget samfund, som 

det elliske, har selvfølgelig også 
sit eget møntsystem og postvæ
sen. 

Møntenhederne var længe sta
kat disse mark, hvid, daler m.v" 
me~ syst~met blev efterhånden så 
indviklet, at der næsten krævedes 
en højere eksamen ved et af Elleo
res tre universiteter for at kunne 
forstå det. 

Så i foråret 1984 besluttede stor
hertugen af Kajsnude, Ole Silau 
Aneskiold-Damsøe, at sanere 
kongerigets møntvæsen. Nyord
ningen bestod ved udsendelsen af 
en ny mønt med pålydende 2 Leo 
d'or. Mønten var samtidig en 
erindringsmønt med portræt af to 
Leo' er, idet den daværende maje
stæt Leo II den 1. oktober 1983 
udnævnte storhertugen til maje
stæt for en aften med en maje
stæts beføjelser under navnet Leo 
III. Dengang lykkedes det Elleo
res Rigsbank at få styr på rigets 
pengevæsen ved at bygge på ho
vedmønten 1 Leo d'or, der den
gang og i dag har en vekselkurs 
på 1'.7 danske kroner. 

Rigets frimærker 
Elleore har udsendt egne fri

mærker siden 1947, men har alli
gevel ikke kunnet opnå nogen af
tale med UPU. Dette har forårsa
get, at det elliske postvæsen ikke 
vil transportere udlandsfrankere
de breve uden ellisk frankering. 
Til gengæld må den elliske borger 
frankere sin post med danske fri
mærker, hvis han vil have det 
uden for rigets grænser. Elleore 
har også udgivet et specielt fla
skepost-frimærke. 

I 1961 udkom det første jule
mærke fra det lille kongerige, og 
det er sket hvert år siden. I år er 
arket, som består af 24 farvestrå
lende julemærker, tegnet af Pia 
Bech Mathiasen, som har valgt 

den elliske løve og det elliske flag 
som gennemgående motiver. 

Både frimærker og julemærker 
har til formål at bringe lidt penge 
til den altid slunkne statskasse, 
da Elleore-Samfundet er et filan
tropisk foretagende, der hverken 
modtager EU-støtte eller anden 
støtte. Mere konkret går pengene 
til køb og vedligeholdelse af telte 
og skibe, samt til at billiggøre ar
rangementer i forbindelse med 
elevarbejdet på øen og anden ak
tivitet. 

Nationaltid 
Noget uretfærdigt h~r . Elleore 

aldrig opnået en egentlig mterna
tional anerkendelse, men den nu
værende og enevældige regent, 
dronning Leodora I, ser det so~ 
sin opgave at få Elledore optaget i 
FN på lige fod med alle andre 
selvstændige riger. 

Købet af øen havde dengang 
som idag det formål at skaffE; sko
leelever i Storkøbenhavn et ande
hul hvor de kunne tilbringe 
we~kender og ferier. 

Vil man aflægge kongeriget E~
leore et besøg, må man tag~ til 
Veddelev Havn nord for Roskilde, 
hvor Elleores Bådfart ligger i:iar 
med motor- og hånddrevne sk1b.e . 
Passagererne var i tidligere tid 
inddelt på 1. og 2. klasse, ·men d~ 
man efterhånden glemte, hvon 
forskellen bestod ophørte dette 
efterhånden. 

Når man træder i land, skal alle 
ure stilles 12 minutter tilbage til 
Ellisk nationaltid. 

Hofbal og Ellympiade 
Af øens geografi kan nævnes 
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ag, 
Stormåsen og Elskoven. Bade 
mænd og kvinder er pligtige til at 
indtræde i de forskellige værn, og 
da flere har titler og gør tjeneste i 
flere værn, har kongeriget opnået 
et beredskab på over 100 procent -
det største i Verden. De farligste 

våben er vandkanoner og puste
rør. De prægtige uniformer og 
utallige medaljer, som alle i lan
det vigter sig med, kan man få et 
indtryk af ved det årlige hofbal, 
der i rober og uniformspragt ikke 
står tilbage for noget andet stats
samfund. 

Af andre begivenheder kan 
nævnes den årlige Ellympiade, 
hvor de specielle elliske sports
grene som krachet, afuopning, 40 
meter baglæns vandgang og kal
vekastning øves i munte'( kappe- ' 
strid. 

Af Kultusministeriets .. officielle 
skrift om kongeriget EllebVes old
tids- og samtidshistorie fremgår 
det, at Elleore mange gang har 
været centrum for store begiven
heder. 

Løverne og Alberti 
I 1907 var Elleore på alles læber, 

og justitsminister Alberti så rødt, 
hvis formastelige sjæle vovede at 
bringe øens navn på tale i hans 
nærhed. 

Dengang var Danmark en af 
verdens førende filmnationer, og i 
sommeren 1907 optog Nordisk 
Film Kompagni en sensationel og 
dramatisk storfilm på Elleore. 
Blandt de medvirkende var to lø
ver og en ged, som under stor op
mærksomhed blev fragtet til øen. 
Hensigten var, at løverne skulle 
skydes af to safariklædte jægere, 
mens filmkameraerne indfangede 
den grumme handling. For at 
fremmane den rette savannestem
ning havde filmfolkene tilplantet 
et stykke af øen med en halv snes 
kunstige palmer. 

Men - dyreværnsfolk havde for
inden fået nys om sagen, og på re
kordtid blev den bragt op på mi
nisterplan, hvor den senere så be
rygtede Alberti prompte nedlag
de forbud mod indspilningen. In
struktør Ole Olsen trodsede imid
lertid ministeren, idet han regne
de med, at han højst kunne få en 
bøde. 

Hele sagen udviklede sig efter
hånden til et politisk slagsmål på 
landsplan, og somme mener, at lø
vejagten var med til at gøre tilvæ
relsen så broget for Alberti, at han 
i 1908 meldte sig til politiet og til
stod at han gennem en årrække 
havde bedraget Bondestandens 
Sparekasse for 18 mio. kr. 


