i et lille stenet rev (Vipstjærten).
Øen har mod nord Bredningen (Marehavet) og Bafbugten. Mod syd Ophavet,
mod øst Orstrømmen og
mod vest Davidsstrædet.

kongerige med eget flag og
frimærke.
Kortet over Elleore er
gengivet med tilladelse fra
Kongeriget Elleores Cabinet. Arealet er på 1,4 hektar og kystlængden er 880
meter. Øen ligger omtrent
midt mellem Veddelev og
Bognæs, afstanden til Veddelev er ca. 600 meter og til
Roskilde ca. 4 km.
En rotur rundt om Elleore med start fra roklubben andrager 9 km. Heri
medregnet at man skal ro
i en god afstand fra øen på
grund af de mange sten,
specielt på nordsiden.
Øens vestlige del består
af en 2-3 meter høj strandvold (Stormåsen), der som
en trekant omslutter en
lavning (Rambussen), som
næsten når ned i niveau
med dagliog vande. Mod
øst danner øen en tange
(Søderberget) som ender

Kongeriget
Elleore
Som det snart vil blive bemærket, bliver øen Elleore
nord for Veddelev befolket
de to sidste uger af skolesommerferien. Det er Elleore-folket som gør deres
indtog og afholder en slags
teltlejr. Øen ejes af Elleoresamfundet, som er en
forening fortrinsvis stiftet
af gymnasiefolk fra Kildegårds Gymnasium. De har
her på den nordligste af
vort rofarvands mange øer
grundlagt nordens mindste

Plantelivet

Den østlige ende er lav og
smal (Ellevue) og udgør
kun en smal stenet og sandet forstrand og en strandvold, domineret af strandkarse, strandmalurt og
finbladet vejsennep. Dette
bælte fortsætter på strandvolde det meste af vejen
rundt om øen. Mod vest bliver øen bredere, i midten
med en lavtliggende, overdrevsagtig eng, som bærer
præg af kulturpåvirkning,
græsning eller slid. Vegetationen er her domineret
af almindelig kvik. I det
sydvestlige hjørne ved Kap
Goddag findes et lille krat

N

Kaput
Kajsnude
Hækkenfeldt

V

Ø

Agterspejlet

S
Anstødsstenen
Bafbugten

Hageskækken
Rambussen

Andyshug

Stormåsen
Elbuen
Elskoven
Slagsiden

Mokkerne
Kap Goddag

Ophavet
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Marehavet
Mødammen
Elle
Vipstjærten
vue

Orstrømmen

Davidstrædet

Guggebugten

En tur rundt om Elleore kræver forberedelse, bl.a. om ruten og de forskellige geografiske
mærkværdigheder på øen.
af bukketorn, som sammen
med skovfyr og hyld udgør
øens vedplantevegetation.
Nogle små saltpåvirkede
vandhuller findes i det
vestlige engareal.

Fuglelivet

På Elleores vestlige del
findes en ret stor knopsvanekoloni. Her findes også
en sølvmågekoloni og en
mindre stormmågekoloni.
På tangens øst-ende findes
en hættemågekoloni og i
kanten af denne - især mod
nord - findes en blandet
havterne- fjordternekoloni.
På revet har der tidligere
ynglet dværgterner, men
de er nu forsvundet. Desuden yngler gråand, toppet skallesluger og strand-

skade regelmæssigt, mens
gråand, rødben og engpiber
yngler uregelmæssigt.
For ca. 300 år siden
blev Elleore besøgt af en
botaniker, Peter Kylling.
Han beretter om ”Strandpeberrod og Stenkløver,
som voxer ved stranden fra
øen Elhorn ved Roeskild”.
Disse planter er også fundet i dag, hvor de kaldes
strandkarse og høj stenkløver. Der er meget som taler
for at disse to planter er
indslæbt som køkkenurt i
middelalderen som et middel mød skørbug.

Fredning

Elleore har landgangsforbud i yngletiden indtil 31.
juli, hvilket også bliver re-

spekteret af ”den lokale befolkning”, som henlægger
sine lejre efter yngletidens
ophør.
I øvrigt er der samme
fredningsmæssige bestemmelser angående jagt og
motorbådssejlads som ved
Ringøen, såldes at politivedtægtens forbud mod
speedbådssejlads mindre
end 200 meter fra land
også omfatter Elleore.
Elleore har ført en omskiftelig tilværelse op gennem tiderne, bl.a. har der
været optaget stumfilm af
Nordisk Film med rigtige
levende løver. Interesserede kan henvises til ”Bogen
om Elleore” som på fornøjelig vis beskriver det lille
kongerige.
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