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Verdens mindste kongerige har egen 
mønt 
Af Franck Petersson 
Skønt denne lilleputstat har fået sine udfoldelsesmuligheder både i 
handlefrihed og aktivitetsperiode indskrænket af stormagten Dan
mark, der omslutter Kongeriget Elleore og nærmest har gjort dette 
ørige til en vasalstat af stormagten. 
Alligevel er det et lykkeligt rige, der inden for mulighedernes grænser 
lever i pomp og pragt med sine stolte traditioner. 

Elleores våben med deres flag. der jo ligner 
det Danebrog. borset fra at det hvide kors 
går fra hjørn til hjørne. 

Munkene fra Irland 
Det hele begyndte for mere end 
I 000 år siden, da denne ubeboede, 
fredfyldte ø blev indtaget af irske 
munke. Men vi skal lidt længere 
tilbage i historien. Den irske munk 
Sankt Fintan fra Doon, der grund
lagde klosteret Clonenagb døde 603. 
Munkene på klosteret ville fortsætte 
deres stille, fromme liv, men presset 
fra paven i Rom, for at de skulle rejse 
ud og grundlægge nye klostre, blev 
større og større. Først drog de til Isle 
of Man og derfra til øen Amitsoq syd 
for Grønlands kyst. Livet var vanske
ligt og mange af munkene døde. 
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De overlevende besluttede da at drage 
tilbage til Irland, men den kraftige 
vestenvind førte dem længere mod øst, 
så de en dag drev ind i Roskilde fjord 
og gik i land på en lille, ubeboet ø. Den 
mindede dem meget om deres grønne 
Irland i minifonnat. En af munkene 
udtrykte "Hic est elie ore!" (her er den 
gyldne ø), hvad der så blev til "Elleore". 
Ankomsten skulle have fundet sted 17. 
februar 944. 
Munkene grundlagde klosteret 
Krune, der blev hjemsted for mun
kene i næsten 600 år. Da reformatio
nen blev gennemført i Danmark måtte 
abbed Oscar med de få munke for lade 
stedet i 1534, og klosteret blev ned
brændt. Øen forblev ubeboet i 400 år, 
men i 1944 blev øen købt af Findani 
Selskabet, der i 1938 blev dannet af 
nogle sproglærere på Kildegaard Pri
vatskole på grundlaget af munken 
Fintans filosofi. 
Inden vi følger eventyret i Kongeri
get Elleore videre, skal vi lige være 
opmærksomme på numismatikken, der 
knytter sig til de 400 år øen var ube
boet. Der er nemlig gjort møntfund på 
øen. Desværre kan det ikke regnes til 
en møntskat, der kan fortælle særlig 



meget historie. Det drejer sig nemlig 
om forskellige småmø nter fra 1527 til 
1863. De er sandsynligvis kastet i land 
som et offer, en gammel skik fra den 
katolske tid. Efter 1863 ser der ud ti I, 
at man i stedet har brugt Bognæs som 
offersted. 

Løvejagten 
Om end Elleore er ubeboet i 400 år, 
betyder det ikke, at der ikke sker noget 
- for det gør der. Når vi ser på pengesed
ler, frimærker, julemærker og symboler 
fra kongeriget, da vil der næsten altid 
forekomne en eller to løver. Det har sin 
historie, som går tilbage til 1907, hvor 
det kun et år gamle filmselskab, Nor
disk Film, grundlagt af den legendari
ske Ole Olsen, i august måned var på 

Fig. I. Nordisk Films grundlægger og 
manden bagfilmen "l øvejagten "fra 1907, 
Ole Olsen. 

Fig. 2. Skuespillerne Viggo Larsen og Knud lumbye som storvildtjægere med det nedlagte 
bytte i filmen "l øvejagten '', 1907. 
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øen for at filme. Det var i spillefilmens 
barndom, og før rejsefeberen steg alver
dens befolkning til hovedet, så ville Ole 
Olsen i den mørke biografsal bringe 
gæsterne med på en eksotisk rejse til 
Afrika på løvejagt. Det skulle ske med 
filmen "Løvejagten". 
Filmen viste to storvildtjægere og deres 
boy i urskoven (optaget i Ordrup krat). 
De mødte både struds, zebra og flodhest 
(optaget i København Zoo, så man ikke 
kunne se tremmerne). Så varder også en 
hest, et kid og to gamle, halvdøde løver, 
som blev købt hos Hagenbeck i Tysk
land for 5.000 kr. Disse dyr blev fragtet 
ti I Elleore, hvor der nødtørftigt var plan
tet nogle palmer. Løverne dræbte både 
hest og kid mens kameraet snurrede, og 
så skulle jægerne nedlægge løverne. 
Det hele lykkedes, skønt det var ved at 
gå galt, for inden det hele var færdigt 
kom en båd med fogeden, der nedlagde 
forbud mod denne dyremishandling. 
Forbudet kom fra justitsminister P.A. 
Alberti, men Ole Olsen snød dem og fik 
filmen færdig. Den blev forbudt i Dan
mark, men smuglet til Sverige - og så 
blev det en verdenssucces. Der blevsolgt 
ikke mindre end 259 kopier af filmen. 
Ole Olsen fik frataget sin biografbevil
ling, og der blev rejst retssag mod ham. 
Her blev han frikendt og filmen tilladt i 
Danmark i 1908. Inden det kom så vidt, 
blev Alberti dømt til 8 års fængsel for 

Fig. 3. E/leore set fra søsiden. 
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bedrageri til 14 mio. kr., men Olsen fik 
ikke sin bevilling igen. 

Åndehul for købehavnerbørn 
Elleore bliver først interessant igen, da 
Findani Selskabet I 000 år og 6 måneder 
efter munkene kom til Elleore - købte 
øen og grundlagde Kongeriget Elleore. 
Øen på ikke mindre end 170.000.000 
kvt.cm ligger i Roskilde Fjord ca. 4 km 
nordøst for Roskilde ud for Yeddelev og 
har en skøn natur. Formålet var at skaffe 
frit feriested til weekend- og sommer
ophold for skolens elever. 
Ser vi lidt mere på øens geografi, natur 
og topografi så har den hovedstaden 
Maglelille (Storelille) med forskellige 
kvarterer. Det er de fashionable bydele 
Ellerup og Eriksberg, det nordlige 
Klokkedal og slumkvarteret Elberts
lund. Midt i byen finder vi Kongens 
Gammeltorv, hvor ellerne samles når 
deres smukke Ellebrog vajer over 
torvet, og Jagtkaptajnen trutter til sam
ling. Øen byder på lokaliteterne som 
Ellevy, Stormåsen, Elskoven, Hage
smækken, indsøen Agterspejlet og den 
store slette Pampussen samt Kap Ut og 
Kap Goddag m.m .. Man finder også 
ruinerne af klosteret Krune og slottet 
Brådeborg. Fig. 3. 
Rundt på øen findes også andre spor af 
fortiden så som gamle elleristninger. De 
kan findes på sten rundt om på øen. Der 
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Som alle andre riger 
har Kongeriget Elleore 
oplevet kriser. Det har 
ligget i strid med stor
magten Danmark, som 
det er totalt omgivet 
af. Den værste krise 
opstod i 1958. Øen har 

1 tidligere tilhørt Dan-
mark, og på det tids-
punkt blev den fredet 

~~~~~~~~=~=~;:=~=~=~~~~ som fuglereservat. 
Fig. 4 Kort over Elleore. 

skal nævnes eksempler som Øjestenen, 
Grundstenen samt hele to Galdesten 
på øens nordlige del. Videnskaben har 
vanskeligheder med at tyde tegnene, 
men det viser, at øen har været beboet i 
meget gammel tid, og løver var almin
deligt forekommende tidligere. 

Kongevalg 
Da riget var dannet skulle der vælges en 
konge, og det første valg faldt på Erik I, 
den Lange ( 1945 - 49). Han efterfulg
tes af Leo I, den Lille ( 1949 - 60), så 
blev det Erik Il , den Storartede ( 1961 
- 72). Her fik riget for første gang en 
dronning, Lillian (af kongen kaldt den 
lykkelige). Det tyder på, at Elleore har 
måtte gennem en kongeløs periode fra 
1960 til 1961. Efterfølgeren blev Leo 
II , den Folkekære ( 1972 -86). Da han 
abdicerede, var det til fordel for prin
sesse Leodora den Dydige, der blev den 
første regerende dronning i Monarkiet 
Elleore. Hun sad på tronen i ikke mindre 
end 1 7 år for i 2003 at overlade denne ti I 
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Nu mener Danmark, at loven stadig 
gælder. Derfor invaderede sto1magten 
øriget og nedrev slottet og andre byg
ninger. Dernæst udstedtes et påbud om, 
at Kongeriget Elleores indbyggere, ca. 
300, skal leve i landflygtighed i 51 uger 
om året og pe1manente bygninger må 
ikke findes på øen. 
Dette blev taget til efterretning og 
beboerne levede i total landflygtighed 
til 1963, hvor man vendte tilbage med 
mobile bygninger i form af telte m.m. for 

17 års regerings
tid. Aversen viser 
værdiangivelse 
og rigsvåbnet og 
reversen har dron
ningens portræt. 

Fig. 5. 2 Leo d 'Or 
jubilæumsmønt i 

sølv ved Dron
ning leodoras 
abdikation 2003 



at leve intenst i Elleugen. Det har man så 
gjo1t for fuld udblæsning lige siden. 
For at sikre kongeriget i denne korte 
tid må det opretholde et forsvar. Oprin
deligt fandtes både Løvejægerkorpset, 
Gendannkorpset og Konstabelkorpset. 
Konstabelkorpset blev afskaffet i 1970, 
og gendarmerne har man ikke set længe. 
Riget må så klare sig med Løvejæger
korpset, der er velbevæbnet med både 
pusterør, vandkanoner og lakridskonfekt. 
I Elleugen afholdes den årlige Ellym
piade, hvor der konkun-eres i specielle 
elliske sportsgrene som krachet, affi
oprung, 40 m baglæns vandgang, kal
vekastning, poker dice m.m. Desuden 
afl1oldes hofbal, hvor befolkningen 
møder op i alle deres prangende unifor
mer med tilhørende hovedbeklædning, 
medaljer, ordner og smykker. 
Fra Veddelev havn gårderfærge til Elle
ore, et moderne, ældre hånddreven (til 
tider motordreven) fartøj, der tidligere 
havde både I. og 2. klasse, men da man 
ikke kunne se forskel på disse klasser, 
besluttede man i demokratiet navn at gå 
over til fællesklasse. For at komme med 
færgen, skal man være ellisk borger. Det 
kan man blive, hvis man er fyldt 12 år 
og har gået på Kildegaard Privatskole 
eller er anbefalet af mindst to elliske 
borgere. 
Man skal huske, at stille sit ur 12 minut
ter tilbage fra dansk tid til ellisk tid og så 
være opmærksom på de strenge toldreg
ler. Det er absolut forbudt at medbringe 
sardiner på dåse, da det er dyrplageri. 
Bogen om Robinson Crusoe vil blive 
kastet over bord, da dens usande beret
ning om det vanskelige liv på en ø kan 

nedbryde moralen blandt elliske bor
gere. Man kan også risikere at komme 
for retten. Bliver man dømt, lyder straf
fen på 11 minutter og 17 sekunders 
ophold på en lille ø beliggende nordøst 
for Elleore. 
Lad os blot tilføje flere facts om kon
geriget. Det skal nævnes, at Elleore 
har egen presse i form af Rigsorganet 
Elleblad. Kongeriget har også ladet 
publicere en meget spændende bog om 
rigets tilstand. Bogens titel er "Riget i 
Midten", en titel der kunne lægge op til 
en diplomatisk krise i forholdet til Kina, 
der hævder at have eneret på denne 
betegnelse. Det kunne medføre hjem
kaldelse af ambassadører og trusler om 
et forebyggende militærtangreb. Bogen 
giver også indblik i diverse organer, der 
tager sig af offentlige og private virk
somheder både omfattende ministerier 
og styrelser samt private handels- og 
eksportvirksomhed så som "Ørentvist
eksport Kompagniet''. 
Kabinettet ledes i disse år af Premier
minister Lehnsbaron Campi-Deux. I 
mange år - ja hele 13 år Fidelkabinet
tet (Forsyningschef (og) intern distri
butør (af) elliske læskedrikke). Dette 
ansvarsfulde erhverv overgik i 1999 til 
hans søn Kasper. 
Som ethvert rige med en velfungerende 
offentlig administration, har Kongeri
get Elleore både sit eget postvæsen 
med dertil hørende frimærker, sine egne 
julemærker og selvfølgelig sit egent 
pengevæsen. De forskellige systemer 
blev oprettet i nævnte rækkefølge. De 
først frimærker blev udgivet i 194 7, 
men kongeriget kæmper stadig med 
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Fig. 6. Frimærker og julemærke.fra Elleore. 

at få en aftale med Post Danmark, så 
forsendelser begge vej må dobbeltfran
keres. Julemærkerne har fungeret fint 
siden indførelsen i 1962. 
De elliske kurante mønter kom i cir
kulation i 1969, men det tyder på, at 
visse pengesedler har været cirkule
rende siden Hans Majestæt Kong Leo 
!I's tiltrædelse i 1961. Kongeriget 
havde en meget vanskeligt oversku
elig møntfod. I lang tid blev den kur
serende møntfod holdt i Stakat, Disse, 
Mark, Hvid og Daler, men det blev 
efterhånden for indviklet. Det var kun 
elliske borgere med en speciel numis
matisk linie inden for den økonomisk 
uddannelse på et af Elleores universi
teter, der kunne beregne forholdene og 
værdierne mellem de forskellige mønt
typer. Derfor besluttede man, at der i 
kongeriget skulle en gennemgribende 
møntreform til for at gøre valutaen mere 
spiseligt for både den almene borger og 
udlandets børshandlere. Fig. 7. 
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Det bevirkede, at man indførte en enkelt 
enhed, en Leo d ' Or, der er tæt knyttet 
til den danske krone. Gennem mange år 
har man haft et fast forholdstal mellem 
de to valutaer, således at en Leo d 'Or 
svarer til 17 danske kroner. 
En del af Kongerigets valuta - også de 
ældre valutaer - frimærker og julemær
ker kan erhverves af danske statsborgere 
ved henvendelse til Elleore Samfundet, 
www.elleore.dk Dette er jo et filantro
pisk foretagende, der ikke modtager 
tilskud fra offentlige myndigheder og 
med en altid slunken "Statsikasse", eks
pederer man gerne bestillinger af disse 
specielle og interessante samlerobjek
ter. Pengene går til vedligeholdelse af 
telte, både og elevarbejder i øriget. 

Kilder: 
Egen tidligere artikel. 
Tidligere brev fra Elleore. 
Internettet. 
Avisartikel dec. 2006. 
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