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øde i Oslo,.hvor traktaten blev underskrevet
•

Traktaten mellem verdens to mindste kongedømmer, Elleore og Morokulien, er nu i stand. Ved et storstilet møde i
Oslo blev der afleveret underskrifter fra begge sider, og rigerne har nu lovet hinanden _mange ting. F. eks. ·s taar ·der: ,,Vi
lover gensidigt at rose hinanden til skyerne'', ,,Vi forpligter
os til aldrig at kaste med sten mod hinandens glashuse'' og
,,Vi lover at arbejde paa udslettelsen af alle grænser, saa vi
kommer nærmere til hinanden''.
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rige og radio plus TV i Norge sender
hver dag en time fra Morokulien.
Under adjunkt Neerbeks ophold i
Oslo var blandt de optrædende Wandy Tworek og Kirsten Flagstad. Der
er ogsaa et stort arbejde i gang med
de norske og svenske aviser for at
skaffe penge til flygtningehjælpen.
Det er meningen til foraaret at faa et
lignende samarbejde i gang mellem
Elleore og Danmarks dagblade. Desuden er det tanken at gøre Danmarks
radio og fjernsyn interesseret og maaske senere at faa Finland med i ar_.
bejdet.
·
Ved højtideligheden i anledning af
traktatens indgaaelse blev Elleores
nationalsang spillet. Den er skrevet
~pecielt til kongeriget af de afdøde
Chr. Geisler, og til anledningen var
melo~ien udarbejdet for · fuldt orke-

ord for ,,sjov''. Formaalet er at skaffe
penge til flygtninge.
: I begyndelsen var det tanken at
skaffe Morokulien et kolonivælde,
men man gik bort fra denne ide og
søgte i stedet samarbejde med det
selvstændige kongerige Elleore i Ros- ·
kilde Fjord.
.
· Arbejdet i ].\forge og Sverige h~r
ammensat af de norske og svenske grebet mege~ om sig. Radioen i Sve· ster! ·-·

Mødet i Oslo var meget højtideligt.
E.n af Elleores ejere, adjunkt Neerbek, mødte for sit land, og paa nærmeste haand havde han Morokuliens
repræsentant, speakeren Lennart Hyland.
Hyland fik sammen med s·i n kolega AlJan Schuln1ann ideen til opretelse af Morokulien, ~vis navn er
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