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Kungariket Moroliulien har
'
knutit den ena vänakapspak•
ten efter den andra ined främmande makter. Sist 1 raden
anmälde sig Elleo~ - Iandet som både finn~• ;0eh inte
finns i verkllghetQn. Elleore är en liten, 0,17 liar, liten
•
ö i Rosklldefjorden.• med formen av triangel. I :gamla tider var <Sn speciellt populär
som utflyktsmål för botaniska exkursioner. Lärda män
drog dit med vetgiriga studenter för att studera den llka rika som vilda floran.
så långt Elleore konkret.
är en
Kungariket Elleore
•
9.bstraktion - en mycket fin
sådan - väl värd att knyta
vänskapsförbund med. Riket
kan i år fira 15-Ar~jubileum.
t
Det uppstod nämllJen 1944,
bygg..
en samling persoher
•
~

-

eore

de upp ett riktigt gammal-

dags kungadöme med kung,
kungakrona, hermelinskappa
och allt det där.
Man ville skapa. ett rike,
..
där Invånarna skulle spanna
ut livremmen, där dröm och
verklighet skulle flyta ihop
till ett med "ellefolket" som
ä verttyrets söndagsmännlskor
i kamp mot vardagstristess
och andlig nudism. Var så säker om att man lyckats! Ingenting i Elleore är det vanliga livet och levernet likt.
inte ens tiden. Här gäller
ännu den nationaltid, man avskaffade i Danmarlc för snart
70 Ar sedan, d.v .s. besökare i
Elleore måste ställa tillbaka
uren 12 minuter för att komma 1 takt med tiden på ön.
I Elleore har man allmän
allmän så till
värnplikt

-

den grad att aver 100 procent
av befolkningen är med om
försvarandet av landet. Kanske har det sin grund i det
generösa utdelandet av ordnar.
En soldats standardutrustning ä.r enkel och praktisk:
gevär, bajonett, hjälm, som
samtidigt tjänstgör som kokkärl, och fickplunta.
•
Skulle den tappre krigaren trots allt vara missnöjd
ined något kan han vända sig
till Kontoret for u0nskede og
uekspederede suger. frän
ket klagomålet aldrig
mer vidare.
Men ingen får lockas att
tro att försvaret spelar någon stor roll 1 Elleore. För
landet har ett vapen so1n ä r
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väldigt effektivt - latteren
varje fiende dör helt enkelt
av skratt.
Ellef olkets dag går med
festligt liv. En gång om Aret
häller man ''Det store Ingenting" - en motsvarighet till
Folketinget och Stortinget.
DA samlas alla från när och
fjärran.
Folket l Elleore har ett enda problem. Det har nämltgen a lltld funnit on önskan l
landet att kunna försörja sig
sjä lv. Man har därför haft
planer p å att anlägga ett par
bryggerier. Men eftersom ordentligt arbete är illa sett l
rik et, måste man importera. Importera och A.ter Importera.
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enns a spagt om e1on1a t
Radio1·iket MOROKULIEN og kongeriget ELLEORE i~dg4r
Jierved en höjtidelig palct og overenskomst, idet de tilsiger
hinanden gensidig bista·n d i kamp mod mörkemoond og dnds·
n1tdister overalt i de1ine verden og på alle eventuelle amen.
lvanske og ryska baser på såvel f or siden soni baksidan a'
•
I
1nanen.
De h;_jje kontraherende magt8'r lover:
1) altid at 1·ose hi nanden skamlöst till skyarna.
2) aldri g at kaste med sten rnod h,i nandens glas1ius.
3) bestandig at arbejde på at komme li·i nanden nrermer•
- indtil alle grrenseskel dem imelletn er udslettedel
Statsborge-re i 1·adioriket Morokulien slcal til enhver tid vrere
berettige til at t1·rede vande overalt ved kongeriget Elleores
kyster, ligesam statsborgare f 'ra kongeri"'get Elleore skal vrere
berettigede til at tage opstilling i alle köer ved grren~eover
ga1igene. til radioriket M orokulien. Därjämte md alle morokul ier f<i ensamrrett p<1 all lejonjakt p<i Elleore p<1 alla helgfria
'
to1·sdagar, medan Elleores inbyggare ftir jag björn i Moro·
kulien alla Jielgfria 1nåndagar. Egne lejon och björna bör
dock härvi d medtagas.
Skulle der opstd uoverensstemmelser de höje kontraherende
magter imellem, f orpligter de sig t Ll at lade reprresentanter
for henholdsvis radioriket M orokulien og kongeriget Elleore
rriödes pd et ikke nrermere aftalt sted og fremsrette deres syns·
punkter pd deres eget sprog - i det sikre Mb, at den ene part
i sd tilfrelde ik.ke vil. vrere i stand pil .at forst<i den and~nl
Som ett synlig bevis pd det obrdttsliga venskab de höJe kon·
traherende ·magter imellem I orpligter kongeriget Elleore sig
til at tilstille radioriket Morokulien et uspecificeret antal l.i ter
vand fra Roskilde /jord til brug ved slukniing af eventuelle
skogsbränder 1 radio'T'iket Morokulien. Pd sin side torpligter
konge1·iget Elleore sig til at modtage fra radioriket Moroktt·
lien en ordentlig ladning tallkottar til af/ordring af konge·
riget Elleores musebestand.
Denne traktat fremstiZles i tvende enslydende eksemplarer
pti morokuZsk og undertegnes p<1 be1törig vis af be/uldmregti,.
1

gede for de to stater.
.
Pagten trreder i i/craft. tu1r den er wnderskrevet til vitter·
Ughed af f vidner. tilfmldig indkaldt,· disse m4 ikke vrere ansat ,
ooder ska#tevasene i noget land.
.
Vied undertegne'lsen ud11e1cZses eig'OH'er de höiekontraherende
mag~er imellem.
Oslo, den St. nouember 1959.
För 'kongeri.get IiJLZeore
För racUoriket Moro1cuUen
U~rik-Bmimst~
Kung

