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Kongeriget Elleores ,,Ingenting'' 
• 

• 
ia øen 

Og de er velkomne, erklærede rigets premier~ I • • • m1n1ster 1 gaar· 
Blandt de gode, 01·iginale og 

festlige aa.rsbegiveniheder paa 
Roskildeegnen rangeret· ~Ellefol

kets<< sto1·e >>Ingenting<< ved Ved
delev Strand højt. Ved festligihe
derne i gaar eftermiddags over
væredes optoge.t og regeringser
klæringerne af mange strandgæ
ster og tilfældige turister, der ap
plauderede det originale skue med 
livligt bifald. 

Efter parademarchen ad Vedde
levs strandveje med løvejæger
korps og musikkorps i spidsen 
og hoffolk i retræten samledes 
folket omkring tronstolen, hvor 
rigets premierminister·, adjunkt 

, N e e r b e k fremsatte .sin >>almin-

delige erl{læring om rigets stii
ling <<. 

Spionfly over øen 
Af e1~k1æringen f1·emgik det 

endvidere, at Ellefoll{et ogsaa har 
sin lokale U-2 affære, ligesom 
man har iagttaget frøn1ænd f1·a 
Sovjet, som traadte vand~ om
kring Elleore. Premierministe1·en 
fo1·sikrede dog, at de va1· vel
}{omne. 

Flaaden var under stadig op
bygning. Man har nu faaet en 
baad, der kan anvendes u n d e r 
vandet. Problemet er blot at faa 
fartøjet o v e r vandet. 

Om øfolkets i·umforskning ville 
ministeren ikke udtale sig nær
mere. Pressen vil intet faa at 
vide f1·a det lokale Cape Cana ve-
1·a1, fø1· successen er si!<ker. 

Løvejægerkorpset viste derpaa 
sin flotte ekserctts, blandt andet 
baglæns strækmarch, og musik
ko1·pset evolerede, saa det var en 
fryd. 

Den begivenheds1·ige dag slutte
de med demon.stration af de hem
melige vaaben blandt andet det 
nye n1asklngevær med vekselpibe. 
Da raketterne susede mod himlen,' 
var der øjeblikkelige resultater i 
form af vragdele at opvise, lige
som artilleriet fik ram paa et 
rødkaalshoved. 

Traditionen tro var der sande 
ordenebyger og udnævnelser til 
højere charge. Ingen gik ram 
f orbl, og ' Eiief olket drog derefter 
tilbage under horns fanfarer og 
trommers hvirvel. Lykkelige ori
ginaler ha \rde beriget strandlig
gerne søndag eftermiddag med et 
aejltgt og farverigt skue. 
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