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NY ARTIKELSERIE!~ 
København-Vanløse, den 14. marts 1966. 

Kære KVI!( 
D a jeg af og til læser avisen om kongeriget Elleore 

i Roskilde fjord, vil jeg gerne sporge dig, om du ikke 
kunne bringe en beretning om dette kongerige, hvem 
der er dets indbyggere samt om man eventuelt kan 
komme derover på besog. 

Kære Peter! 

Pd forhdnd tak 

Peter iverner Christensen, 
H yltebjerg Alle 83, 

Vi sidder ikke en sådan opfordring overhørig. Vore med
arbejdere har trodset modvind og andet vejrlig, de har taget 
alle midler i brug (vand-, luft- og landbrug) for at bringe 
sandheden om dette mystiske rige til torvs. I morgen starter 
den sensationelle serie om 

KONGERIGET I K ONGERIGET 

Lone Esbjørn, 12 år, Usserød Kon
gevej 14, Hørsholm. Interesser: hånd
arbejde, lidt pop, blå pigespejder, 
biologi, sand historie. Ønske: pige fra 
Danmark, bare ikke fra København. 
- Dorte Barfoed, 12 Ar, Granparken 
7, Lyngby. Interesser: Beatles, pop
stjerner, heste. Ønske: pige på samme 
alder fra Sjælland. 

Birgit Frederiksen, 12 Ar, Viger
slevvej 296, 1., Valby. Interesser: 
spejder og dans. Ønske: jævn aldrende 
pige fra Sverige. - Eva Halberstadt, 
13 år, Zahrtmanns Plads 83, 2" K ø
benhavn F. Interesser: spor t, bold
spil, ridning, heste og svømning. Øn
ske: dreng eller pige på samme alder 
fra Bornholm. - Tom Pedersen, 13 
år, Bøgebjergvej 13, Højbjerg. Inter
esser: bøger, cykelture og plader. Øn
ske: dreng på samme alder fra Dan
mark eller England. 

Helle Nilsson, 12 år, Jægersborgvej 
120, Gentofte. lnte·resser: Beatles og 
Cliff. Ønske: dreng på samme alder 
fra Danmark. - Karen Torup, 121/2 
år, Svendborgvej 18, Ringe, Fyn. In
teresser: moderne folkemusik, gl. jazz, 
jazz-gymnastik og bøger. Ønske: dreng 
fra Norge, helst på samme alder som 
jeg. - Preben Rohde, li år, Bjerne
devej 20 A, Brønshøj. Interesser : Na
poleon d. I, frimærker og verdenshi
storie. Ønske: pige eller dreng på 
samme alder. 

• .. Vil du have d it 
navn optaget i >Skri
vekammerater<, må d u 
sende KVIK et brev 
med navn, adresse, in
teresser og ønske. -
Aldersgrænse 16 år. 



KONGERIGET EllEORE (I) 
BFS' tys-tys departement, som i 

effektivitet og uransaglighed overgår 
selv ATS' dito, har været på løve
sporet for at bringe læserne de sidste 
historiske nyheder om ELLEORE 
vei:dens mindste evnerige! 

SA ER DET NU 
VI BEGYNDER! 

Den første kongelige skikkelse, som 
kastede skygge på Elleore, var kong 
Skjold, der døbtes i øens annexstad 
Roskilde. 

Den næste kongelige begivenhed 
indtraf, da de kongelige danske jern
baner anlagde den første jernbanelinje 
til øen. Ganske vist var de store broer 
ikke opfundet endnu, så endestationen 
måtte af praktiske grunde lægges 
kong Skjolds døbeby. 

OG NU BEGYNDER 
DET RIGTIGT! 

Med begyndelsen af det 20. århun
drede oprandt store tider for riget. 
En konge erobrede øen. Det var kong 
Ole - filmkongen med tilnavnet 
Firslangsom. Alle virkelig kongelige 
personers vigtigste beskæftigelse er 
jagt. Og for en rigtig konge er intet 
kongeligere end at nedlægge dyrenes 
konge: løven. Og da der netop i Elle
nores jungler huserede to slemme 

Det kongelige 
riges historie 
og kong Oles 
store k:rig 

hamburgensiske løver, lagde kong Ole 
armbrøsten til øjet for at fyre løs. 
Men netop som han ville trykke af, 
kom det storvisiren i det nærtliggende 
kongedømme Danmark (som dengang 
endnu havde kongeligt overherredøm
me øver øen) for øret, i øvrigt netop 
som han spiste svalehalesuppe med en 
gesandt for Foreningen til Djyrenes 
Beskjyttelse. Op fra det kongelige mål
tid sprang storvisiren (Alberti Mange
penge kaldet), og ivrigt tilskyndet sva
lehalesuppegesandten, skreg han STOP 
så højt, at kong Ole sænkede sit vå
ben og så sig undrende omkring. Il
bud meldte om forbud mod løve
jagten på Elleore; men kong Ole lod 
sig intet byde. Han sendte en hånd
fuld 006 agenter (datidens 007 agen
ter) på hemmelig mission til Dan
marks hovedstad, og efter en kniv
skarp pressekrig - vupti! Alberti 
btev afsløret som storsvindler (smart 
lavet) 1 afsat som storvisir og indsat 
i Storkongensgades arrest. 

OG SA BLEV 
DER SKUDT! 

Nu var alle hindringer ryddet af 
vejen for kongejagten, og nu gik det 
løs. Ikke alene affyrede kong Ole sine 
kongelige skud - også et nærværende 
filmselskab (Nordisk Ole) skød løs . 
(Det må her indskydes , at de hjem
vendte 006 agenter intet overlod til 
tilfældighederne, forklædt som palme
træer omkransede de jagtområdet, og 
onde tunger fortæller , at det i virke
ligheden var dem, der med velrettede 
kokosnødkast nedlagde de vilde kra-
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bater). Dog æren var kongen s, m en 
profitten filmselskabets, som sendte 
utallige kopier af den enestående be
givenhed ud i den ganske verden. Det 
gav valuta til den afsatte storvisirs 
rige (haårdt tiltrængt ganske vist), 
men de fattige beduiner på Elleores 
Pampus holdt møde på Kødbjerget 
(se kort over øen i næste artikel) og 
den milde behandling af deres konge 
lagde i virkeligheden grunden til tan
ken om IØsrivelse fra kongeriget Dan
mark. Læs om denn e (løsrivelse) i 
morgen i BFS - d et daglige blad for 
kvikke børn! (Fortsættes) 

En samtidig tegning, 
der viser den kniv
skarpe pressekniv mel
lem Elleores kong Ole 
og Danmarks storvisi r 
Alberti Mangepenge. 



KONGERIGET EllEORE (2) 
Hermed fortsættes afsløringen af de 

fantastiske begi'Uenheder og pen.oner 
omkring verde,u mindste kongelige 
kongerige ELLEORE . 

OBS! En e/leoriansk sætternisse sneg 
sig i gdr ind pd Politikens sætteri, for
klædt som sætter Niuen. Han æn
drede den >ilde« behandling af Kong 
Ole til »milde«, liges01n ordet >presse
krig« blev til >presukniv« - de vil 
dbenbart have krig pd kniven, de fyre 
pd El/eore!! 

Beduinerne pA øen Elleore Jagpe 
ørerne tilbage og brølede, De ville løs
rive sig - men de manglede noget. En 
kongelig bannerfører! Kong Ole havde 
nemlig forladt dem (og oven i kobet 
taget palmerne med), så ikke engang 
dem kunne øboerne stå med i hæn
derne. 

MEN NU KOM MANDEN! 
Allerede i 1834 stiftede den kendte 

TV-anmelder Darfocd (kaldet bonde
vennen) en skole i K øbenhavn . (Der 
lærte han at svinge riset). Begejstrede 
lærere samledes om ham, og i 1944 
hørte Barfoed & Co. om de betrængte 
beduiner pA Elleore. Han blev lutter 
øren, for han havde set så meget dår
ligt i sin tid. Han ville hjælpe! 

- Fy for Sabroe, sagde han, hvad 
fattes i øriget) Mangler de tøj) Ring 
til K.Jude-Leisncr, han vil bringe or
den i dette kaos! 

Men nu fik han sagen rigtigt fore-

Den historiske 
nutid - 12 minutter 
er mange penge ! 
Jagt . Han fik at vide, at de betrængte 
ikke havde revet sig i tøjet, men ag
tede at slå sig i tøjret - de vil nok 
rive sig - men det var løs fra Dan
mark. 

OG SA REV DE SIG! 
Nu havde folket en leder og gode 

ministre. Uden at meddele det danske 
kongerige det mindste, gik han bar
fodet i land med sine ferle smæk
kere (senere er anlagt flere frihavne). 
opkastede sig (det var en hård sejl
tur) til konge over øen. Nu havde 
han et _ rige, der havde samme ud
strækning som Rådhuspladsen; sA på 
en måde kunne man sige, at h an 
havde sin egen rådhusplads. 

RIGET BLIVER TIL! 
Deres fra flere ellorianskc kontorer 

ud.sparkede korrespondent, præsente
rer her de vigtigste detaljer i de do
kumenter, han nåede at microfilme. 
Desværre er enkelte vigtige strimler 
ødelagt af salrvand, da ban måtte 
foretage et hastigt tilbagetog, skarpt 
forfulgt af Elleores søetat og drage
korps . Hvordan han kom ind i riget 

kan af udenrigstekniske grunde ikke 
afsløres her. 

Men her er efterforskningsresulta
terne, dugfriske: Riget styres af :..Ri
gets Råde med en =kke kancellier, 
som varetager forskelligt. Herefter 
kommer en række institutioner: >Kon
toret for uafgjorte og uekspederede 
sager«, »Landmilits«, >Søetat«, Drage
korps«, >Frivillige fra udlandet«, >Lø
vejægerkorpset« samt >Kvindernes 
samfundshjælp<. Sidstnævnte etater er 
alle af militært tilsnit, især Kvinde
korpset r:gnes af indviede for farligt, 
da det består af såvel Madonnaer og 
Primadonnaer. 

På Elleore er tid penge! Derfor 
fulgte riget ikke Danmark, der i 1893 
forlod dansk nationaltid og tik-takkede 
sig frem til mellemeuropæisk normal-

tid . Det vandt Elleonerne 17 minutter 
pA. Tænk, hvad det bliver til af penge 
på alle de år/ 

Et ikke uvæsentligt led er opbyg
ningen af den sunde borger på den 
sunde ø, derfor den årlige Ellym
piade, hvis vigtigste grene er det år
lige opgør i kalvekastning, afhopning, 
40 meter baglæns vandgang for herrer 
m. m., andalusisk bjergludo og kra
chet, som spilles af to hold og en 
bold. Holdene består af en morakker, 
en stikker, en fup og to undermålere! 

Til sidst ... atjuuul ... vil jeg ... 
atjuuul NU GAR JEG HJEM! 

Det var det sidste, vor udkørte 
medarbejder kunne berette. Men det 
var nu heller ikke sd lidt. Vi herinde 
pd redaktionen er stolte af ham, hans 
friske væsen, hans smittende hu ... 
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Vor energiske medar
bejders hastige rids 
over kongeriget. De 
mange stedbetegnelser 
taler på deres egen 
måde om den kultur
(minister), der præ
ger det lille vakse 
kongerige! 



CKEN 

Fra prinsessen 
af Elleore 
Kære KVIK! 

Tegningen forestiller vores skib Lø
vejagten, som ligger i Roskilde fjord 
ved Elleore. Bag skibet ses Risø og 
militærets marker. 

Derefter vil jeg sige tak fra hele 
kongefamilien for tegningerne og hi
storien om Elleore. Tak. 

Mariænne, 14 Ar, (prinsesse) 
Adresse på fastlandet: 

Neerbek, Malmmosevej 2, Hol«. 

Til Elleores Margrethe! 
Vi takker underdanigst for den kon

gelige hilsen og de kongelige streger, 
hvilket vi tager som bevis for at 
ihvertfald den kongelige c/lorianske 
familie ej onsker at se sandhedens lys 
brænde under en skæppe! 

Med skrdbud KVIK & Co. 

Kære KVIK 
Nu har jeg fulgt med i Donovan

diskussionen, og jeg mener nu, at han 
godt kunne gøre lidt mere ud af sit 
udseende. Jeg synes, at det mest har 
været piger, der har været med i Do
novan-diskussionen. Jeg mener derfor, 
at vi drenge skulle være med I 

Donovans melodier er lidt sløve) de 
er ikke så muntre som Thc Beatles'. 

Venlig hilsen 
Jens Aarup, 9V. år, 
Abelt Alle 45, Fruens Bøge, Fyn. 

>FARVEL OG TAK< 
Kære KVIK! 

Mange tak for den gode medlems
tid, jeg falder for aldersgrænsen i 
denne måned. Spalten med ung mu
sik er vældig god. Jeg har været ude 
i erhvervspraktik, og det var meget 
interessant. Det mindede meget om 
Politiken~ efterårsarrangementer, som 
jeg også har været glad for. Der var 
ca. 50 forskellige arter at vælge imel
lem, og jeg havde valgt Bank-, Told
eller Postetaten. Læreren vælger så et 
af vore ønsker, og i mit tilfælde blev 
det Pos ten. Det var mægtige flinke 
folk, og jeg fik et godt indblik i livet 
på et pootkontor i 8 dage. 

Min kammerat havde valgt noget 
med skovbrug, og h an skulle mede i 
en skov i 8 dage. Han var meget træt 
af al den friske luft. 

Venlig hilsen 
>R obin« - U rban 7ensen, 

H j0r;inggade 27, 4 " Kbh. Ø. 


