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1 Avisen s a d 

Elleore har nu fået et fælles T-shirt -image 

(PlasL:e, plaske.! Bagsiden går 
igen i vandet). 

- Vel er jeg ikke Chr. IV, og 
dette er helt sikkert ikke Ru
bicon, men alligevel siger jeg: 
'Værsgo, her er avisen!' 

- Jam ... fremstammer en 
uniformsklædt og medal
jeprydet mandsperson på el
lisk. 

- Haha! udbryder jeg som 
med en mund. Det havde I 
nok ikke troet, hvaba? Men 
De, min herre, har reflekteret 
på en annonce i det fortræffe
lige organ Politiken Plus og 
sidenhen besværet Dem over, 
at Politiken - sådan som der 
ellers stod i avertissementet 
- ikke kunne blive bragt he
rud til øen Elleore i Roskilde 
·Fjord (afsides: 'Der er vel in:· 
gen løver'? ). Men det kan 
den, så sandt som vi befinder 
os inden for HT-området. 
Bagsiden råder bod på mangt 
og meget. Og da dette mærk
værdige sted ikke er større 
end Rådhuspladsen, .hvor Po
litiken bliver revet væk hver 
aften, er jeg sikker på, at det 
samme vil ske her. Må jeg gå i 
land? 

- Jah, svarer mandsperso
nen tøvende, men De skal 
igennem den elliske told. 

- Himmel! Ikke jl.et! 
- Har De noget at for tol-

de? spørger endnu en officielt 
udklædt mand bøst. En dåse 
sardiner? Det er dyrplageri. 
En udgave af 'Robinson Cru
soe'? 

- Robin ... ? 
- Den bog gi 'r økuller! 
Bang, sagde det , og så fik 

avispakken for en sikkerheds 
skyld et slag med en kæmpe
hammer. Vi fik lov til at gå 
gennem afspærringen og se på 

Anne Lene fik for en dag hver
vet som postholder. E t an
svarfuldt.job på en ø, hvor man 
slet ikke kan komme i kontakt 
rried omverdenen 

kongeriget Elleore og det s be
boere (meget venligtsindede) , 
og så melder spørgsmålet sig 
om, h ... em der er kulret. 

EDeore, som snart bliver 
fredet, ejes af en foreni ng på 
omkring 150 mennesker i 
mange aldre, som har fået di 
spensation t il at opholde sig i 
telte på den i en periode hver 
sommer. Og det har de fået'et 
kongerige ud af med eget flag, 
bankvæsen, filateli og særeg
ne sportsgrene som frit ids
beskæftigelse. 

E llefolket er noget for sig og 
går dødsensalvorligt til spø
gen. 

Den nuvæ rende kreds af el 
lister rummer en kerne af folk 
fra Kildegård Gymnasium , 
men der er smuttet nogle ti llø-
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Her sker det: Bagsideredaktøren modtages med jubel af kongeriget Elleores indbyggere, der spændt 
vent er p å da~ens avis - Foto: Erik Petersen. . . 

Den væmmelige tolder.1 

bere med. Ug rigets historie 
går langt tilbage, selv om det 
kun er otte år siden, at de 
nuværende herskere erhverv
ede residensen, hvor det i 
øjeblikket er kong Leo II, der 
holder tømmerne. 

En detalje: Undertegnede 
blev in terviewet til Elle-ra 
dioens 'aftenudsendelse. Jeg 
udtalt e de forblæste ord: 'Her 
er ret fladt .' Ingen sagde mig 

imod. De havde nemlig travlt 
med kalvekastning - en an
den af deres besynderlige bi 
beskæft igelser. 

Men ellers er det rigtigt nok, 
at kongeriget Elleore blev 
grundlagt af en kreds af lære
re fra Frederik Barfods skole i 
1944. 

Og det med løverne? Ja, det 
var fil mmanden Ole Olsen, 
som i 1907 import erede to 
han løver og lavede fi lmen Lø
vejagten på Elleore. Det fik 
han en sag for dyreplageri på 
halsen for . 

Nu få r beboerne Polit iken, 
og det er der næppe nogen . 
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