l(ongerige som et køkkengulv
undergrunden, det være sig
I Roskilde fjord ligger olie,
uran eller gas.
et kongerige på størEnh,·er spøg tages
relse med et køkken- gra\•alvorligt
gulv. Øen har været i
Elleore-samfundet tager enhver spøg om kongerigets sukrig med Roskilde. I verænitet gravalvorligt. Det
de heftige kampe reg- kan museumsforvalter Erhard
Grimstad fra Vikingeskibshalnede det med karamel- len i Roskilde tale med om. Han
var i frontlinjen sidste gang,
ler og chokoladebolc- elle-borgerne
viste sig fra den
her, men I 1969 blev krigeriske side. Det var i kommunesammenlægningens dage
der sluttet fred.' Nu i slutningen af 1960erne. ErGrimstad mindes k~m
stiller kongeri'get terri- hard
pens hede til mindste detalje:
· Det begyndte med høflige
toriale krav mod Risø.

Roskilde-freden blev sluttet
i august 1969 og et dokument
på rådhuset vidner om den historiske dag. Der skal være
fred mellem Elleore og Roskilde så længe byen har en
Grim Stad, hedder det i fredsaftalen. Erhard Grimstad blev
senere inviteret til hofbal på
Elleore og ved lejligheden udnævnt til kongerigets kommer•
cielle krigsråd. En medalje i
guld-lignende metal med inskriptionen ·Regino de Elloria
1944-1969 ·
minder Erhard
Grimstad om hin mindeværdige dag.

Af Inger-Lise Klausen

Kongeriget Elleore blev
grundlagt i 1944 af en gruppe
lærere fra Frederik Barfoeds
skole, der købte øen for 10.000
kr. til lejrskoleformål. Et samfund blev opbygget som karikatur af stormagten Danmark
med konge, dronning og et kabinet som styrende organ, nonner og munke, bønder og borger som menige medierrimer.
Samfundets hovedindtægtskil·
de er salg af frimærker og julemærker, der bl.a. sælges fra vikingeskibsmuseet i Roskilde.
Elleore har egen møntsystem.
»Vi er netop gået over til en·
heden leodore, opkaldt efter ·
vor konge, Leo II. Der har været lidt rod i pengesystemet
gennem tideme, men kursen er
konsekvent 17 i forhold til den
danske kr., siger storhertugen,
under hvem frim.ærkesalg og
møntsystemet sorterer.
i
• Sikke en gaiskab. Kongeri~ ·
get er ikke· større end et køkkengulv• . De forlesende ord
kommer fra Erhard Grimstad,
der lægger vægt på at beholde
alvoren i spøgen.

Kongeriget Elleore i Roskilde fjord stiller territoriale
fordringer mod Risø, hvis forsøgsstationen opstiller olieplatforme inden for kongerigets
territorial-farvand. Bulletinen
kommer fra storhertugen af
Elleore, viceskoleinspektør Ole
Silau, Kildegaard Gymnnasium i Hellerup.
•Vi er i princippet ikke krigerisk indstillet over for stormagten Danmark, men.jeg må
dog understrege, at vi ·værner
om vor suverænitet. Alle indbyggere i kongeriget Elleore er
indrulleret i såvel hær som flåde og det vil sige, at militæret
har 200 pct. dækning .• , siger
storhertugen.
Situationen i Roskilde fjord
kan meget let få følger, der gør
statsminister Poul Schhiters
problemer med Olof Palme om
mulige olieforekomster ved
Hesselø til rene pebernødder.
Der er tegn på,' at kongeriget i
Roskilde fjord allerede har
_truffet forholdsregler i tilfælde
af kommerciel udnyttelse af

noter, stilet til kongen af Elleore med påmindelse om, at kongeriget nu skulle belave sig på
indlemmelse i Roskilde kommune og ikke som tidligere til; høre Himmelev-Veddelev.( Fidusen lå i at få elleborgerne
med til byfesten i Roskilde).
Efterhånden udviklede affæMuseumsinspektør
Erhard
ren sig til notekrig . og raslen
Grimstad blev udnævnt til admed sabler. Til sidst brød formiralsgeneral under den sidste
handlingerne sammen, og der
krig mellem Roskilde og Elleovar ingen vej uden om. Der
re.
blev erklæret krig mellem Roskilde og Elleore.
kravlede mod land som vilde
Vi var velvidende om, at
dyr og kæmpede sig frem mekongeriget er fuldt udrustet
ter for meter. Elleborgerne bemed hær og flyvevåben, så vi
gyndte at lade trægeværerne,
måtte også finde på noget. Borog for sent opdagede admiralgervæbningen blev sammengeneralen, at elleborgerne var
kaldt i hast, og Roskilde-garudstyret med lrygehge våben,
den stillede op på havnekajen,
som han intet kendskab havde
hvor vi havde den pansrede
til.
kanon-båd, dampskibet Skjelskør liggende .. I skyndingen
En regn af
havde vi ikke fået udnævnt en ·
karameller
øverstbefalende. I farten blev
jeg udnævnt til admiralsgene· Pludselig regnede det med
:ral og udstyret med uniform og
'karameller og chokolade-bolstilbehør•, ·Siger Erhard Grim'jer ned over mine folk. og jeg
stad.
kunne overhovedet ikke -styre
Roskilde-hæren var ~dstyret
tropperne•, siger admiral-generalen.
. med røgbomber og de 30 mand

Grundlagt til
lejrskoleophold
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