Elleore i Roskilde Fjord er et sælsomt

og fortryllende kongerige. Et land, hvor mønten
koster 17 kroner, og hvor tiden konstant er
17 minutter foran rådhus.k lokkerne i København.
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oldrestriktionerne i _
lilleputstaten er betydelig strammere
end herhjemme. Turisternes bagage undersøges omhyggeligt af toldere i fornemme uniformer, og ·ingen lægger skjul på, at man
er på jagt efter smuglervarer - specielt små sardiner
på dåse.
Lyder det skørt???
- Slet ikke, for vi er et
fredselskende og dyrevenligt folk, der ikke accepterer burhøns og sardiner på
dåse, forklarer de elliske
embedsmænd og gennemfører deres toldeftersyn
med en ildhu, der gør kollegaer i Kastrup lufthavn
til de rene englebasser. Opdager tolderne en dåse sardiner,. føres den formastelige til .Forvisningsøen~
(en lidt overdimensioneret
kampesten) små 200 me-
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Mens smugleren således
aftjener sin straf vil det
måske være på sin plads at
fortælle lidt om landet Elleore.
Elleore er ikke større end
Rådhuspladsen i København, og hele riget ligger
som en lille grøn ø i Roskilde fjord.
Oprindelig var Elleore
en del af Danmark, men i
1944 erklærede dens befolkning sig for uathængige, ·
Elleores første konge bar
na\rnet, Erik I, og han regerede fra 1944 til 1949.
Han blev efterfulgt af kong
Leo I, kong Erik II og kong
Leo II, der sad på den elli~
ske trone fra 1972 til 1986.
Landets regerende dronning, dronning Leodora I,
·bærer tilnavnet Den dydige, Den lydige eller Den
spydige, alt efter om det er
hende selv, hendes mand,
prins Peter, eller befolkningen, der omtaler hende.

Utrolig charme
- Det tog mig 18 år med
rundsave på albuerne at
blive kåret som dronning
Leodora den Første af El-

_leore, for.tæller._ dronnin- -·
gen.
Dronning Leodoras 200
undersåtter (de er mellem
tre og 80 år) hilser hende
med stor ærbødighed; både
. når de møder hende på Elleore, og når de render på
hende i nabolandet Danmark, hvor dronningen ernærer sig som advokat.
Ø-rigets kongelige adel bærer alle utroligt forn~mme
titler. Fælles for dem alle
er, at de engang·har været
elever på Kildegård Gymnasium i København.
Dronningens
øverste
undersåt, udenrigsminister Vicomte de' Andy, er
uddannet arkitekt og lille-

putstatens populæreste historieskriver.
· - Vi har hele tre universiteter her i landet, fortæller udenrigsministeren.
- Vort sprog, Al, er me- .
get vanskeligt, så vi tilbyder vore udenlandske studenter srriå introduktionskurser i Al og i behandling
af vort møntsystem, hvor
en leod'or svarer til 17 danske kroner.
Elleore ·blev opdaget i
-944 af nogle irske munke
fra Findaner-ordenen. De
slog sig ned på øens nordspids, hvor de opførte Kruneklosteret, hvoraf man
stadig · kan se ruinerne af
Det himmelske Tårn.

Munkenes rige på Elleore varede i lige ved 1000
år. Så kom •Den store udlændighed«, og øen lå øde .
indtil .Det udødelige Råd.
købte den i 1944. Rådet,
der bestod af syv folkeskolelærere fra København,
skabte derefter Elleore både som kongerige og som
feriested for storbyens
børn.

Bomber af mel
Danske tropper har gentagne gange forsøgt at erobre Elleore, men takket
være en tidsforskel på plus
17 minutter har vi altid været i stand til at mobilisere
inden angrebene.
Vi slås tappert hver
gang, og uåde det danske
ci.vilforsvar og Roskildegarden er blevet slået tilbage med vore uovertrufne
mel-bomber.
Udenrigsministeren afbryder sin fortælling. Ude
på fjorden nærmer landets
flagskib sig, og i dets stævn
ses Elleores dronning Leodora i stiveste puds med
krone, septer og hermelinskåbe.
Det er første gang efter
sin kroning at dronning
Leodora skal besøge sit
ørige i Roskilde Fjord. Alle
får travlt med at pudse
medaljer og børste fnug af
uniformerne.
Få minutter senere sker
det. ·
Dronning Leodora sætter sin spinkle satinklædte fod på Elleores hel~
lige jord, og alle falder på
knæ. Vicomte og udenrigsminister de' Andy byder
·velkommen.
I højtidelige minutter
skuer dronningen ud over
sit elskede Elleore, sit folk
og elleskoven (et enkelt
fyrretræ på øens sydspids).
Så falder hun på knæ og
kysser sin fædrene jord nøjagtig som hendes kollega, kong Konstantin, da
han i 1981 faldt på knæ og
kyssede landingsbanen i
Athens lufthavn, da han
skulle til sin mors begravelse. .
- Om vi er skøre? Slet
ikke, vi er bare en forening
. af gamle-skolekammerater
fra Kildegård Gymnasium,
der elsker at rende sammen
på vores Elleore i Roskilde
Fjord, smiler dronningen
:værdigt.
Så vender hun sig om
mod sit. lands magtpyramide.
- Mon ikke det er · på
tide, at I henter turisten på .
• Forvisningsøenc tilbage til
Elleore.
Mens undersåtterne farer af sted ·for at udføre
majestætens ordre, begiver
dronningen sig værdigt ind
på sin grønne ø.
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