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Ellendigheden endelig omme
Check-in til tiden,
da ellerne efter
næsten et års ventetid atter drog hjem
til kongeriget i Roskilde Fjord.
VEDDELEV: Klokken var
11.51, da elleborgerne påbegyndte check-in til årets
elleuge i lørdags, men det
skæve klokkeslæt er ikke
ensbetydende med, at ellerne går specielt højt op i
præcision.
- Nej, men der er noget med
primtal. Vi bruger meget 7
og 11 og 17, så når vi mødes
klokken 11.51, så er det mest,
fordi 51 er et tal i 17-tabellen,
men det betyder bare, at vi
mødes klokken 12, fortæller
jagtcaptainen, som i kasket
og hvid skjorte med epauletter, der viser hans rang,
tager imod de civilklædte
landsmænd,
efterhånden
som de ankommer til Oceankajen på havnen.
Om shortsene og stikkelsbærbenene er en del af uniformen, er ikke opklaret.
Jagtcaptainen bærer også
titlen
admirallieutenant.
Det meste af året nøjes han
med at kalde sig Hans Christian Holm, men i den sidste
uge af skolernes sommerferie står han i spidsen for elleugen, hvor ellerne »vender
hjem« til riget efter 51 ugers
udlændighed - eller ellendighed, som det hedder på
ellisk.
Forberedelserne er en
større logistisk udfordring,
der kræver et utal af overfarter, ikke kun fra Oceankajen, men også fra badebroen på Veddelev Nordstrand,
hvor ellerne har et depot i
spejderhytten.

Flere og flere
Forud for afrejsen har en
fortrop været i gang i tre
dage med at rejse byen Maglelille, Elleores hovedstad,
som trods sin lidenhed har
forskellige bydele, eksempelvis det fashionable Ellerup og Eriksberg og slum-

Maglelille Phærgephart havde mange afgange ved elleugens start, hvor både gods og ellere skulle fragtes fra Veddelev over Ophavet til Maglelille Phærgehavn, der ligger på Elleores sydside ved badestranden Ellevy mod øst.
Foto: Steen Østbjerg
kvarteret Elbertslund.
Samlingspunktet er det
centrale rådhus, som det
hen over årene har været
nødvendigt at skifte ud i
takt med at befolkningen
voksede. Her kan alle øens
beboere spise samtidig.
- Vi er blevet ﬂere og ﬂere.
de seneste år har vi været
omkring 120, og det er deromkring, øens kapacitet er.
I det gamle telt kunne der
ikke presses ﬂere ind end 80,
siger jagtcaptainen.
At mange er på vej til Elleore, får man indtryk af
ved check in-skranken hos
Elltours, det kgl. elliske rejseselskab. Her sidder rejse-

bureauets generalformand,
som nogle også kender som
Stig, i uniformsskjorte, og
når de rejsende henvender
sig, taster han ihærdigt
på en computer, som kun
mangler at blive tændt.
Ved siden af ham sidder tre
kvinder, også i uniform, og
tager imod udfyldte ansøgninger om opholdstilladelse
på Elleore.
- Er De kidnapper? Eller er
De bare løs på tråden? lyder
spørgsmålet, der forvirrer
dem, der er med for første
gang. Men til sidst får alle
stempel, både i panden og på
billetten, og så er porten til
en hel uge, der ikke ligner

God overfart! Når opholdstilladelse var givet og rejsehjemlen udstedt, blev kvitteringen udstedt i form af
særdeles synlige stempler.
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nogen anden i løbet af året,
sikret.
- God overfart! smiler pigen med stemplerne, når
den bureaukratiske procedure er overstået.

ﬂere end 120, hvem skal vi
så sige nej til? Men jeg føler
mig som en af bærerne af
traditionen, og jeg vil gerne
med for at se, om den yngre
generation holder traditionerne i hævd, siger admi-

ralcaptainen, inden også
hun stævner ud af havnen i
Veddelev.

øst

Forsyninger nok
Først skal bagagen dog indvejes.
Indfortoldningen
ﬁnder først sted ved ankomsten.
Der er salg af elliske postkort, frimærker og toldfri
varer ved check-in, men
trods et udvalg, der bl.a.
byder på elbryg og en utvivlsomt udsøgt ellisk vin går
salget mere end trægt. Ellerne har tydeligvis tillid
til, at forsyningerne på øen
er rigelige.
Og det er de, forsikrer admiralcaptain Svane alias
lensgrevinde Von Schwann
alias Marie Svane, som er
veteran med hensyn til elleugen. Hun var med første
gang i 1981.
- Der sker hele tiden forbedringer. For eksempel
har vi udvidet kølekapaciteten, og det er slet ikke så
primitivt, som mange tror.
Faktisk er det ret komfortabelt efterhånden, siger admiralcaptainen.
Det seneste par år har hun
haft andre plan er for ferien,
og det har forhindret hende i
at deltage i elleugen, og med
den stadigt stigende interesse for at komme med var det
lige før, hun ﬁk dårlig samvittighed over igen at tage
med.
- For når vi ikke kan være

- Har De ikke pas med?? Så må vi se, hvad vi kan gøre! Bemræk stemplerne, som er i særlig høj kurs i den særegne elliske verden.
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