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DETSKER - - - - - - -

Kongeriget Elleore
lukker fremmede ind
Nationalparkprojekt Skjo ldungelandet har aftalt med
Cabinettet i Elleore, at ø1iget i
Roskilde Fjord åbner grænserne denne søndag.
Ministre og andre høyadeligc vi l cage imod og vise rundt i
kongeliget, og natmvejledere
er klar med kikkerter og gode
h istorie r om fu gle og natur på
øen og på Roskilde Fjord.
Skjoldungelandet sørger
for pendulsej lads mellem Veddelev og Elleore melle m klokken 11 og IS.
Elleore er en af perlerne
midt i Roskilde Fjord. Herfra er
der et fantastisk udsyn til Roski Ide med Domkirken tronende højt over byen, til Kattinge
Vig og Bognæs, h\•or havørnene har rede samt vid t udsyn
O\'er hele Yderbredningen.

Øen ejes af Kongeriget Elleore - en gammel lærerforening
fra en gymnasieskole i Køl:>en·
havn. Kongeriget har et væld
af særlige traditioner og ord ·
ninger, som på underfundig
\~S afspejler, at man opretholder alle de centrale funktioner,
som et ko nge1ige skal have: der
er en konge og en dronning,
flere universiteter, egen møntfod, frimærker, et forsvar, egne
stednavne osv. Alle ligets borgere sam les e n uge på øen Iwer
sommer.

Ornitologiske Forening og
Skjoldungelandet vil fortælle om naturen. Man kan også
drøfte nationalparkspørgsmål
med repræsenlanler for styregruppen. og hver time gives et
lille oplæg om sagen .
Der er sej lads med vikingeskib og færøbåd til øen i pend ulfart fra Veddelev havn.
Overfarten tager ca 15 minutter. Der sælges ikke toldhi
vare r ombord, så lidt at sp ise
og dtikke må gerne medbrin -

ges. Vikingeskibsmuseet står
for denne overforl.
Klokken ni sej les med det
store Vikingeskib Aslak fra
Malitimt Forsøgscenter i Lyndby. Det går til Herslev, hvor
påstigning også er mulig. Kl.
10.20 sejler skibet mod Elleore. Det forventes fremme ca. kl.
12, og det returnerer igen kl.
ca. 13. Denne del af arrangementet slår Damnarks Natur·
fred ningsforening for som led
i foreningens 100 års jubilæum. I ptincippet kan m an kombinere sejladserne så det denne dag e r muligt at sejle med
vikingeski b tværs over Roskilde fjord. Der er ikke Lihnel·
dingsmulighed, så det er efter
p1incippet "Førsr til Skib".

Sejlture
På andre tider af året har fuglene øen for sig selv. Danmarks nationalfugl Knopsvanen findes i stort antal tillige
med m<mge andre vandfug le.
Naturvejledere fra Danmarks

TRANSPORT
Afgang fra Veddelev: pendulsejlads i tidsrumm et mellem kl. 11 og
ca. 15
Afgang fra Lyndby hhv. Herslev: kl. 9 hhv. 10.20
Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding, men der er mulighed for at
booke sig ind på sejladserne fra Roskilde til Veddelev (kl. 10-11) og
fra Veddelevtil Roskilde (kl. 15·16) - ring til Vikingemuseets boo·
kl ng på 46300253.

Vikingeskibe sørger for transporten til Kongeriget E//eore.

