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skattesvig: Et ægte-
par, der har forretning i 
Lejre-området, risikerer 
fængsel og et minus på 
26 millioner kroner.

Af Rita Vestergård

lejre: Ægteparret står i dag tiltalt 
i Retten i Roskilde for blandt andet 
skattesvig for 12 millioner kroner i 
årene 2005-2008.

- Der er påstand om fængsel og en 
bøde på 14 millioner kroner. Der 

er brugt fire cvr-numre til nedriv-
ning. Det er vores opfattelse, at der 
ikke er indeholdt skat, moms eller 
arbejdsmarkedsbidrag for cirka 12 
millioner, fortæller seniorankla-
ger Jesper Hagen.

De 12 millioner er parret netop 
pålagt at betale af Landsskatteret-
ten, som de indbragte den første af-

gørelse for.
Sagen blev taget op i 2010 efter 

Skats stikprøve-kontrol af ægte-
parrets selskaber, der har adresse 
i privaten et andet sted på Sjælland.

Lejre 1. sektion side 9

Snyd kan koste 26 millioner
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Mikronation: I disse 
dage bliver der afholdt elleuge 
på Elleore. For 69 år siden blev 
øen købt af en gruppe folkesko-
lelærere, som erklærede Elleo-
re for et uafhængigt monarki. 
Siden da er Elleores indbygge-
re, eller ellefolket, som de kal-
der sig, taget ud til øen en uge 
om året. På Elleore hersker 
mærkelige skikke og traditio-
ner, men i nat blev traditioner-
ne brudt, da Elleore blev angre-
bet af pirater.

Roskilde  
1. sektion side 4-5

Uafhængigt 
monarki på 
Elleore

Foto: Peter Andersen

Roskilde Banks administre-
rende direktør gennem 29 
år, Niels Valentin Hansen, 
afviser at være ansvarlig 
for de store lån, der førte til 
bankens krak. Det var un-
derdirektør Allan H. Chri-
stensen, siger han i et inter-
view i dag.

Roskilde  
1. sektion side 2

Valentin  
afviser 
ansvar

V og LA i Høje-Taastrup 
Kommune har valgt at dan-
ne et liberalt valgforbund.

De ønsker økonomisk an-
svarlighed, men borgmester 
Michael Ziegler (K) afviser 
kritikken og frygter tab af 
borgerlige stemmer.

Høje-Taastrup  
1. sektion side 10

Liberalt  
valgforbund 
uden K

Foto: Jeppe Lodberg
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SEK TION 1

PIRATER: Pirater har 
stjålet kongeriget 
Elleores flag og har 
efterladt krav.

Af Thomas S. Abildsten

ELLEORE: Natten til onsdag 
fi k kongeriget Elleore stjålet 
sit fl ag, Ellebrog, af pirater.

 - Vi har ingen anelse om, 
hvem det var, siger jagtkap-
tajn Hans Christian Holm.

Omkring klokken fi re i 
nat blev ellefolket vækket 
af kanonslag, da en motor-
båd nærmede sig øen. En 
gruppe pirater løb ud af bå-
den og fandt hurtigt frem 

til Ellebrog. De tog fl aget og 
skyndte sig tilbage til deres 

båd, hvor de forsvandt ud i 
fjorden igen.

Det eneste piraterne efter-
lod sig, var et piratfl ag og et 
brev. 

I brevet kræver piraternes 
leder, Kaptajn Blod, at Elle-
ores konge giver piraterne 
tilladelse til at færdes frit i 
Elleores farvand. 

Piraterne kræver også, at 
de kan få nul procent i moms 
på rom og krudt. Ifølge jagt-
kaptajnen har ellefolket dog 
ingen planer om at opfylde 
piraternes ønsker.

 - Vi forhandler ikke med 
terrorister, men vi tager ger-
ne imod en undskyldning, 
siger Hans Christian Holm.

Pirater angreb Elleore

Jagtkaptajnen på Elleore, Hans Christian Holm, nægter at opfylde pi-
raternes krav. - Vi forhandler ikke med terrorister, lyder svaret.

MIKRONATION: 
Årets elleuge finder 
i disse dage sted 
på Elleore. Rygter-
ne om ellefolkets 
usædvanlige skik-
ke og regler havde 
nået DAGBLADETs 
redaktion, og derfor 
blev en journalist 
sendt ud for at ople-
ve elleugen med 
egne øjne.

ELLEORE: Velkomstkomi-
téen står klar, imens DAG-
BLADETs udsendte går i 
land på Elleore efter en cir-
ka ti minutter lang sejltur 
fra Veddelev Havn.

Premierminister Nana 
Marckmann og jagtkap-
tajn Hans Christian Holm 
er klar til at give en guidet 
rundvisning på den ø, de 
selv kalder verdens ældste 
mikronation. 

Elleore minder ikke om 
særligt mange andre steder 
i Danmark. Ja, faktisk vil 
de selv være utilfredse over 
at blive betragtet som en del 
af Danmark. I 1944 blev øen 
købt af en gruppe skolelæ-
rere, som erklærede øen for 
et uafhængigt monarki, og 
Kong Erik den første blev 
valgt som deres regent. Si-
den da er ellefolket, som de 
kalder sig, taget ud til Elle-
ore en uge hvert år, den så-
kaldte elleuge.

Dette års elleuge varer fra 
lørdag den 3. til lørdag den 
10. august og har omkring 
120 deltagere. Elleugen ar-
rangeres hvert år af jagt-
kaptajnen, som viser DAG-
BLADETS udsendte rundt 
på øen sammen med premi-
erministeren.

 - Det her er Maglelille, 
som er vores største by, si-
ger premierminster Nana 
Marckmann, og peger på en 

gruppe telte.
Elleore er cirka på stør-

relse med Rådhuspladsen i 
København, så Maglelille 
fylder over halvdelen af øen.

Sardiner er forbudt
Elleore er et spøjst lille sam-
fund, og der går da heller 
ikke lang tid på rundvisnin-
gen, før der opstår noget, der 
i en almindelig danskers 
øjne virker meget usædvan-
ligt.

 - DER SKAL SÆTTES 
SARDINER UD, råber en 
mand. Han hedder Thomas 
Korsgaard og er stadskom-
mandant. Det er ham, som 
sørger for, at Elleores love 
bliver overholdt, og han 
har grebet en ung mand i at 
medbringe en dåse med sar-
diner.

 - Jamen, hvorfor er det en 
forbrydelse at tage sardiner 
med? spørger DAGBLA-
DETs udsendte.

 - Det er synd for dem. Hvor-
dan ville du have det med 

at blive klemt ind på så lidt 
plads? siger stadskomman-
dant Thomas Korsgaard.

Som straf for sin forseelse 
bliver den unge mand lagt i 
lænker i omkring 30 sekun-
der, før han bliver beordret 
til at tage sine sardiner og 
sætte dem ud i fjorden.

Jul i august
Efter sardinudsætningen 
får DAGBLADETs udsend-
te fortalt, at det ofte sker, at 
børn eller unge tager sardi-
ner med ud på øen.

 - Vi kan godt lide at holde 
fast i vores traditioner, siger 
jagtkaptajn Hans Christian 
Holm.

Og det skorter ikke på spe-
cielle traditioner på Elleore. 
På den anden side af øen står 
en halv snes børn på hver 
deres side af et net og kaster 
en bold på størrelse med et 
bildæk over nettet. De spil-
ler krachet, som er Elleores 
nationalsport.

 - Krachet har fået navn 

efter, hvordan ens fi ngre ly-
der, når man griber bolden 
forkert, siger premiermini-
ster Nana Marckmann.

Af andre traditioner kan 
nævnes, at ellefolket gerne 
skal nå at afholde alle årets 
almindelige højtider i løbet 
af elleugen. Derfor står en 
ung mand i køkkenet og gør 
fl æskesteg klar til aftenens 
julemiddag. Om natten går 
ellefolket direkte videre til 
at fejre nytår, og på et tids-
punkt i løbet af ugen skal de 
også fejre påske og sankt-
hans.

Kongen er på arbejde
Til næste år kan Elleore 
fejre 70 års jubilæum som 
monarki. Men selv om deres 
status som kongedømme 
har stor betydning for elle-
folket, så kan Kong Leo den 
tredje ikke selv deltage ved 
store dele af dette års elleu-
ge.

 - Han skal arbejde på sit 
civile job, siger premiermi-
nister Nana Marckmann og 
afslører dermed, at ellefol-
ket lever et helt almindeligt 
liv, når de ikke er på Elleore.

Dermed slutter en grundig 
og interessant rundvisning 
i verdens ældste mikrona-
tion, og det betyder, at det 
er tid til, at DAGBLADETs 
udsendte skal rejse tilbage 
mod Roskilde. Eller som el-
lefolket kalder alt uden for 
Elleore: Udlandet.

tsa

Sardinforbud og julefest

Den unge mand, som medbragte sardiner, blev lænket for sin forbry-
delse. 

»  Det er synd for 
dem. Hvordan ville du 
have det med at blive 
klemt ind på så lidt 
plads?

Stadskommandant Thomas 
Korsgaard om sardinforbud

ROSKILDE: Komponisten og 
organisten Lise Dynnesen 
og saxofonisten Betty Mag-
nussen gæster Roskilde 
Domkirke med det de kalder 
for wellness for øregangene 
med en lyrisk, nordisk tone. 

Det er alt fra selvkompo-
nerede numre og verdens-
musik til personlige for-

tolkninger af skandinavisk 
folkemusik.

Det sker til natkirke fre-
dag den 9. august klokken 
20-23. Aftenens præst er Per 
Vibskov, der denne aften 
vil tematisere den såkaldte 
Christfulness, der er den 
kirkelige pendant til tidens 
omtalte mindfulness.

Wellness i natkirken

Se og hør organist og komponist Lise Dynnesen, når der er wellness 
for ørerne i domkirken, når der er natkirke fredag aften. 

VOLDSDOM: 48-årig 
fra byens misbrugs-
miljø fik sin 14. dom 
for vold i går.

ROSKILDE: Da en 48-årig 
mand i går fi k en straksdom 
i Retten i Roskilde, var det 
14. gang, han blev dømt for 
vold.

For 14 dage siden banke-
de han en 47-årig mand, der 
lige som han selv befandt sig 
ved bænken på Byvolden, 
lige ved Gimle. Den er et af 
samlingsstederne for perso-
ner i byens misbrugsmiljø. 
Mindst to gange slog den 
48-årige den anden i ansigtet 
med knyttet næve. 

Dengang forduftede den 
48-årige umiddelbart efter, 
og siden har politiet været 
på udkig efter ham. 

I går morges blev han an-
holdt, og allerede inden mid-
dag blev han fremstillet i 
grundlovsforhør, hvor han 
erkendte at have slået.

Han fortalte, at han var 
blevet provokeret og blev 
sur, og så opstod der tumult. 
Men det var ham, der starte-
de med at slå, og det var det, 
han blev dømt for, fortæller 
anklager Sune Ploug Søren-
sen.

Straffen for volden fast-
satte dommeren til 60 dages 
fængsel, men fordi det kun 
er halvandet år siden, den 
47-årige sidst var inde at sid-
de, var der en reststraf på to 
måneders fængsel, som blev 
udløst af den ny straf. Der-
for kom dommen til at lyde 
på fi re måneders fængsel, 
som han begyndte at afsone 
straks efter domsafsigelsen.

øst

Fra  bænken i 
solen til bæn-
ken i skyggen

ROSKILDE: Roskilde Thai-
boxing har i den kommende 
sæson et nyt træningstilbud 
på programmet. 

Body Combat er cardio 
workout og er inspireret 
af kampsport som karate, 
boksning, taekwondo, tai 
chi og muay thai. 

Med denne form for fi tness 
vil man kunne forbrænde en 
masse kalorier, forbedrer 
koordination og smidighed, 

forbedrer hjerte- og lunge-
funktion samt kropshold-
ning.

Der er træningsstart den 
3. september, og der trænes 
tirsdag og fredag klokken 10-
11.30. Roskilde Thaiboxing 
holder til på Industrivej 46, 
1. sal, Roskilde.

Tilmelding skal til Marie 
Gryndahl, tlf. 20 94 92 89, el-
ler ved fremmøde i klubben.

Ny form for workout 
inspireret af kampsport
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Sardinerne skulle sættes ud i fjorden fra den meget lille klippeø, 
Kajsnude. 

Elleores flag, Ellebrog, vajer over Maglelille. I nat blev et af flagene stjålet af  pirater. Beboerne har dog et ekstra flag.  Foto: Peter Andersen

Julen blev fejret med manér på Elleore. Nationalsporten, krachet, er populær på Elleore.
Rundt omkring på Elleore, finder man masser af mærkelige dekorati-
oner og skilte.

Jagtkaptajn Hans Christian Holm og premierminister Nana Marck-
mann viser DAGBLADETs udsendte rundt på Elleore - verdens ældste 
mikronation. Kong Leo den 3. var fraværende - han skulle på arbejde.


