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PRESSMEDDELANDE – VÄRLDENS HEMGJORDA LÄNDER SKILDRAS I NY 
BOK 
 
Du känner till Schweiz, Senegal och Saudiarabien. Ja, kanske alla 193 länder som lyckats 
knipa en plats i FN. Men har du hört talas om den hedonistiska techno-utopin Sweutschland? 
Den bortglömda alpmonarkin Seborga? Eller det marina anarkofurstendömet Sealand? 
 
De kallas mikronationer och kan beskrivas som en sorts lågbudgetstater av do-it-yourself-
karaktär. Vad som förenar dessa projektländer – vars historia sträcker sig hundratals år 
tillbaka i tiden – är att de använder statliga attribut, så som pass, flagga och nationalsång. 
 
Den kanske mest kända av världens cirka 400 mikronationer är Sealand, vars territorium 
består av ett ockuperat havsfort utanför Storbritanniens kust. Furstendömet utropades i 
september 1967 av piratradioentreprenören och krigsveteranen Roy Bates. Mikronationens 
historia innehåller skottlossningar, kidnappningar och diplomatiska intriger. Idag, 50 år efter 
grundandet, fortsätter kampen för erkännande på Nordsjöns Kuba. 
 
Flera svenskar har också utropat mikronationer. Här utmärker sig Carl Michael von 
Hausswolff och Leif Elggren och deras Konungarikena Elgaland-Vargaland. Mikronationen, 
som består av alla gränser mellan alla länder på jorden, uppmärksammas under hösten 2017 
med en stor utställning på Moderna Museet i Stockholm. En annan ”svensk” mikronation är 
Lars Vilks skulpturstat Ladonien, som sedan grundandet 1996 lockat 19 000 medborgare och 
idag företräds av Drottning Carolyn från Chigago. 
 
Fram till för bara några år sedan såg det ut som om globaliseringen var på väg att förpassa 
nationalstatsidén till historiens malpåse. Men det oroliga världsläget har gett den en förnyad 
aktualitet. I det förvirrande tillståndet av nationalstatens varande eller icke-varande blir 
mikronationsrörelsen extra intressant. Trots sin obskyra natur blir den geokulturella 
subkulturen en sorts pendang till hela idén om nationalstaten. 
 
I Mikronationer – på besök i hemgjorda länder skildrar journalisten Johan Joelsson och 
fotografen Jonatan Jacobson livet i åtta av världens mest fascinerande mikronationer: Sealand, 
Seborga, Sweutschland, Elleore, Ladonien, Alcatraz, Molossia och Elgaland-Vargaland. 
Arbetet med den alternativa atlasen påbörjades 2009 – men ett frö såddes redan vid 
millennieskiftet när Joelsson och Jacobson grundade konst- och musikkollektivet 
Svartryssland utanför skånska Vinslöv. En intervjubaserad reportagebok som i text och bild 
skildrar mikronationsfenomenet har aldrig tidigare utgivits i Sverige eller internationellt. 
 
– Det här är en kalejdoskopisk parallellvärld som vanligtvis är sluten för allmänheten. Vi har 
fått stifta bekantskap med rojalistiska rättshaverister, paranoida prinsessor och do-it-yourself-



diktatorer. Men också utopiska filantroper som drömmer om att skapa en bättre värld, säger 
Johan Joelsson. 
 
Johan Joelsson (f. 1980) arbetar sedan 2003 som journalist med bas i Malmö. 2013 
nominerades han till Fackförbundspressens journalistpris i kategorin ”bästa berättande text” 
för sitt reportage om Sealand. Han har även erhållit tvåårigt konstnärsbidrag från Sveriges 
författarfond samt tilldelats Byggnads kulturstipendium 2016. Mikronationer – på besök i 
hemgjorda länder är hans debutbok. 
 
Jonatan Jacobson (f. 1980) utbildade sig till fotograf vid Fotoskolan i Gamleby och 
Mittuniversitetets bildjournalistprogram. Sedan 2007 arbetar han som frilansande fotograf och 
journalist baserad i Malmö. Mikronationer – på besök i hemgjorda länder är hans debutbok. 
 
Klas Isaksson (f. 1983) är i grunden graffitimålare. 2008 var han med och bildade musik- och 
konstnärskollektivet Den svenska björnstammen. 2014 debuterade Klas Isaksson med sin 
serieroman Evig lycka. 
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