Y Välkommen till Sagolika Lorenzburg Z
- en mikronation i hjärtat av Karlstad. Vi är till för konstnärer,
fritänkare, queers, visionärer, medelsvensson och alla andra!
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- en mikronation i hjärtat av Karlstad. Vi är till för konstnärer,
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Lorenzburg är en mikronation – en påhittad mini-stat vars gränser sammanfaller med
stadsdelen Lorensberg i Karlstad. Furstendömet Lorenzburg söker inte ockupera mark med
våld eller andra medel men kan istället förstås som en dubbelexponering där staten ligger som
en parallell verklighet över det mer vardagliga Lorensberg.
Lorenzburg skapades för att reflektera över frågor som: Vem, ytterst, äger rätten till en
människa? Ägs vi av landet där vi bor eller finns det ett personligt självbestämmande som går
djupare och längre? Hur mycket tillåts en människa ”sticka ut” innan hen tilldöms sociala
bestraffningar av ”jante-lagen”? Kan jag skapa en fristad tillsammans med andra – en idénation som tar emot oss när vi tröttnar på vardagen och en begränsande verklighet? Hur
startar vi en nation helt från ruta ett? Hur ser folkdräkten ut? Hur låter nationalsången? Vilken
är vår nationalrätt?
Furstendömet Lorenzburg kommer att vara ett storskaligt community-art-projekt där boende i
stadsdelen Lorensberg inbjuds att medverka i en serie workshops med statsvetare,
kostymdesigners, kulturhistoriker, Stads/landskapsarkitekter, Singer/Songwriters, fotografer
och andra experter inom olika områden för att gemensamt skissa upp och slutligen
manifestera stadsdelens gemensamma ”identitet”.
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Arbetet med Lorenzburg utgår från fyra rubriker:
• Det goda grannskapet – Fokus på gemensam identitet kring framförhandlade värden,
aktiviteter och ”traditioner”.
• Lokalt perspektiv i en global samtid – Inventering, tillsammans med medborgarna, av
tillgångar/ resurser/ innovativt kapital och hur detta kan bidra till en
inhemsk ”produktion” som medborgarna kan ta del av.
• ”Sagonation i en urban miljö” – hur ska sagonationen Lorenzburg kunna manifesteras
fysiskt i ett ganska alldagligt radhusområde med tillhörande skogspartier? Kan
Lorenzburg utsmyckas med intressanta monument, fornlämningar eller andra
landmärken/historier/legender som förlänar ett sagans skimmer över nationen? Bidrar
detta till en unik miljö för boende och besökare?
• Plats och Varumärke – Kan den kollektiva berättelsen om Lorenzburg locka det stora
antal internationella turister, som besöker regionen, att göra en avstickare till det unika
och excentriska Lorenzburg när de ändå befinner sig i närheten?
Lorenzburg är i nuläget sammansatt av flera komponenter:
• visuellt material kopplat till idén om nationen (Flaggor, Kartor, Riksvapen)
• Idén om en nation som vill verka internationellt för emancipation (frigörelse) genom
vetenskap, konst och arbete med mänskliga rättigheter.
• Idén om en nation som explicit välkomnar det queera, udda och fantastiska. Här stöder vi
oss på den såkallade ”Florida Modellen” som bland annat menar att ju öppnare och
mer tolerant ett samhälle är, desto häftigare innovationer kommer det att producera.
• Prinsens person – den första öppet homosexuella regenten i världen. Prinsen är en aktiv
förespråkare för mänskliga och medborgerliga rättigheter. Det krävs transparens kring
Prinsens resa från privatperson till Prins, med allt vad det innebär att lära sig
Prinsens ”Yrke”. Kunglig Kitsch och fascinationen för kungligheter utvecklas som en
aspekt av varumärket.
Projektets gestaltande del avslutas med en ceremoni under 2016.
Om H.S.H. Prins Freï
Hans Suveräna Höghet Beau Freï Jean-Seraphine Baltazar von Fräähsen zu Lorenzburg är
Prins i Furstendömet Lorenzburg. Prinsen är uppvuxen i stadsdelen Lorensberg i Karlstad.
Efter gymnasiestudier på humanistiska programmet på Tingvallagymnasiet utbildade han sig
till dansare och koreograf på LABAN i London och sedan vidare till Performance-konstnär på
Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Prinsen är idag verksam som konstnär och
skribent med särskilt intresse för utbildning, personlig suveränitet och mänskliga rättigheter.
Läs mer på https://furstendometlorenzburg.wordpress.com
Följ Lorenzburg på Twitter @lorenzburg
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Vem håller i rodret? - Statsskick
Den klassiska indelningen av statsskick utgår ifrån hur statschefen tillsätts:
•

•
•
•

Monarki - ämbetet är ärftligt (till exempel Sverige). Skillnad mellan absolut monarki
(Kungen bestämmer allt) och konstitutionell monarki (Kungen har bara en ceremoniell
funktion)
Republik - ämbetet tillsätts av en valmanskår (till exempel Finland),
Diktatur - en enda person, eller mindre grupp, som tagit sig makten själv regerar med
envälde och förtrycker medborgarna.
Teokrati – Gud bestämmer allt (men genom ett ombud som Hen valt ut).

Viktigast av allt är ändå huruvida det är folket som bestämmer (genom direkt, eller
representativ, demokrati) eller om det är en självutnämnd Drottning/President/Ledare som
bestämmer med våld. Förslag på statsskick att utforska:

7 Anarki
7 Demokrati
7 Diktatur
7 Geniokrati
7 Hierokrati
7 Kleptokrati
7 Meritokrati
7 Monarki
7 Nekrokrati
7 Oligarki
7 Plutokrati
7 Republik
7 Teknokrati

Eller varför inte testa några fantasifulla
varianter:

7 Alienokrati – Utomjordingar styr (öppet
eller i hemlighet genom marionettepolitiker)

7 Robokrati – Supersmarta datorer i
maskinkroppar härskar över nationen.

7 Pedikrati – Barnen bestämmer allt
7 Artifexokrati – Konstnärer har makten.
7 Professokrati – Lärarna styr
7 Hitta på något helt eget !

Exempel:
Lorenzburg är en demokratisk konstitutionell monarki men med en ”knorr”.
Furstendömet genereras inom Prinsen och projiceras utåt i världen. På så sätt är
Prinsen och Nationen omöjliga att skilja åt. Trots att nationen är en demokrati, och
det alltså är folket som bestämmer, så kan de inte avsätta prinsen eftersom nationen
då slutar att existera…
Uppgift:
Val av statsskick är ruta ett i grundandet av en ny nation. Vem har makten och varför? Välj ett
alternativ, eller hitta på ett eget, och motivera varför ni valt statsskicket. Beskriv hur makten
fördelas, hur beslut fattas och hur de genomförs.
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Vi har rätten att vara en egen stat för att… - Legitimitet
Ordet legitimitet har sin rot i det latinska ordet Lex – Lagen. Med legitimitet menas på vilken
grund en nation har ”rätten” att finnas till. Samma sak gäller för rättfärdigandet av
styrelseskick. Varför ska en ensam Furstinna bestämma? Varför ska folket ha makten? Varför
är det bäst om utomgalaktiska telepatiska manet-varelser styr och ställer? Legitimitet handlar
om att rättfärdiga, att avgöra på vilka grunder en specifik person eller grupp av människor har
makten. I Sverige har ni representativ demokrati – folket väljer representanter som sedan ska
styra på folkets uppdrag.
Legitimitet för styre har historiskt härletts ur antingen Guds Vilja, Traditionen, "Den Starkes
Rätt" (ofta samma sak som "Guds Vilja"), Folkets vilja. Ofta är statusen som Kung, Furste
eller Prins någonting som erhållits först sedan en råbarkad förfader slagit ihjäl en tidigare
monark och tagit hans tron eller efter en framgångsrik ockupation och övertagandet av ett
främmande land. En illegitim härskare är den som inte har någon som helst ”rätt” till makten
och som inte erkänns av folket.
På samma sätt fungerar det med nationer. Exempelvis var Palestina, tills helt nyligen, en
avgjort illegitim stat utan erkännande från det internationella samfundet. I och med
erkännandet från allt fler stater öppnas nu möjligheter för Palestina att bli en riktig, legitim,
nation med självbestämmande men också med ökat krav på demokrati, och mänskliga
rättigheter, från omvärlden.
Exempel:
Prins Freï förklarar: Min egen nation Lorenzburg gör inte anspråk på ett fysiskt
territorium som jag har legitim rätt till sedan urminnes tider. Däremot har jag absolut
och oomtvistad rätt till mitt inre och till det unika personliga uttryck som är en
förlängning av mitt inre. Detta är den legitimerande faktor som nationen och min roll
som Prins vilar på. Jag bär Lorenzburg i mitt inre och nationen flödar ut ur mig och
in i världen som en inbjudan, en fristad, en plats att befolka och besöka. Lorenzburg
är inte en tyrannens ambition att kuva och tvinga till underkastelse, nej, det är
drömmarens och sagoberättarens glädje över att skapa någonting nytt, fantastiskt,
lekfullt, majestätiskt. Du är kallad som medskapare... ...om du vill!

Uppgift:
Bestäm tillsammans på vilka grunder er påhittade stat är legitim och kan rättfärdigas. Har
nationen ”alltid” funnits? Om det är en ny nation: Varför har folket större rätt till landet än
någon annan? Legitimitet handlar om att ha goda argument för en nations existens. Ju starkare
argumenten är, desto större är chansen att staten erkänns som en äkta och värdig medlem i
världssamfundet.
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Uppför er människa! – Konstitution och Lagar
I Sverige har ni fyra grundlagar som anger riktningen för alla andra lagar. Regeringsformen
bestämmer hur landet ska styras, av vem, hur val utlyses samt vilka rättigheter och
skyldigheter staten och medborgarna har gentemot varandra. Tryckfrihetsförordningen
reglerar tryckfriheten och då hur den ska definieras och eventuella restriktioner.
Yttrandefrihetsgrundlagen är motsvarande lag fast gällande rätten att fritt uttrycka sina åsikter,
tankar och känslor i offentliga sammanhang och utan rädsla för censur. Successionsordningen
reglerar tronföljden, alltså vilka som är möjliga regenter (och den innebördes turordningen
bland dessa) och hur tillträde, frånträde till tronen ska ske.
De fyra grundlagarna är fundamenten, eller andan, som de andra lagarna ska vila på. Av
grundlagarna framgår att Sverige vill vara demokratiskt, fritt och öppet (den enda avvikelsen
är den grundlag som reglerar tillsättandet av ett ärftligt ämbete.) och det krävs två
folkomröstningar för att ändra någon av dessa grundlagar.
Ett annat lagsystem att ta ställning till är Bibelns tio budord:
1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna
den ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din
Gud, ger dig.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans
tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.
Ett svenskt exempel är Alsnö Stadga från 1280 som reglerade vem som var adlig. Ytterligare
påbud i stadgan tillkom för att skydda bönderna från adelns girighet och brutalitet. Den
regerande kungen fick smeknamnet ”Magnus Ladulås” eftersom han lagligen satte stopp för
plundringar av böndernas tillgångar.
Exempel från Alsnö Stadga:
Enligt stadgan tömmer [adeln] böndernas lador men aldrigh æru þer swa rikir et þer
willia eigh gistæ fatøkræ mannæ hus oc allæn sin cost hawæ vtæn pæningæ, oc
nøtæ þet vp enæ littlæ stunð ær hin fatøke hawir længi arwuðþæt fore (ungefär:
"aldrig är de så rika att de drar sig för att gästa en fattig mans hus och ta sig mat utan
att betala och äter på en liten stund upp det som den fattige länge fått arbeta för.
Uppgift:
Bestäm och beskriv några grundlagar, riktlinjer eller värden som er nation vilar på.
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Vem tror du att du är egentligen!? – En fråga om identitet
Med nation menas oftast en geografiskt avgränsad plats som kännetecknas av en viss
homogenitet gällande språk, traditioner, historia, religion kultur och sociala normer. Ofta
samlas folket kring gemensamma symboler som flaggor, riksvapen, nationalsång, folkdräkter,
kartor över nationen, högtidsdagar, nationalhjältar och liknande. Nationalism är namnet på
den vidskepliga tron på en inneboende ”nationell essens” som en människa äger i kraft av att
hon föds på en viss plats och i en viss kultur. Enligt nationalismens synsätt kan aldrig en
person som är född på en annan plats bli en ”riktig” medborgare trots att hon pratar språket
och behärskar kulturen i det nya landet.
Gemensamma faktorer för identitet – Namn, Riksvapen och Flagga
Nationens Riksvapen (om nationen har ett) är en stiliserad sköld (vapensköld) med symboler
som representerar nationens historia. Läran om vapensköldar kallas ”heraldik” och det är ett
medeltida regelsystem som reglerar de bilder som riddarna målade på sina sköldar för att
kunna identifieras på långt håll som vän eller fiende. Enligt heraldikens regler måste en sådan
bild uppnå maximal kontrastverkan. Med tiden utformade mäktiga familjer vapensköldar som
symbol för hela släkten. På samma sätt används vapensköldar än i dag av adliga familjer,
nationer och företag. Flaggor fungerar på liknande sätt. Färger som är för lika får inte vara
nära varandra eftersom ögat har svårt att urskilja på motivet på avstånd. Både flaggor och
vapensköldar har som uppgift att identifiera bäraren. Hur kommer det sig att nationen bär det
namn som det fått? Hur gick det till? Har nationen hetat olika saker i historien, och i så fall,
varför?
Exempel:

Lorenzburgs stora riksvapen visar
fursteättens personliga vapen (en påfågel)
mot bakgrund av en fyrdelad sköld: röd
örn i gult fält, en röd hand mot gult fält
samt två fält med en krönt ärta i guld mot
rött fält. Sköldhållarna, en ängel och
en ”vildman” symboliserar vikten av att
balansera natur och kultur. Den krönta
ärtan är en referens till ”Prinsessan på
Ärten” och tron på att även mycket små
ting kan åstadkomma något stort.
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Landets flagga är en korsfana med
två blå och två röda fält delade av
ett kors i guld. I övre högra fältet
(om flaggan är sedd framifrån)
blått med konstellationen ”corona
borealis” (Nordens Krona) i guld.
Nedre högra fältet är rött och
upptas av en gul ärta krönt av en
gyllene krona.

Fingrarna slant på tangentbordet,
och Lorensberg blev Lorenzburg.
Då föddes idén att skapa en Mikronation tillsammans med boende i
stadsdelen Lorensberg i Karlstad.

LORENZBURG

Andra symboler för gemensam kultur att utforska:

7 Nationalsång – Hitta på egen text och melodi.
7 Skissa upp en folkdräkt (eller flera).
7 Hitta på särskilda ord eller uttryck som bara används i er nation.
7 Fundera på, och redogör för, några viktiga historiska händelser i er nation.
7 Kartor – märk ut på en världskarta var er nation ligger, markera er nations gränser och
viktigaste städer.

7 Hur hälsar, tackar, bockar, bugar, folk sig i er nation. Hur är en person ”artig”?
7 Vilka osynliga och outtalade koder finns i landet?
Uppgift:
Skissa upp tillsammans de saker som gör er nation unik, till exempel namn, riksvapen, flagga,
nationaldräkter, kartor och liknande. Utforska alternativen i listan ovanför och var kreativa i
skapandet av en gemensam kultur helt från noll. Använd gärna färgpennorna och papper för
att skissa upp bilder, diagram eller annat som tydliggör er nya nation.
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Tjenare Granne! - Medborgarskap
Vem är välkommen att bo i ert nya rike? Vem bestämmer vad som krävs för att få bo, verka
och vara ”en i gänget”? Vilka specifika krav måste nya medborgare uppfylla? Hur undviker ni
att nationalism och rasism uppstår? Eller vill ni rentav uppmuntra detta? Varför?
Exempel

- För mig är det viktigt att
Lorenzburg står upp för människor
på flykt eller i utanförskap, därför
ska vem som helst, var som helst,
vara välkommen som medborgare i
mitt land, säger Prins Freï.
Departementet för Öppna Gränser
har till uppgift att bevaka att ingen
vänds bort: Kom som du är, bli den
du vill vara!.
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Departementet)för)Öppna)Gränser)

Uppgift:
Diskutera hur en person blir medborgare i ert land. Krävs inträdesprov? Måste personen
genomgå en särskild utbildning och hur ser den ut i så fall? Audition? Hur tas personer emot:
Med öppna armar eller med stängda gränser? Har ni en särskilt högtidlig ceremoni eller
snarare en tramsig och förnedrande nollning som nya medborgare genomgår? Kanske rentav
den nye medborgaren måste tatueras på ett särskilt sätt, förses med en extra robotarm eller
raka av sig allt hår i en komplicerad invigningsceremoni? Varför gör ni dessa val och vad
säger det om kulturen i ert land?

Vad ska vi livnära oss på? – Produktion, Import och Export
I det påhittade landet Schlaraffenland (tyska: Slöfockarnas Land) svämmar floderna över av
mjölk och vin och stekta sparvar flyger, helt färdiga att ätas, rakt in i gapet. Bara att tugga och
svälja utan ansträngning. Bon Apetit! I den sedelärande sagan om Schlaraffenland uppfylls
alla önskningar utan minsta ansträngning och människorna förvandlas till lata odågor som
inte åstadkommer någonting.
Mer jordnära nationer tvingas ta ställning till hur befolkningen ska försörja sig. Ofta finns
naturresurser som skog, järnmalm och liknande som kan bearbetas och användas av
befolkningen själva eller exporteras till andra länder. Kanske produceras speciella tyger eller
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andra hantverk som är attraktiva på den internationella marknaden? Kanske exporteras
nationens överskott av grödor, eller annan mat, till andra länder?
Exempel

Lorenzburgs Jordbruksdepartement
meddelar att nationen ska satsa på
Urban
Agriculture
alltså
matodling i stadsmiljön. Tanken är
att medborgarna ska få praktisk
och teoretisk utbildning för att lära
sig att gemensamt planera och
genomföra odling på offentliga
platser i nationen. All växtlighet i
offentliga rabatter ska enbart bestå
av ätliga plantor.
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Lorenzburgs)Jordbruksdepartement

Uppgift:
Hur ska ert nya land försörja sig? Vad produceras på plats, vad måste importeras och vad
tillverkas i sådant överskott att det kan säljas till andra länder? Vilken special-kompetens
finns i nationen? Finns medicinsk spjutspets-kompetens som kan paketeras och säljas? Finns
särskilt tekniskt kunnande som bidrar till säljbara innovationer? Skapas sång, musik, film av
särskilt hög kvalitet? Hur ser relationen mellan kulturella värderingar och produktion/ import/
export ut? Till exempel kommer en nation av vegetarianer nog inte att importera kött och
pacifister tillverkar nog inte vapen. Eller så gör de det men av kryptiska och spännande
orsaker som ni får hitta förklaringen till!

Får ni inte lära er någonting i skolan längre?! – Utbildning och innovation
Ett lands förnämsta resurs består av dess medborgare. Ett land av analfabeter kommer kanske
att uppleva svårigheter när det gäller att ta tillvara på befolkningens kreativitet. Ett land som
helt ignorerar historien är kanske dömt att upprepa förmödrarnas eller förfädernas misstag. Ett
land som avfärdar konst och kultur kommer kanske att reduceras till ett robot-artat
drönarsamhälle där alla visserligen utför sina arbetsuppgifter men helt utan glädje och fantasi.
På motsatt ände av skalan: ett land som prioriterar sång, men struntar i matematik, kommer
kanske att uppleva hur broar och byggnader rasar utan att någon kan rädda situationen.
En kulturs värderingar speglas i dess utbildningsväsen. Det som lärs ut, eller ignoreras, vid
nationens universitet säger väldigt mycket om nationen själv.
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Exempel:
AKADEMIN FÖR DRÖM, VISION
OCH FANTASI
Människor som hör talas om
Akademin för Dröm, Vision och
Fantasi för första gången tror
kanske att det är ett skämt. I
Lorenzburg tar vi dock inte lätt på
så viktiga saker som visions-kraft
och kreativitet utan vi menar att
dessa egenskaper kan övas upp och
finslipas
till
diamant-skarpa
instrument. Många nationer och
samhällen förlitar sig på att
kreativa människor ska ge sig
tillkänna och självmant börja bidra
med
alla
sina
bästa idéer.
Kreativitet och vision verkar
uppfattas som en lycklig slump som,

när den uppstår spontant i en
människa, kan utnyttjas till glädje
för hela samhället.

!
Akademin)för)Dröm,)Vision)och)Fantasi

Uppgift:
Inrätta några universitet, högskolor eller akademier utifrån er nations värderingar. Låt fantasin
flöda fritt, och hitta gärna på lite oväntade varianter, men kom med motiveringar till varför ni
vill starta ett särskilt universitet och vad ni hoppas att det ska bidra med.

Välkommen kära Gäst! – Turism och varumärke
Vid det här laget börjar er nya nation bli igenkännbar som en unik och kanske häftig, udda,
farlig, kul eller underbar plats. Nu är det dags att fundera på hur ni ska kunna dryga ut
kassakistorna med inkomster från turism! Kanske har ni urgamla mystiska ruiner som lyser
svagt i mörkret. Kanske har ni exotiska eller fantastiska djur som människor vill betala för att
se (eller det mer cyniska alternativet: skjuta och göra troféer av). Eventuellt är ni begåvade
med särskilt vacker natur eller kanske en ovanligt vild storstadsdjungel som erbjuder ett
uppsluppet och pulserande nattliv.
Gör en inventering, baserad på vad ni redan vet om ert land och er kultur, över vilka troliga
sevärdheter och upplevelser ni har att erbjuda resenärer från andra länder. Om ni har
utomjordiska, fantastiska eller väldigt udda saker i ert land får ni förklara hur det kommer sig
att de finns just hos er. Välj inte bara första bästa idé utan reflektera lite djupare över vad det
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innebär för ert land att de intergalaktiska telepatiska manet-varelserna uppförde sina parningsanläggningar hos just er.

Exempel:
Prins Freï berättar: Lorenzburg hyllar det fantastiska, det drömmande, det flytande
och det som är i förvandling. Magi är verklig och påtaglig i Furstendömet Lorenzburg
och nationen är att jämställa med Shangri-la, Narnia, Nangijala eller Michel
Endes ”Fantasien”. Samtidigt finns ju faktiskt också en fysisk plats: Det är
medelklassområdet Lorensberg i Karlstad. Där växte jag upp bland radhusområden
och skogspartier. Där spelade vi rollspel, läste fantasyböcker för varandra och
äventyrade i främmande världar ute i skogen på andra sidan gatan. Dessvärre är det
alldagliga Lorensberg inte lika färgskimrande och magiskt som dess tvilling
Lorenzburg. En av mina uppgifter som monark blir alltså att manifestera min nation
mitt i radhusområdet och göra det lite mer spännande för de som bor där men också
för de turister som med säkerhet kommer vilja besöka oss.

Uppgift:
Fortsätt inventeringen av möjliga sevärdheter och turistattraktioner och fundera över vilka
övriga orsaker någon kan ha för att resa till, och spendera sina pengar i, ert land. Är maten
särskilt berömd (varför?)? Är naturen överdådig? Är befolkningen vänlig och har trevliga
traditioner som utsocknes vill ta del av? Beskriv dem i så fall. Fundera fritt, hitta på eller sno
idéer från redan existerande platser på jorden. Skissa på en turistguide om ni har tid över!

Det roliga fortsätter… - Allt det andra
Att starta ett land helt från scratch är en stor uppgift som aldrig blir klar! Det finns alltid något
nytt att upptäcka eller någon kris som behöver åtgärdas och varje ny situation kan vara fröet
till tusen nya upptäckter (eller kriser).
Allt det andra (fast ändå bara en bråkdel):

7 Departement – Hitta på några

7 Försvarsmakten – Har ni någon? Hur

departement och beskriv deras uppgifter i
landet.

ser den ut?

7 Internationella relationer – Hur vänliga,
eller fientliga, är andra nationer gentemot
ert land? Varför? Beskriv med diagram!

7 Vilken valuta har ni? – gör skisser över
mynt, sedlar, eller annat ni använder som
betalning.
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7 Vem är nuvarande President, Drottning

7 Har ni en statsreligion? – Någon av de

eller Diktator? – Hur tillsattes hen och hur
ska hen tilltalas och behandlas?

kända religionerna? Ateism? En specifik
tro (som ni kan hitta på och beskriva!)?
Råder religionsfrihet eller tvingas alla tro
på Tor och Oden?

7 Vilken ställning har barnen? –
Arbetskraft? Gullungar? ”Ses men inte
höras”? Förklara varför!

7 Har ni särskilda helgdagar? – Vad firar

7 Vilken ställning har djuren? – MAT(!)?

ni och varför?

Uppskattade medvarelser? Finns ett heligt
djur som inte får (eller därför måste)
skadas eller dödas?
Exempel:
Den fjärde december varje år firar hela Lorenzburg H.S.H. Prins Freïs födelsedag
med ledighet och allmän flaggdag. På grund av mörkret och kylan som är typiska för
årstiden uppstod traditionen att hänga kulörta lyktor i toppen av flaggstängerna så att
flaggan skulle synas även i mörkret.
Samma dag är också Sankt Barbaras helgdag. Barbara är skyddshelgon för allt som
bullrar, mullrar och dånar och detta innebär allt från krut och kanoner till
fyrverkerier och trummor! Den lyckliga slumpen att Prinsens födelsedag
sammanfaller med Sankt Barbaras helgdag gör att Lorenzburgerna har dubbel
anledning att skjuta salut och fyrverkerier!

Uppgift:
Ta chansen att hitta på ”allt det andra” som är specifikt för er nation. Identifiera luckorna i er
berättelse och infoga de sista spännande bitarna i pusslet. Gå sedan igenom det ni har,
uppdatera och omarbeta till dess ni har en ny och spännande nation, komplett med skisser och
diagram, att presentera!

3 - 2 - 1…. Skjut iväg raketen! – Vad händer nu?
Om ni vill fortsätta att utveckla er nya mikronation så finns det ett helt mikro-internationellt
samfund av galna, allvarliga och spännande aktörer att upptäcka och interagera med! Starta en
blogg, upprätta ett twitter-, youtube- eller vine-konto där andra kan följa er nations vingliga
väg mot internationellt erkännande. Dela med er av era idéer. Spread the Magic!
TACK FÖR DEN HÄR GÅNGEN !
Beau Freï Jean-Seraphine Baltazar, Prins av Lorenzburg
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