


Hjärtligt välkommen 

till Lorenzburg

Tänk om ett helt vanligt bostadsområde 
plötsligt började förvandlas till ett sa-
gorike! Tänk om konst, kultur och fan-
tasi fick fritt utlopp i visionen om ett 
grannskap som präglas av delaktighet och 
hållbarhet. Tänk om denna nystartade lil-
la sagonation blev känd, vida omkring, 
som en liten men mycket kraftfull insats 
för välmående, innovation och tillväxt! 



Fröet till Furstendömet Lorenzburg 
blev till när jag, som själv är uppvuxen 
på Häljebolsgatan i Lorensberg, snub-
blade med fingrarna på tangentbordet. 
“Uppväxten i Lorensberg” blev istället Up-
pväxten i Lorenzburg”, och se: därmed var 
en ny saga född! 
 

Berättelsen om det sagolika furstendömet 
började kanske som en lustig idé, men jag 
tror att den har potential att utvecklas till 
en plattform för hållbarhet, grannskapsut-
veckling, lek, folkbildning och kreativitet! 
Jag hoppas att du som läser detta delar min 
kärlek till Lorensberg. Kanske är du också 
nyfiken på min mer sagobetonade vision 
av stadsdelen? I såfall säger jag:
Hjärtligt välkommen till Lorenzburg! 

Freï von Fräähsen - Konstnär och Prins



Vad är Lorenzburg?

Lorenzburg är ett konceptuellt konstverk 
i form av en “mikronation” som ligger 
gömd mellan villor och radhus och skog-
spartier. Trots att det lilla furstendömet 
ligger på samma plats som Lorensberg så 
är de inte samma sak. Man kan förestäl-
la sig att de överlappar varandra. Man 
kan föreställa sig att de existerar på sam-
ma plats men vid olika tidpunkter. Man 
kan också tänka, beroende på vad man 
själv tycker passar bäst, att det lilla furs-
tendömet är antingen en sannare eller 
mer drömlik version av Lorensberg. 

 
Lorenzburg är ett kulturprojekt med syfte 
att stimulera de boende i stadsdelen (och 
andra) till kreativitet och gemenskap. 



Som kulturprojekt integrerar Lorenzburg 
olika konst- och kunskapstormer genom 
ett antal föreläsningar och workshops. Pro-
jektet har förtecken av berättande, levande 
rollspel, dräkthistoria, kulturhistoria och 
en gemensam reflektion kring att skapa 
det goda grannskapet. 
 

Lorenzburg är ett utvecklingsprojekt som 
undersöker möjligheten till stadsdels- och 
grannskapsutveckling. Vad saknas i stads-
delen? En jättestaty av en drake? En sam-
lingslokal? Ett medeltida värdshus? Kan-
ske en blomsterpark som kan ge mat och 
skydd åt pollinerande insekter? 

 
Lorenzburg är en lek. Tanken att en sago-
nation skulle kunna existera mitt i den grå 
vardagen .... ..Nja, riktigt klokt är det nog 
inte, men det är väl ändå ganska roligt? 



 

Mikronationen

Furstendömet Lorenzburg är ett rike i 
pytteformat, vars gränser sammanfall-
er med stadsdelen Lorensbergs gränser. 
Nationens flagga, “Oriflamme” (Gyllene 
Flamman), visar en gyllene ärta under 
furstlig krona. Lorenzburg, precis som sa-
gans ärta, må vara väldigt litet men även 
små ting kan åstadkomma stora och goda 
förändringar! 
 

Nationen strävar efter att vara en stark 
röst för värnandet om miljön, för bildning, 
konst, kultur och mänskliga rättigheter.



Några exempel på kända svenska mikro-
nationer är: Mosebacke Monarki, 
Morokulien, Republiken Åsen, Republik-
en Jämtland och Konungarikena Elgaland 
- Vargaland. 
 

I dagsläget finns möjligheter till sa-
marbete och utbyte med liknande pro-
jekt i Estland, Frankrike och USA. 

Utveckling

Projektet fokuserar också på “Plats och 
varumärke” och “Ett lokalt perspektiv i 
en global samtid”. Genom ett aktivt och 



riktat arbete lägger projektet grunden till 
varumärket Lorenzburg, en plats att befol-
ka och besöka. Redan i dagsläget besöks 
Lorensberg av ett stort antal turister som 
övernattar på närliggande
Hotell Gustaf Fröding. En färgsprakande 
historia och några lokalt producerade sou-
venirer kanske kan lägga grunden till en 
blomstrande turistnäring i Lorenzburg? 

 
Kan Lorenzburg inspirera till lokal in-
novation och produktion? Kanske ett 
Mikrobryggeri kallat “Lorenzbrew”? Eller 
honungsproducenten “Lorenzbi AB”? Mö-
jligheterna är oändliga. 

 
Bidrar berättelsen om ett starkt grannskap 
till kreativitet och en ökad känsla av välbe-
finnande? Höjs rentav värdet på huset om 
en Lorenzburgflagga smattrar i flaggstån-
gen? 



Delaktighet

I denna idénation är alla som delar rikets 
värderingar välkomna. Man behöver väl 
inte bo på en plats för att känna släkts-
kap med människorna där? Furstendömet 
Lorenzburg är också ett utpräglat anti-
jante-initiativ! Nationen firar varje män-
niskas unika inre majestät. De Öppna 
Gränsernas Departement har till uppgift 
att bevaka att ingen vänds bort. Mottot är: 
“Sluta va’ som fôlk, bli mera dig själv!”



Viktiga Datum

Lorenzburgprojektet bärs upp av ett antal 
föreläsningar, workshops och offentliga 
event i stadsdelen Lorensberg. Läs mer på 
hemsidan för att bekanta dig med de spän-
nande föreläsarna!
 

Föreläsningar och workshops sker i samar-
bete med Studiefrämjandet i Gjuteriets lo-
kaler. Alla aktiviteter är gratis men platsen 
är begränsad så anmäl gärna i förväg via 
hemsidan.

 
Vill du vara minister, ceremoniell stads-
vakt, diplomat, bonde eller något annat i 
Lorenzburg? Har du idéer som du vill kop-
pla till projektet? Frågor? Hör av dig vettja!  

www.lorenzburg.org 
prince.frei@lorenzburg.org



2016
* 17/ 9 Rövarhistoria - Lajv, Lek och 
berättande
* 1/ 10 Pilgrimsvandring för inre skönhet
* 15/ 10 Skräll, fest och färg! - att uppfinna 
ny kultur
* 19/ 11 Det goda grannskapet
* 10/ 12 Luciavandring för gemenskap

2017 
* 20/ 1 Plats och varumärke
* 18/ 2 Superlokalt perspektiv i en global 
miljö
* 18/ 3 Urban Odling, staden som kök-
strädgård
* 15/ 4 Mikronationen Lorenzburg
* 20/ 5 Medeltida sagofestival
* 21/ 6 Så blev det! Ett år med Lorenzburg

Lorenzburg realiseras med stöd av Region 
Värmland och Karlstads Kommun, i sa-
marbete med Studiefrämjandet.




