Dagens Seborga tar form
När Republiken Italien bildades ansågs allmänt att Seborga
var en självklar del av riket på samma sätt som alla andra byar
och städer på den italiska halvön. Men 1963 lyckades den lokale blomsterodlaren, Giorgio Carbone, övertyga Seborgaborna att de inte alls var italienare, utan seborgianer i en egen
suverän stat. Han valdes till furste av invånarna, accepterade
titeln ”hans storhet”, skapade ett furstepalats och utarbetade en konstitution som lade fast att fursten skulle väljas på
perioder om sju år. Seborga är därmed inget arvfurstedöme.
Giorgio I lyckades väljas om vart sjunde år tills han dog, 73 år
gammal, i november 2009.
Rivieranytts egen layoutansvarige, Anne Radestedt på Due
Metri, var dessutom den som gjorde Seborgas första egna
hemsida på 90-talet. Hon minns ännu den glade, kedjerökande prins Giorgio och hur askan ideligen föll av cigaretten ner i
maten under lunchen.
2010 valdes Marcello Menegatto till ny prins med 22 rösters
övervikt mot sin rival Pepi Morgi, och Marcello I ska sitta vid
makten fram till nästa val i april 2017. Men våren 2016 började det hända saker. Det kom en utmanare, från Frankrike,
som nu försöker störta Marcello I.

Seborga beläget cirka 500 meter över havet.

Furstendömet Seborga –
dröm eller verklighet
I hjärtat av Ligurien, cirka en timmas bilfärd från
Nice, ligger det lilla furstendömet Seborga med
anor från 900-talet. Med drygt 320 invånare och
med en yta som är sju gånger större än Monaco är
detta furstedöme högst påtagligt, men frågan är
om denna kvarleva från Medeltiden, med historisk
koppling till Lerinsöarna utanför Cannes, ens
existerar.

I

talien anser att Seborga är en del av Republiken Italien,
Burkina Faso har erkänt landet som suverän stat, i många
länder i Europa finns konsulat från Seborga, 2002 vägrade domstolen i Haag att ta upp ärendet om självständighet
med motiveringen att ”Det är fadern som ska erkänna sonen
och inte tvärtom… Seborga existerar sedan 954, republiken
Italien bara sedan 1946”. Och i väntan på att FN ska acceptera staten som självständig, betalar invånarna inkomstskatt
till Italien.
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Oblodigt försök till statskupp
Den oblodiga statskuppen våren 2016 skedde via en videoproklamation. Fransmannen Nicolas Mutte lät utropa sig till
furste av Seborga, men utan att lyckas avsätta Marcello I. Så
nu har lilla Seborga två rivaliserande furstar; den valde Marcello I, och den självutnämnde uppstickaren Nicolas I som
inte ens talar italienska. De rivaliserande furstarna har var
sin internetsida för Seborga; Marcellos är på italienska och
Nicolas på franska. Just nu råder därför en viss osäkerhet om
vem som är rättmätig furste. De som stöttar Nicolas I hävdar
att Marcello är olagligt vald eftersom han på 1990-talet blivit dömd av domstolen i Nice som vållande till annans död
på grund av vårdslöshet i trafik vid en bilolycka, vilken ägde
rum i närheten av Sainte Agnès i Frankrike. Med en sådan
dom hade han inte rätt att ställa upp i valet 2010 menar de.
Dessutom råder missnöje i Seborga för att Marcello så ofta
befinner sig utomlands (han bor i Monaco även om hans tyska hustru och tillika utrikesminister i Seborga numera

Vaktkuren vid infarten till Seborga
där det ibland står vakter klädda i Seborgas färger.

Historia
Seborga har anor från Medeltiden. 954 e. Kr. överlät greven
av Ventimiglia Seborga till munkarna på Lerinsöarna utanför
Cannes, vilka skapade ett kyrkligt furstedöme av förläningen.
Detta furstedöme kom att vara i åttahundra år. 1729 sålde
munkarna Seborga till kung Viktor Amadeus II av Savojen
(kungen av Sardinien) som i sin tur gav det till abboten Biancheri med rätten att kalla sig Prins av Seborga. Tyvärr missade
de att registrera köpet korrekt och Seborga hamnade därför
senare i en juridisk gråzon.
De som hävdar Seborgas självständighet idag säger att Mussolini sagt att ”Furstedömet Seborga inte tillhör Italien”. Om
det är sant eller inte är nog svårt att bevisa, men när Republiken Italien grundades 1946 nämns inte Seborga specifikt och
eftersom huset Savojen inte hade registrerat köpet av Seborga
1729, blev furstedömet automatiskt därmed en suverän stat.
Behövs det sägas att Italienska staten inte delar den sistnämnda uppfattningen?

Välkommen till Seborga.

Jacquie och undertecknad vid en av huvudgatorna i city.
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arbetar helt på frivillighetsbasis), egna frimärken, egna nummerskyltar på bilarna och egna pass. Passen visar bara att de
är seborgianer med rätt att rösta fram en ny prins vart sjunde
år, men för att resa utomlands krävs italienskt pass - än så
länge.
Turista i Seborga
Med bara cirka 5 mils bilkörning från Nice är det en perfekt
dagsutflykt för de flesta på Rivieran. Man tar motorvägen A8
mot Genua och avfarten mot Bordighera. Sedan återstår 11 km
på snirklig väg upp mot Seborga.
Under högsäsong är här tätt med turister, men när jag var där
i slutet av september rådde ingen trängsel men en och annan
bil från Tyskland, Schweiz och Frankrike visade på intresset
för det lilla furstendömet. Mikrostaten Seborga är beroende
av turism för sina intäkter. Här kan man därför köpa lokala
varor, frimärken med mera. Furstendömet är också känt för
sin mimosaodling, men den största turistattraktionen är trots
allt att de ser sig som självständig stat mitt i Italien, med egen
vald prins som ibland får en utmanare på halsen.

Seborgas flagga vajar stolt.

Seborgas två internetsidor:
www.principatodiseborga.com
(den officiella på italienska med stöd för Marcello I)
www.principautedeseborga.com
(på franska med stöd för Nicolas I,
men som Seborga begärt ska släckas ner)

Val ska hållas igen i april nästa år så vi får väl se vem som
vinner. Marcello I, ”bedragaren” Nicolas I eller en outsider.
Eller kanske blir Seborga officiellt en del av Italien även ur
deras synvinkel…
Gunilla Bohman
gunilla@bohman.fr

Den vackra torgbrunnen med souvenirbutik i bakgrunden.

äger en gård där). Fransmannen Nicolas Mutte har kanske
inte heller rent mjöl i påsen. Han är författare till en kontroversiell bok om fransmännens stolthet Napoleon där han hävdar att kejsaren aldrig dog på Sankta Helena utan lyckades fly.
Det är kanske inte aggraverande med en sådan uppfattning,
men han hävdar också att han själv är ättling till Napoleon –
men det återstår att bevisa.

till och med saknar byggnad i staden. Med sin franska hemsida för Seborga försöker han inge förtroende i syfte att bedra
människor. Dessutom marknadsför de furstendömet som
taxfri zon vilket också är helt fel eftersom de betalar moms
till italienska staten. Marcello I och hans ministrar försöker
nu få Nicolas Mutte’s franska hemsida för furstendömet nedsläckt.

Det är dock inte första gången som någon utomstående gjort
anspråk på tronen. 2006 hävdade prinsessan Yasmine von
Hohenstraufen Anjou Plantagenet att hon
var dess rättmätiga furste. Dåvarande prinsen
Giorgio I avfärdade det då med kommentaren
”Pah, hon är bara en internetprinsessa”.

När jag kontaktade den franskspråkiga turistinformationen
blev svaret ett annat – de hävdar med bestämdhet att det är
Nicolas Mutte som är prins. ”Det räcker med
att ni tittar på hemsidan” säger de.

Bedrägeri
Eftersom det ser ut som om Seborga har två
rivaliserande prinsar kontaktade jag furstendömens informationsansvarige. Signora Maria Carmela Serra försäkrade mig då att det
bara är Marcello I som är deras prins. Seborga försöker nu åtala Nicolas Mutte och hans
franska stadskuppsvänner, i såväl Italien
som i Frankrike, för bedrägeri. Hon menar
att Nicolas Mutte använder sig av Seborgas
varumärke, reser runt framför allt i de afrikanska staterna och marknadsför den obefintliga Centralbanken i Seborga vars adress
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Patriotisk brevlåda med Seborgas
emblem.

Seborga som stat
Seborga har egen valuta, luigi som är knuten
till den amerikanska dollarn. 1 luigi är värd 6 $
eller 5 €. 1666 grundades Seborgas myntverk
på initiativ från munkarna från Lerinsöarna
men det stängdes redan 1688 utan att rätten
till myntslagning hade upphävts. Myntslageri
är ett privilegium för enbart suveräna stater
och såsom Prins av Seborga öppnade Giorgio I myntverket på nytt 1995 och det går att
handla med luigis i furstedömet (Euro fungerar också).
Inte nog med att de har egen valuta, de har
dessutom egen flagga, egna gränsvakter (som

Den enda mäklare du behöver
Vi förmedlar lägenheter och villor på Franska Rivieran
Vi erbjuder alla fastighetsrelaterade tjänster:
• Köp- och försäljningsuppdrag
• Förvaltning och utveckling
• Uthyrning

• Kostnadsfri värdering
• God lokalkännedom
• Svensktalande personal
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Kontakta oss för mer information
Fredrik Wilkens
+33 6 02 48 31 24
+46 7 36 45 15 15
fredrik@alagence.com
Stella Wilkens
+33 6 02 48 31 25
+46 7 04 28 21 54
stella@alagence.com
Alagence.com
85 rue Meynadier
06400 Cannes
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