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Tre andre små
Ud over miniputnationer by-
der Europa på adskillige små
områder, der har erklæret
sig selvstændige, men som
ikke er anerkendt af ver-
denssamfundet:

Transnistrien er officielt er
en del af Moldova, men er
kontrolleret af russiske mili-
tærstyrker. Midt i udbryder-
republikkens hovedby, Tira-
spol, står en Lenin-statue, og
det meste af landet er kon-
trolleret af Sheriff-koncer-
nen ejet af en tidligere sovje-
tisk politimand.

Užupis i udkanten af Litau-
ens hovedstad Vilnius prok-
lamerede i 1997 at være en
”republik”. I praksis fungerer
området som hjemsted for
kunstnere og bohemer, lidt
ligesom vi kender det fra
Christiania. Til forskel fra vo-
res hjemlige fristad har ”ud-
bryderrepublikken” dog egen
forfatning, præsident, rege-
ring, valuta og fire flag, et for
hver årstid.

Sealand er en blot 0,025 kva-
dratkilometer stor forsvars-
platform fra anden ver-
denskrig beliggende nær
Storbritanniens kyst. Den
blev besat af Paddy Bates,
som i 1975 udnævnte sig
selv til konge over området
og senere begyndte at ud-
stede pas. I 1987 udvidede
Storbritannien sine territori-
alfarvande til også at omfat-
te Sealand og ugyldiggjorde
dermed de mere end
100.000 pas, der var blevet
udstedt og ofte brugt af kri-
minelle.

Schweizergardister holder vagt ved indgangen til den beboelige del af Vatikanet.

Europas syv
mindste lande
Europas miniputnationer står grundet deres størrelse måske
ikke altid allerøverst på danskernes ferieønskeliste. Men tag
ikke fejl, for der er masser at se. Tag med, når vi her guider
dig til syv små lande, der byder på store oplevelser.

Jakob Øster, rejser@jfmedier.dk I samme kvarter er der dog stadig plads til
vild luksus, som det ses for eksempel ved
pladsen foran Casino de Monte-Carlo. Det
ikoniske og imposante kasino var hjemsted
for Ian Flemings første roman, ”Casino Roy-
ale”, og blev brugt i forbindelse med opta-
gelserne til James Bond-filmene ”Never Say
Never Again” og ”Goldeneye”.
Ud over kasinoet er de største attraktioner

i Monaco det oceanografiske museum, prins
Albert II’s palads, det gamle Monaco og
prins Rainier III’s private samling af antikke
biler.

Praktisk: Det koster 17 euro (knap 130 kro-
ner) og kræver pænt tøj at besøge Casino de
Monte-Carlo. Det oceanografiske museum
koster 18 euro for en voksen og 12 euro pr.
barn.

3. San Marino
Areal: 61 kvadratkilometer. 
Befolkningstal: 33.400.

Den landfaste republik San Marino er ver-
dens femtemindste land og er helt omsluttet
af Italien. Landet besøges årligt af cirka 100
gange så mange turister, som der er indbyg-
gere - i alt omkring tre millioner besøgende.
San Marino er en af de ældste republikker

i verden, og den første forfatning daterer sig
helt tilbage til år 1263. Landets største se-
værdighed er klippen Monte Titano med
fæstningsværket La Guaita. Landet byder
desuden blandt andet på et Ferrari-museum
og et torturmuseum.

Praktisk: I San Marino findes adskillige
luksuscampingpladser ved Titano-bjergets
fod. Disse har et stort udvalg af møblerede
telte, lejligheder og mobilhomes og et væld
af fællesfaciliteter. Bemærk, at parkering i
højsæsonen godt kan være tricky nær La Gu-
aita på toppen af bjerget.

1. Vatikanstaten
Areal: 0,44 kvadratkilometer. 
Befolkningstal: knap 1000.

Pavens hjemsted er både Europas og ver-
dens mindste land, hvad enten man måler
på areal eller på antal indbyggere. Selv om
Vatikanstaten topper listen over verdens
mindste lande, er den faktisk ikke officielt
set et land - i hvert fald ikke hvis man spør-
ger De Forenede Nationer.
Siden 1964 har Vatikanet i stedet - som

den eneste uafhængige stat i verden - haft
status som såkaldt ”permanent observatør” i
FN, hvilket kommer sig af, at Vatikanet insi-
sterer på at være politisk neutralt.
Vatikanstaten har dog sin egen radiosta-

tion, udgiver en daglig avis og optrådte tidli-
gere på danske De Berejstes Klubs landeliste.
På det tidspunkt var det faktisk det sidste
land i verden, der blev besøgt af et af klub-
bens medlemmer, hvilket alene skyldtes, at
det er vanskeligt at få lov til at opholde sig
de krævede 24 timer i landet.

Praktisk: Det er gratis at besøge Peterskir-
ken, men kom i god tid, for der er ofte lange
køer.
Indgang til Vatikanmuseet inklusive Det

Sixtinske Kapel koster 17 euro (knap 130
kroner) for voksne og 8 euro for børn.

2. Monaco
Areal: 2 kvadratkilometer. 
Befolkningstal: 38.350.

Bystatens beskedne areal kombineret med
et indbyggertal på omtrent 40.000 gør Mo-
naco til verdens tættest befolkede land. Sær-
ligt i Monte Carlo-kvarteret bor der mange
mennesker.

4. Liechtenstein
Areal: 160 kvadratkilometer. 
Befolkningstal: 38.749.

Fyrstendømmet Liechtenstein er Europas
eneste ”dobbelte indlandsstat” - det vil sige
en stat, hvor man skal krydse mindst to
grænser for at komme til havet. Overhove-
det er fyrsten af Liechtenstein. Landet har et
af verdens højeste bruttonationalprodukter
pr. indbygger og en stærk finansiel sektor.
Det er særdeles bjergrigt og byder på både
skisport og nogle meget berømte vandreru-
ter. Mest kendt af disse er måske den 6,35 ki-
lometer lange Fürstensteig, som ikke er for
folk med højdeskræk.

Praktisk: Hovedstaden, Vaduz, byder på fle-
re udmærkede museer. Heriblandt frimær-
kemuseet (gratis adgang) og nationalmuseet
(8 schweizerfranc, cirka 64 kroner, pr. vok-
sen, børn gratis).

> LÆS MERE
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Titano-bjerget med fæstningsværket La Guaita er San Marinos største turistattraktion. Fotos: Jakob Øster

Liechtenstein er særdeles bjergrigt og byder på både skisport og nogle meget berømte vandreruter.Casino de Monte-Carlo i Monaco har været med i to James Bond-ilm.



R E J S E R
L Ø R D A G  7 .  J A N U A R  2 0 2 3

12 MINIPUTTER

Fra Barcelona kan man tage på busudlugt til Andorra.I havnen i Marsaxlokk i Malta ligger de traditionelle luzzu-iskerbåde side om side.

Storhertugdømmet Luxembourg er Europas syvendemindste land. Fotos: Jakob Øster

< FORTSAT FRA
SIDE 11

Side om side i havnen ligger de traditio-
nelle luzzu-iskerbåde som er malet i friske
farver og har øjne abildet på stævnen. Ifølge
gammel overtro skulle disse øjne beskytte i-
skerne mod uvejr og uheld.

Praktisk: Folke Ferie råder over et feriecen-
ter i byen Mellieha. Uden for hovedstaden
er det let selv at køre, og en lille bil kan lejes
for under 600 kroner for en uge.

6. Andorra
Areal: 468 kvadratkilometer. 
Befolkningstal: 78.151.

Andorra er endnu en af Sydeuropas suveræ-
ne mikrostater, beliggende mestendels på
sydsiden af Pyrenæerne. Hovedstaden, An-
dorra la Vella (”Gamle Andorra”), er Europas
højest beliggende hovedstad.

Byens gamle bydel er karakteriseret ved
velbevarede gamle stengader og -huse. Uden
for hovedstaden byder landet på gode van-
dremuligheder, blandt andet Coronallacs-
stien, der forbinder ire bemandede sheltere.

Praktisk: Man kan let besøge Andorra fra
Barcelona. Busturen tager tre timer og koster
fra 29 euro (cirka 220 kroner) hver vej. Har
man ikke så meget tid, kan landet sammen
med Frankrig besøges på en ”tre lande på én
dag-busudlugt fra Barcelona”. Prisen er 140
euro (cirka 1050 kroner).

7. Luxembourg
Areal: 2586 kvadratkilometer. 
Befolkningstal: 645.397.

Storhertugdømmet Luxembourg lever med
sin størrelse og sine mere end 600.000 ind-

byggere måske ikke helt op til prædikatet
mikronation, men er trods alt Europas sy-
vendemindste land.

Hovedstaden, der lyder samme navn som
landet, består af en række distrikter, hvoraf
de centrale Clausen og Grund er de mest vel-
besøgte. Ude i landet er naturen i La Petite
Suisse omkring Grundhof og Berdorf med
dybe slugter og store klipper anbefalelses-
værdig.

Vianden og Esch-sur-Sûre er også populæ-
re udlugtsmål. Hovedstaden opleves bedst
til fods, men bemærk, at mange veje og stier
er særdeles stejle.

Praktisk: Landets oicielle sprog er fransk,
letzeburgsk og tysk. Luxair lyver dagligt på
nær lørdag mellem København og Luxem-
bourg.

5. Malta
Areal: 316 kvadratkilometer. 
Befolkningstal: 465.292.

Østaten i Middelhavet har med sin strategi-
ske placering altid været ombejlet. Frem til
selvstændigheden i 1964 var landet under
britisk herredømme.

Malta besøges hvert år af cirka tre gange
så mange turister, som der er indbyggere, og
er særdeles populært også blandt danskere.
Hovedstaden, Valletta, er med sin barokarki-
tektur, sine stejle gade og de mange udhæn-
gende balkoner som taget ud af et eventyr.
Besøg også søndagsiskemarkedet i den hyg-
gelige havneby Marsaxlokk.


