
Vilka spår efter vår civilisation kommer att finnas kvar om 100 000 år? 
	
Runt om i världen pågår en rad science fiction-artade projekt för att kapsla in vår samtid och 
kultur för evigheten. I den nya reportageboken Flaskpost till framtiden skildrar författaren 
Johan Joelsson och fotografen Jonatan Jacobson några av de mest fascinerande initiativen. 
	
Har du någon gång kastat ut en flaskpost i ett stormigt hav, ristat in dina initialer på en 
uråldrig trädstam eller fäst ett kärlekslås på ett rostigt broräcke? Då är du inte ensam. Ända 
sedan vår civilisation uppstod i Mesopotamien för 5 000 år sedan har människan skickat 
budskap till framtiden i form av utkarvade tecken i husgrunder, inmurade föremål i väggar 
och nedgrävda tidskapslar fyllda med obskyra samtidsföremål. 
 
– Att lyckas med konststycket att lämna ett bestående avtryck till framtiden är lite som att 
rista in sitt namn på en isbit en stekhet sommardag. Men i vår bok har vi träffat en mängd 
inspirerande människor med siktet inställt på evigheten, säger Johan Joelsson. 
 
I Flaskpost till framtiden – så bevarar vi våra spår i 100 000 år skildras några av världens 
mest spektakulära tidskapselprojekt. Du får följa med till domedagsbunkern på Svalbard där 
fröer lagras för en klimatkollapsad eftervärld, till saltgruvan i Alperna där ett evighetsarkiv 
byggs upp och till spökstaden Pripjat, vars lämningar kommer att bestå i miljontals år. 
 
– Vi har också träffat forskaren som sparat Shakespeares sonetter i konstgjort dna och 
arkeologerna som tar fram kommunikationsverktyg i syfte att varna framtida civilisationer för 
slutförvarets kärnavfall, säger Johan Joelsson. 
	
I takt med den skenande digitaliseringen har frågan om tidskapslar och långtidsbevaring 
aktualiserats. Inte bara för arkiv och bibliotek, utan även för privatpersoner. Medan analoga 
spår kan bevaras i tusentals år har dagens elektroniska avtryck en betydligt kortare livslängd. 
	
– Om 50 år kommer ingen att kunna avläsa disketter eller cd-r-skivor. Vi befinner oss redan i 
en digital medeltid där stora delar av vårt kulturarv raderas i realtid, säger Johan Joelsson. 
	
I den rikt illustrerade boken får du även följa det antikvariska mastodontarbetet med att 
bevara minnet av det gamla Kiruna samt de anarkistiska stjärngossarna på skärgårdsön Möja 
som för en utdöende jultradition vidare i riktning mot evigheten. 
 
– Dessutom berättar vi historien om envägskommunikationens Rolls Royce – de interstellära 
meddelanden som skickas ut i rymden. Vi möter professorn som tagit fram en modell för hur 
vi i framtiden ska kunna kommunicera med utomjordningar. En sådan plan är alltid bra att ha, 
säger Johan Joelsson. 
	
Författaren JOHAN JOELSSON och fotografen JONATAN JACOBSON debuterade 2017 
med boken Mikronationer – på besök i hemgjorda länder. Duon har arbetat med litterär 
periferijournalistik sedan 2003 och söker sig gärna till avlägsna platser under jord, till havs 
och högt uppe i luften. Flaskpost till framtiden – så bevarar vi våra spår i 100 000 år (Votum 
Förlag) är den första boken i världen som belyser långtidsbevaring av kultur och information. 
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