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➠ Nyfiken på …
➠ Vinhörnan

➠ Tigern vid Lemonnier

Välkommen till
Svenska k yrkans och

Svenska Klubbens traditionella

Julgransplundring
17 januari kl. 15-17

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: aktivitet@svenskaklubben.be
Skriv ”Julgransplundring” i ämnesraden och ange helst även antal barn.

Senaste anmälningsdag är 10 januari 2016.

Dansa ut julen i kyrkan
Traditionell lek och dans.

Tomten delar ut godispåsar
Alla små tomtenissar får godispåse som tack för att de hjälpte till att städa ut julen.

Kaféet är öppet
Försäljning av saft, bullar, kaffe, te med mera.

Dansa ut julen i kyrkan
Traditionell lek och dans.

Tomten delar ut godispåsar
Alla små tomtenissar får godispåse som tack för hjälpen med att städa ut julen.

Kaféet är öppet
Försäljning av saft, bullar, kaffe, te med mera.

www.svenskakyrkan.se/bryssel   •  www.svenskaklubben.be
Svenska kyrkan, avenue des Gaulois 35,1040 Bryssel (Métro: Merode)

P912137 - Périodicité trimestrielle. Bureau Postal de dépôt 1020 Laeken De Wand
Ed. resp.: Bo Caperman, c/o Margaretha Hagberg, J. Van Elewijckstraat 113/6, 1853 Strombeek-Bever
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Missa
inte vår tävling

Hidden Secrets

➠ Bryssels maraton
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Kommande aktiviteter

2016

14 januari	 Medlemmarna	berättar:	Jan	Boklöv	talar	om	sin
	 tid	som	skidhoppare	och	hur	hans	uppfunna	Y-stil	blev
	 världsberömd.	På	Kyrkan,	avenue	des	Gaulois	35,
	 1040	Bruxelles	(métro	Merode).

17 januari	 Julgransplundring	på	Svenska	Kyrkan,	avenue	des
	 Gaulois	35,	1040	Bruxelles	(métro	Merode).
	 I	samorganisation	med	Kyrkan.

2 februari	 Släktforskning	LIVE	med	Christian	Juliusson.
	 På	Sveriges	EU-representation,	Square	de	Meeûs	30,
	 1000	Bryssel.	

6 februari	 Möt	MEP	Kristina	Winberg,	Sverigedemokraterna.

Mars Årsmöte	
	 Kitsch	&	kuriosavandring	i	Molenbeek
	 Möte	med	MEP	Christofer	Fjellner.	Prel.	16	mars

14 maj	 Melodifestivalen	LIVE:	En	helkväll	med
	 Svenska	Klubben.

Planerade	 Svenska	Klubbens	medlemskap	i	Svenskar	i	Världen
	 (SVIV):	informationsmöte
	 Besök	i	Aachen
	 Vandringar
	 Portugiskiska	Köket

Och fortsättning på serierna: 
”Möt	våra	MEP:s”,		After	Work	och	Medlemmarna	berättar
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Jan Boklöv
till Svenska Kyrkan i Bryssel

Den 14 januari 2016 kommer Jan Boklöv till Svenska Kyrkan i Bryssel. 
I Serien: Medlemmarna berättar kommer han att tala om sin tid som 
skidhoppare.

1985 introducerade han den så kallade V-stilen som numera används 
i alla skidhoppningstävlingar världen över! Han vann Världscupen i 
backhoppning  säsongen 1988/89.

Programgruppen kommer att om någon vecka skicka ut en länk till 
inbjudan där intresserade kan anmäla sig.

Egentligen skulle ni fått andra rader från min 

penna men terrordåden i Paris den 13 november 

har fått konsekvenser. Sedan dess har jag skrivit 

om min text ett antal gånger. Idag är det den 25 

november och jag närmar mig deadline för manus. 

Följaktligen lägger jag sista handen på mina ord 

för den här gången; detta trots att vi fortfarande, 

fram till 30 november, har högsta beredskaps-

status i Bryssel och en ovisshet om händelse-

utvecklingen. I Sverige har man just aviserat en 

skärpt flyktingpolitik samtidigt som terrorhotet 

höjts även där.

När jag kom hem fredag kväll den 13 november 

efter att festat av en kollega som skall arbeta i Ko-

sovo nåddes jag av nyheten om händelserna i Paris. 

Inledningsvis var informationen ofullständig men 

situationen klarnade under kvällens och nattens 

rapportering. Jag slog av radion runt klockan två på 

morgonen och då stod det klart vad som hänt. Emel-

lertid kändes det som helt overkligt. På söndagen 

hade jag fått lite tid att reflektera över händelserna. 

Nyheterna hade naturligtvis präglats av dåden 

och jag instämmer i den avsky för dådet som har 

uttrycks från allmänhet till makthavare. 

Jag kommer ihåg när jag tidigt en morgon hösten 

1994 hörde nyheten om färjan Estonias förlisning. 

Även det kändes overkligt. Det var inte en fråga om 

det hänt eller inte, snarare att katastrofen inte gick 

att förstå och göras verklig. Detsamma känner jag 

för fredagens terrorattack i Paris.

Veckan efter terrordåden fortgick med ett antal 

arrangemang inom jobbet. På torsdagen gick jag 

på Ancienne Belgique och lyssnade på rock/jazz 

med Beth Hart och hennes grupp. Det var i princip 

fullsatt. Det hade diskuterats förhöjd säkerhetsrisk 

men ingen tog vidare notis.

Fredagen 20 november öppnade kyrkan sin 

Julbasar med Jan Boklöv som invigningstalade och 

klippte bandet. Det serverades en smaklig jultallrik, 

med öl och nubbe för den som ville ha. Det var 

julmusik och stämningen var god.

På lördagsmorgonen fick jag ett sms-meddelande 

från min arbetsgivare att man höjt ”Alert” till nivå

4 vilket är den högsta i Belgien och på den nivån 

ligger vi fortfarande. 

Det är många som gett kloka analyser och förkla-

ringar, jag avstår. Det finns inget entydigt svar. Som 

jag skrev i förra Bladet hoppas jag att var och en 

skaffar sig en upplyst uppfattning. Detta sagt vill jag 

understryka vikten av demokrati och rättsstatens 

Ordföranden har pennan
principer vilket även i sammanhanget innefattar 

gällande FN-konventioner. 

I förra Bladet nämnde jag den lilla och den stora 

världen. Den lilla världen gällde då de begränsade 

bidragen från medlemmarna till Bladet. Med goda 

positiva undantag är antalet bidrag på alltför låg 

nivå. I den stora världen nämnde jag säkerhets- och 

flyktingfrågan som nu har vidgats i allra största 

grad.

I perspektiv av händelseutvecklingen påminns jag 

av direktör Ekdahls (Jarl Kulles rollfigur) syn på den 

stora och den lilla världen i Ingmar Bergmans ”gam-

meldags borgerliga” film Fanny och Alexander. Den 

stora världen med dess krig och politik är hotfull och 

brutal medan den lilla världen är vi i familjen med 

våra nära problem och enkla liv. Direktör Ekdahl var 

naturligtvis en priviligierad man i en annan tid men 

han formulerade sig väl.

Sedan dess har världen blivit mindre. Den abstrakta 

globaliseringen har gjort att den lilla och den stora 

världen har närmat sig varandra. 

Till slut, kära vänner, önskar jag er en God Jul och 

ett Gott Nytt År förhoppningsvis både i den lilla och i 

den stora världen.

Bo Caperman

Vänner.
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Om ni år	2002	placerat	1	miljon	kronor	på	
börsen	hade	ni	idag	haft	16.5	miljoner	kronor.	
Även	om	ni	lånat	pengarna	till	5%	ränta	skulle	
ni	haft		14.6	miljoner	kronor	kvar,	i	vart	fall	
om	ni	placerat	som	SIC’s	Nils-Magnus	Lilja	
gjort.	Hemligheten	är	naturligtvis	inte	slumpvis	
gambling	utan	goda	ekonomiska	insikter,	parade	
med	omvärldskunskap	rörande	ekonomi	och	
politik.	När	oljepriset	för	ett	år	sedan	stadigt	
låg	på	140-150	dollar,	vem	kunde	då	gissat	att	
det	nu	skulle	befinna	sig	på	40-50	dollar	och	
förväntas	stanna	där?

Swedish Investors Club	(SIC)	är	en	förening	
för	personer	med	intresse	för	ekonomi,	politik	
och	de	samhälleliga	förändringar	vilka,	oftast	
omärkligt,	leder	till	långsiktiga	omvälvningar.

Man är primärt	inte	med	i	SIC	för	att	bli	rik,	
utan	mer	för	diskussionerna	och	de	intressanta	
föredragens	skull.		Till	exempel	om	oljeprisets	
fall	som	ju	i	huvudsak	beror	på	att	USA	med	
hjälp	av	fracking	fått	liv	i	gamla	oljekällor,	
vilket	gör	USA	till	en	nettoexportör	av	energi.	

Detta	förändrar	kraftigt	marknadsbalansen	med	
överraskande	prissänkningar	som	följd.	SIC	har	
också	bland	annat	dryftat	Kinas	ekonomiska	
inbromsning	som	får	konsekvenser	för	råvaru-
producenterna	och	Rysslands	vapenskramlande	
som	får	långtgående	internationella	effekter.

Under hösten	2015	har	SIC	bjudit	in	Per	
Strömbäck	som	talat	om	svensk	dataspelsindu-
stri,	Lars	Jonung	om	svensk	ekonomisk	politik	
och	Fredrik	Erixon	om	den	ekonomiska	utveck-
lingen	i	Asien	och	andra	emerging	markets.		
SIC	träffas	på	hotel	Leopold	den	andra	tisdagen	
i	varje	månad	(utom	juli	&	augusti)	och	förutom	
intressanta	föredrag	och	diskussioner	äts	då	en	
gemensam	middag.	

Medlemsskap är	gratis	och	öppet	för	dem	
som	varaktigt	bor	i	Bryssel.	Ordinarie	medlem	
blir	den	som	varit	med	tre	gånger.	Gå	till	SICs	
websida	för	information	och	intresseanmälan	
www.swedishinvestorsclub.com.	Klicka	på	
Bryssel	så	ser	ni	både	vad	som	kommer	på	
programmet	och	vad	som	varit.						n	

Att tjäna
Pengar på pengar

Text: Lars Odlén

Här är nästa	inslag	i	serien	Vinhörnan	där	
klubbens	medlemmar	kan	rekommendera	
något	av	sina	favoritviner.

I förra numret	rekommenderade	jag	ett	vitt	
vin.	Denna	gång	faller	valet	på	ett	ekologiskt	
rött	vin,	som	jag	och	min	fru	serverar	till	
vissa	rätter	vid	middagar	och	ofta	ger	bort	
som	uppskattad	gåva.	Vinet	är	2010	Château	
des	Biscarrats,	Lalande-de-Pomerol.	Det	är	
ett	rött	vin	med	medelstor	kropp	och	tydliga	
inslag	av	mogna	mörka	bär	och	kryddor.	
Syrligheten	är	frisk	och	vinet	har	en	len	
konsistens.	Vinet	passar	bra	med	kötträtter	
och	speciellt	med	champinjon-	och	andra	
svampsåser.

Inköpsställe:	Åter	igen	Colruyt	
Pris:	ca	9	€	

Vinet	tjänar	på	att	lagras	i	två	till	fem	år,	men	
går	även	att	avnjutas	direkt.Vinet	består	av	
72%	Merlot,	18%	Cabernet	Franc	och	10%	
Cabernet	Sauvignon.

Lalande-de-Pomerol	är	en	appellation	i	vin-
region	Bordeaux	i	sydvästra	Frankrike.	Den	
omfattar	röda	viner	som	produceras	strax	
norr	om	det	mer	renommerade	Pomerol	i	
öster	om	staden	Bordeaux.

Vinerna från	Lalande-de-Pomerol	görs	före-
trädesvis	av	Merlot,	men	kan	också	innehålla	
Cabernet	Franc,	Cabernet	Sauvignon	(som	
det	rekommenderade	vinet)	och	Malbec.	
Merlot-druvan	är	allmänt	omtyckt,	vilket	gör	
att	appellationer	som	Lalande-de-Pomerol	är	
populära	på	den	moderna	marknaden.

Har du ett	vin	som	du	varmt	
rekommenderar,	skriv	en	liten	
recension	av	det	(cirka	250-300	
ord)	och	om	möjligt,	var	du	
köpte	det	och	ungefärligt	pris.

Skicka	recensionen	till:
redaktion@svenskaklubben.be

Vi	ser	fram	mot	era	bidrag.

Vinhörnan
     Här får du möjlighet att rekommendera dina favoritviner.

      Dagens tips: Ingemar Mikander

   Mail-adresser för att nå olika funktioner i Svenska Klubben:
	 	 annons@svenskaklubben.be																
				 	 redaktion@svenskaklubben.be													
	 	 ordforande@svenskaklubben.be												
	 	 aktivitet@svenskaklubben.be													
	 	 medlem@svenskaklubben.be																
	 	 upplysning@svenskaklubben.be											
	 	 hiddensecrets@svenskaklubben.be														
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Jag var vid	den	tidpunkten	ordentligt	lönnfet	
–	ett	för	övrigt	mycket	”svenskt	ord”	som	inte	
går	att	översätta	till	engelska	–	med	en	vikt	på	
74	kg	fördelat	över	en	höjd	av	168	cm.	Målet	
jag	satte	med	programmet,	förutom	att	gå	ner	
i	vikt,	var	att	springa	Bryssel	maraton	den	4	
oktober	på	under	fyra	timmar	och	15	minuter,	
det	vill	säga	att	springa	hela	tiden.
Programmet bestod	av	att	genomföra	ett	in-
gående	test	av	ens	fysiska	kondition,	kroppssam-
mansättning	och	diet.	Därefter	fick	varje	delta-
gare	ett	program	att	följa	under	sex	månader,	
vilket	jag	gjorde,	och	det	var	med	stor	spänning	
som	jag	såg	fram	emot	maratonloppet.

Den första halvan	av	loppet	följde	i	stort	sett	
samma	rutt	som	Brussels	20	km	med	starten	
i	Parc	du	Cinquantenaire,	för	att	fortsätta	via	
Palace	de	Justice,	Bois	de	la	Cambre	och	Parc	
du	Woluwe.	Den	biten	är	relativt	platt	och	
därför	relativt	lätt	att	springa.	Men	istället	för	
att	vända	upp	mot	Parc	du	Cinquantenaire	via	
Avenue	de	Tervueren	som	i	Brussels	20	km,	
fortsätte	loppet	österut	mot	Tervuren	och	
tillbaka.	Den	delen	av	loppet	var	betydligt	mer	
kuperat	och	tog	en	hel	del	på	krafterna.	Loppet	
avslutes	med	att	passera	Parc	du	Cinquantenaire	
igen,	fortsätta	förbi	Parc	och	sedan	gå	i	mål	vid	
De	Brouckère.

Under hela	loppet	följde	jag	så	kallade	”farthål-
lare”	–	personer	som	löper	med	en	hastighet	
som	motsvarar	en	specifik	sluttid	–	för	en	slut-
tid	på	3:59:00	ända	fram	tills	några	kilometer	
innan	målet,	då	jag	hade	krafter	kvar	att	springa	
om	dem	och	fick	en	sluttid	på	3:57:01.	Det	är	
ingen	rekordtid	då	jag	känner	personer	som	
springer	på	mindre	än	3:15:00,	men	med	tanke	
på	min	ursprungspunkt	var	det	ett	bra	resultat	
som	jag	är	nöjd	med.

Hur Bryssels	maraton	står	sig	mot	andra	
klassiska	lopp	som	London,	Paris,	Berlin	eller	
Stockholm,	kan	jag	inte	säga,	eftersom	jag	inte	
sprungit	dem.	Jag	tror	dock	att	är	de	är	trev-
ligare	i	alla	fall	när	det	gäller	vyer.	Stockholm	
och	Köpenhamns	maratonlopp	står	nu	på	min	
”att-göra-lista”.

I övrigt	medförde	programmet	en	kropps-
viktsminskning	på	4,9	kg,	en	minskning	av	
kroppsfett	på	6,2	kg,	en	ökning	av	muskel-
massa	på	1,3	kg	och	min	andel	kroppsfett	gick	
från	26,3	%	(tillhörde	den	fetaste	10	%	bland	
män	i	min	ålder	och	höjd)	till	18,9	%	(medi-
anen	för	samma	grupp).	Ett	mycket	lyckad	
program	med	andra	ord.	Konceptet	prövas	för	
tillfället	hos	många	arbetsgivare,	inklusive	EU-
kommissonen.					n

Bryssels maraton
– tufft för en lönnfet novis

I början av april i år startade min arbetsgivare, ING Belgien, 
ett pilotprojekt där anställda fick ansöka om att få delta i ett 
individuellt utformat träningsprogram i sex månader. Jag 
var en av de 20 som kom med. 

När man flyttar	till	ett	”nytt	land”	–	de	flesta	
av	er,	som	läster	detta	torde	ha	flyttat	från	Sve-
rige	till	Belgien	–	är	det	mycket	som	är	nytt	och	
annorlunda.	Förutom	att	den	belgiska	adminis-
trationen,	nationellt,	kommunalt	
etc,	kanske	skiljer	sig	från	vad	ni	är	
vana	vid	i	hemlandet,	så	möter	ni	
säkert	många	”institutioner”,	som	
är	skapade	av	tidigare	generationer	
svenskar	i	Belgien;	t.ex.	en	svensk	
skola	Ecole	Reine	Astrid,	en	svensk	
klubb	med	en	konstförening,	
en	Belgisk/Svensk	förening	och	
mycket	annat.

Säkert känner	ni	redan	till	historien	om	vår	
svenska	drottning	Astrid,	som	gifte	sig	med	
den	belgiske	kronprinsen	Leopold	1926,	fick	
tre	barn	varav	två	prinsar	blivit	belgiska	kungar	
(Baudouin	och	Albert)	och	en	prinsessa		(Char-
lotte)	blivit	storhertiginna	av	Luxembourg.	Inte	
illa	av	en	svensk	prinsessa!

Tyvärr omkom	drottning	Astrid	i	en	bilolycka	
i	den	schweiziska	byn	Küssnacht	1935;	även	
om	hon	var	omåttligt	populär	redan	från	sin	
ankomst	till	Belgien,	så	kanske	denna	tragiska	
olycka	förstärkte	hennes	–	i	det	närmaste	–	
helgonförklaring.

Till drottning	Astrids	minne	och	ära	grundade	
den	svenske	industrimannen	Karl-Erik	Hedborg	

och	hans	fru	Petra,	
vilka	redan	bodde	
och	verkade	i	Bel-
gien,	en	minnes-

fond	baserad	i	Belgien	och	en	i	Sverige.	Dessa	
två	fonder,	vilka	lever	mycket	”självständiga	liv”,	

har	som	huvuduppgift	att	befrämja	kulturellt	
utbyte	mellan	de	två	länderna.	Vi	skall	inte	
glömma	bort	att	avstånden	har	’krympt’	med	
moderna	kommunikationer	och	att	det	krävdes	

mycket	större	resurser	för	att	
kommunicera	mellan	länderna	
på	den	tiden	än	det	krävs	med	
dagens	teknik!

Fonds Reine Astrid,	som	ju	är	
baserad	här	i	Belgien,	fortsätter	
sin	grundläggande	verksam-
het	men	i	slutet	av	1980	talet	
fick	FRA	en	ny	’raison	d’être’;	
Svenska	skolan,	som	vid	den	

här	tiden	blivit	Skandinaviska	Skolan,	behövde	
större	lokaler.	Ett	större	belopp	”tiggdes”	ihop	
från	svenska	källor.	Pengarna	skulle	förbli	
svenska,	men	användas	för	skolans	lokalbehov.	
Château	d’Argenteuil	inköptes,	men	för	att	inte	
blanda	skolans	verksamhet	med	slottets	skötsel	
och	underhåll,	placerades	kapitalet	i	FRA	och	
ett	hyresavtal	upprättades	mellan	Ecole	Reine	
Astrid	(ERA)	och	Fronds	Reine	Astrid	(FRA).	
Man	skulle	kunna	säga	att	vi	köpte	en	skola	och	
en	park,	men	fick	ett	slott	på	köpet.	Skolan	
(ERA)	fick	alltså	’hyra’	Argenteuil	för	en	sym-
bolisk	slant.

I dag håller	Ecole	Reine	Astrid	på	att	genomgå	
större	organisationsförändringar,	men	det	skall	
vi	skriva	om	i	ett	annat	nummer	av	Bladet.
Fonds	Reine	Astrid	fortsätter	dock	sin	verksam-
het	att	stödja	svensk/belgiska	kulturella	rela-
tioner,	eventuellt	hjälpa	belgiensvenskar	med	
problem,	men	framför	allt	att	tillhandahålla	
lämpliga	lokaler	för	Ecole	Reine	Astrid	och	den	
svenska	skolverksamheten.					n

Fonds Reine Astrid
Text: Tord Sandgren

Text: Ingemar Mikander

FONDS
REINE
ASTRID
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hållning	till	de	svarta,	att	han	till	och	med	to-
lererar	Ku	Klux	Klan	och	att	han	bjudit	in	en	
känd	segregationist,	kanske	politiskt	tvingad	
därtill,	till	ett	möte	i	stadens	råd.	Det	gäller	
svartas	rätt	att	rösta	och	varför	detta	inte	vore	
möjligt	i	deras	del	av	landet.	Dessa	upptäck-
ter	gör	Jean	Louise,	som	kommit	att	bevittna	
detta	möte,	bokstavligen	sjuk,	hon	rusar	bort	
från	sin	åskådarplats	och	väl	utomhus	kastar	
hon	upp!

Det är 
svårt	att	
tro	att	en	
kvinna	
som	bott	
ensam	
i	New	
York	flera	
år	(liksom	
Harper	Lee	
själv	gjort	under	många	år)	nu	
inför	den	åldrade	faderns	avfall	
från	sina	liberala	idéer	skulle	bli	
så	upprörd.	Hennes	bild	av	ho-
nom	som	en	liberalismens	ikon	
har	spruckit	men	också	hennes	
trygga	fadersgestalt	och	hon	är	
helt	vilsen.

Interfolierade i	denna	historia	är	många	epi-
soder	från	Jean	Louises	barndom,	lustiga	eller	
rörande	och	tecknade	med	påfallande	psykolo-
giskt	skärpa.

Go set a Watchman	försöker	förklara	ett	
politiskt	skeende	genom	Jean	Louises	far,	alltså	
Atticus.	Bredvid	honom	står	Jack,	farbrodern,	
läkaren,	en	vänlig	men	mycket	diffus	person,	
som	öser	litterära	och	historiska	citat	över	den	
stackars	kvinnan	som	bara	känner	sig	sårad	och	
vill	resa	därifrån…	

Skall vi se	denna	bok	som	ett	första	utkast	till	
To	kill	a	Mockingbird,	som	flyter	myckert	lättare	
och	bygger	upp	historien	konsekvent.	Och	varför	
publiceras	denna	roman	nu,	i	juli	2015,	då	Har-
per	Lee	är	88	år	och	närmast	blind.	Det	verkar	
närmast	vara	ett	trick	att	sälja	en	bok	som	kanske	
bara	var	ett	första	försök	som	författaren	först	
förkastat	men	sedan	omarbetat	till	den	försälj-
ningssuccé	hon	själv	verkade	mest	förvånad	över,	

den	så	älskade	To 
kill a Mocking-
bird.

Tillsammans 
med	Louis	
undersökte	vi	
på	Internet	vad	
olika	litterära	
kritiker	skrivit	
om	Watchman	
och	de	var	
många.	Men	ing-
en	kom	med	ett	
avgörande	svar:	
Vad	menas	med	
denna	bok?	Och	
varför	nu?	Tyvärr	
har	rasskillna-
derna	fortfarande	
inte	försvunnit	i	

det	amerikanska	samhället,	även	om	de	blivit	
mycket	mindre	aggressiva	–	fast	om	man	ser	till	
händelserna	i	exempelvis	Charlestone	i	South	
Carolina	blir	man	mindre	optimistisk.

Denna bok	som	utges	för	att	vara	ett	färskt	
inlägg	i	frågan	ger	inte	ett	definitivt	svar,	vare	
sig	den	nu	skrevs	alldeles	nyligen	eller	för	50	
år	sedan.

Louis verkade	mycket	nöjd	med	att	ha	infört	
denna	gåta	i	våra	samtal.					n

 Go set a 
Watchman

Den gångna sommaren var rik på tillfällen att läsa om eller upptäcka 
nya böcker eftersom vi stannade i Bryssel. Men vi fick också ta emot 
gäster och en speciellt trevlig kombination av dessa båda sysselsätt-
ningar är att vi ofta talade om böcker med gästerna!

För några år	sedan	läste	jag	To kill a Mockingbird	
som	jag	(åter-)fann	på	bokhyllan	hos	den	då	
17-årige	sonsonen	Louis	som	haft	boken	på	sin	
skolas	läslista.	Vi	var	överens	om	att	författar-
innan,	Harper	Lee,	väl	förtjänade	sina	utmärk-
elser,	bl	a	the	Pulitzer	prize.	Boken	har	varit	
obligatorisk	läsning	i	amerikanska	skolor	sedan	
1960-talet	och	har	betytt	mycket	för	att	förstå	
“the	civil	rights	movement”	i	USA.	

Och handlingen?	Det	rör	sig	huvudsakligen	om	
två	syskon,	Scout,	en	9-årig	flicka	och	hennes	
tre	år	äldre	bror	Jem	som	tar	initiativet	till	deras	
lekar	och	vännen	Dill.	Scout	är	en	pojkflicka	med	
mycken	charm,	varmhjärtad	och	tapper.	Sysko-
nen	uppfostras	mycket	medvetet	till	“färgblind-
het”	i	fråga	om	ras	av	sin	far	Atticus	Finch.	Han	är	
änkling	sedan	flera	år	men	får	god	hjälp	att	sköta	
huset	av	Calpurnia,	en	svart	hushållerska	och	en	
viktig	person	i	barnens	liv.	Men	slutligen	kom-
mer	Atticus’	syster	och	tar	sig	an	familjen	och	
styr	den	efter	sina	principer,	ironiskt	skildrade	
som	småstadsaktiga	men	fullt	troliga.	

Ungdomar som	läser	boken	följer	lätt	
familjen	och	barnens	lekar	som	speglar	deras	
totala	frihet	utom	söndagens	obligatoriska	
gudstjänst.	De	leker	mestadels	utomhus	och	

lider	knappast	av	sommarens	värme	i	den	
sydliga	staten	Alabama.	I	alla	situationer	vet	de	
att	de	kan	kan	komma	till	pappans	kontor	utan	
att	störa.	

Mycket av	beskrivningen	är	självbiografisk.	
Något	idealiserande	har	dessa	barn	befriats	
från	den	rasism	som	däremot	präglar	de	flesta	
vuxna.	Det	rör	sig	ju	om	1950-talet	i	en	sydstat.	

Atticus är	advokat	och	tar	sin	uppgift	som	
lagens	uttolkare	på	största	allvar.	Han	deltar	
sedan	länge	i	stadens	styrelse	och	högaktas	av	
alla.	Höjdpunkten	nås	då	han	moraliskt	vinner	
en	process	där	en	svart	man	falskeligen	ankla-
gats	för	att	ha	våldfört	sig	på	en	vit	flicka,	något	
oerhört	i	den	småstaden	Mycombe.	Men	juryn	
röstade	“guilty”.	Detta	är	bokens	inte-så-happy	
end.

Nu i somras	kom	Louis	med	en	bok	han	litet	
mystiskt	förklarade	kanske	var	en	föregångare	
till	Mockingbird,	eller	kanske	en	fortsättning	
på	den:	Go Set a Watchman.	Den	är	mer	radikal	
och	politisk	än	Mockingbird.	Scout	har	blivit	
Jean	Louise,	är	tjugosex	år	gammal	och	bor	i	
New	York	men	besöker	sin	åldrade	far.	Hon	
upptäcker	nu	att	fadern	har	en	helt	annan	

Text: Margareta Dubois
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tern	Manuel	Valls	besök	i	Sverige:	Bienvenue,	
Monsieur	le	Premier	ministre.	Ursäkta	vårt	oin-
tresse.	Vi	ha	så	mycket	annat,	viktigare,	för	oss.	
...	Svenskar	har	aldrig	gillat	Frankrike,	vid	sidan	
av	höstlovets	pliktskyldiga	resa	till	Eiffeltornet	
och	sommarbaden	i	Medelhavet.	Fransmän	är	
i	våra	ögon	dryga,	snobbiga	och	oförmögna	att	
uttrycka	sig	på	något	begripligt	språk,	alltså	
engelska	eller	svenska.

Genusfelet	var	väl	en	omedveten	chican.	Man	
kan	tycka	att	Helmersson	missade	ett	tillfälle	
att	inte	yttra	sig	–	qu’il	a		manqué	une	bonne	
occasion	de	se	taire.	

I våras	innehöll	dock	Svenska	Dagbladets	kors-
ord	ledordet	Löksång	och	då	skulle	man	veta	att	
svaret	är	Små grodorna.	

Napoleons soldater	sjöng	en	sång	om	lök	
”Chant	à	l’oignon”	då	de	anföll	på	led.	Refräng-
en	är	melodin	till	Små	grodorna	men	i	snabb	
takt,	eftersom	man	anföll.	Orden	i	refrängen	är	
”Au	pas	camarade,	au	pas	camarade,	au	pas,	au	
pas,	au	pas”.	Det	var	viktigt	att	inte	öppna	leden	
och	därför	måste	man	hålla	jämna	steg.	Det	
finns	många	versioner	av	sången	på	Youtube,	en	
del	med	rök	och	damm.	Främlingslegionens	
kör	sjunger	den	con	forza	om	man	googlar	på	
”oignon	patria”.	Texten	handlar	om	att	de	gillar	
lök	stekt	i	olja	och	bakgrunden	sägs	vara		att	
Napoleon	inför	slaget	vid	Marengo	den	14	
juni	år	1800	frågade	några	soldater	som	gned	
sina	stekplåtar	med	bröd	varför	de	gnuggade	
så	ihärdigt.	En	vers	anspelar	på	de	österrikiska	
motståndarna:	”Pas	d’oignons	aux	Autrichiens,	
pas	d’oignons	à	ces	chiens”.	Napoleon,	som	då	
var	konsul,	svarade	att	det	var	utmärkt	att	äta	
lök	på	vägen	till	ärans	fält.	

För att komma	med	i	Napoleons	kejsargarde	
skulle	soldaten	vara	minst	1	och	76	lång	och	för	

att	komma	med	i	första	grenadjärregementet	
minst		1	och	90.	Lägg	därtill	höga	björnskinns-
mössor	och	det	blir	jättar	som	marscherar	
fram	under	eldgivning.	Men	på	den	tiden	
nådde	gevärskulor	inte	så	långt	och	de	engelska	
motståndarna	kunde	därför	inom	synhåll	häckla	
fransmännen	med	att	hoppa	som	grodor	och	
sjunga	”in	step	little	frogs,	in	step	little	frogs,	in	
step,	in	step,	in	step”.	Så	sägs	i	alla	fall	bakgrun-
den	vara.	Häromdagen	hade	jag	tillfälle	att	fråga	
en	grupp	militärhistoriskt	intresserade	äldre	
engelska	besökare	till	slagfältet	om	de	kände	till	
melodin	eller	texten.	De	hade	inte	en	susning.	
På	oklara	vägar	har	sången	sedan	kommit	till	
Sverige,	möjligen	redan	med	Karl	Johan.	An-
spelningen	på	grodor	visar	att	den	förmedlats	
av	engelsmännen	och	gesterna	är	avsedda	att	
förlöjliga	även	om	det	numer	mest	är	sig	själv	
man	förlöjligar.	Sången	dyker	upp	i	en	sångbok	
för	barn	på	1940-talet.	Till	skillnad	från	många	
andra	äldre	svenska	danslekar	är	den	här	sången	
inte	ämnad	för	ungdomar	och	yngre	vuxna	
utan	för	barn.	Den	är	känd	även	i	Finland	och	
Lettland	som	en	sång	om	små	grodor.	

Refrängen	”au	pas	camarade”	finns	också	med	
i	en	mycket	spridd	rätt	tradig	fransk	barnvisa	
med	många	verser	som	heter	”J’ai	perdu	le	Do	
de	ma	clarinette”.	Även	spanska	barn	drabbas	av	
den	visan	som	”Yo	he	perdido	el	Do	de	mi	cla-
rinete”	men	där	skrivs	refrängen	”Opá	camará”.	
I	texten	står	”om	pappa	visste	att	jag	tappat	Do	
skulle	jag	få	stryk	(paliza)	tralala”	så	den	är	väl	
inte	så	PK	längre.	Både	den	franska	och	spanska	
versionen	finner	man	lätt	på	Youtube.	

Kvar att undra	över	är	hur	den	engelska	nid-
visan	blev	en	svensk	barnsång	men	där	har	jag	
inte	funnit	några	ledtrådar.	Innan	man	försöker	
dra	med	fransmän	i	ringen	för	att	skutta	små	
grodorna	kan	man	ändå	tänka	sig	för.	Någon	kan	
veta.	Och	Jenny	hade	fog	för	sin	känsla.					n

Få svenska	kulturyttringar	är	så	centrala	i	den	
kulturella	självbilden	som	dansleken	Små	gro-
dorna.	Den	bara	finns	där,	ifrågasatt	av	ingen,	
svenskare	än	svenska	krusbär.	

När svenskar	utomlands	firar	midsommar	ska	
det	dansas	små	grodorna,	med	eller	utan	maj-
stång,	i	både	Hyde	Park	och	Bois	de	Boulogne	
(var	gör	man	det	i	
New	York?).		Entu-
siastiska	landsmän	
drar	med	perplexa	
utlänningar	i	det	kol-
lektiva	fjanteriet.

Kan man	Små	
grodorna	är	man	
svensk.	Sången	an-
vändes	av	konsulatet	
i	Paris	för	att	testa	
en	tjugoårig	flicka	
med	svenska	föräldrar	om	hon	hade	tillräcklig	
kulturell	anknytning	till	Sverige	för	att	få	defi-
nitivt	svenskt	medborgarskap	vid	den	prövning	
som	ska	ske	före	22	års	ålder	för	utlandsfödda	
svenskar.	Saken	noterades	i	svenska	tidningar.
	
Att ifrågasätta	Små	grodorna	är	osvenskt	och	
nära	nog	ett	kulturellt	tabu.	Så	det	krävdes	
kurage	av	Jenny	att	skriva	följande	i	sin	blogg	
Himmelochord:	”Men	de	där	Små	grodorna…	Få	
saker	i	livet	har	jag	avskytt	med	sådan	rödglödgad	
intensitet	som	att	dansa	kring	granar	och	mid-
sommarstänger	–	och	Små	grodorna	sammanfat-
tar	liksom	själva	essensen	av	förnedring	dold	i	

detta	kulturella	hån	mot	dans	och	glädjeyttring.	
Som	barn	kunde	jag	ibland	slinka	undan	genom	
att	ställa	mig	i	ett	hörn	och	se	sur	ut,	men	det	
fanns	alltid	de	hyperpedagogiska	förmågorna	
som	slet	en	med	ändå,	med	de	hurtfriska	orden	
’Joodå,	alla	barn	ska	dansa!’	Jag	tror	faktiskt	att	
min	traditions-aversion	föddes	just	under	en	
sådan	tröstlös	kamp	för	att	slippa	förödmjuka	

mig	kring	en	tanig	
julgran,	tronande	
mitt	i	gymnastiksa-
len	och	minst	lika	
förödmjukad	som	de	
200	trumpna,	ditt-
vingade	elever	som	
omringade	den	med	
håglösa	hoppsasteg.”

Signaturen 
Wismar	skrev	i	ett	
annat	inlägg:		Jag	

älskar	hur	nästan	ingen	vet	att	sången	handlar	
om	att	förnedra	fransmännen.	Melodin	är	
fransk	och	gjordes	om	av	svenskarna	under	
napoleonkrigen.	

Va? Denna	information	har	dykt	upp	i	media	
regelbundet	de	senaste	tio	åren	men	det	är	
information	som	inte	sprids	mellan	människor	
då	den	utsätts	för		kollektiv	förträngning.	Jag	
visste	det	inte	och	knappast	någon	jag	talat	med	
har	känt	till	det.	Vårt	intresse	för	fransk	historia	
och	kultur	kanske	inte	är	så	stort.	Så	här	skrev	
DN-skribenten	Erik	Helmersson	17	september	
i	år	med	anledning	av	den	franske	premiäminis-

Notes sur un chant
In Sweden we have a song: Små grodorna

Text: Jonas Lönnroth
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entusiastisk	och	tänker;	varför	i	hela	fridens	
namn	började	jag	med	detta!?	Att	då	bli	påmind	
och	sporrad	av	en	stjärna	till	vän	och	partner	
gör	susen	för	arbetsmoralen.

3) Kontakter,	vilket	är	lättare	sagt	än	gjort	
som	utlänning.	Dock	har	vi	lyckats	dra	i	de	
få	trådar	vi	har	och	inte	varit	rädda	att	fråga	
om	hjälp	där	vi	vare	sig	haft	kunskap	eller	tid	
själva.	Ibland	har	vi	kanske	stövlat	in	som	två	
blondiner	ifrån	Sverige	och	tagit	för	mycket	
plats,	men	intryck	har	vi	gjort	och	hjälp	har	
vi	fått.

4)	En	framtidsvision	och	en	långsiktigt	plan	och	
dröm.	Var	dock	beredd	att	kavla	upp	ärmarna	
och	ta	små	myrsteg	framåt,	och	ibland	tillbaka,	
för	att	sedan	kunna	stövla	framåt	igen.

5)	När	du	upptäcker	att	du	valt	fel	väg.	var	inte	
rädd	att	släppa	taget	snabbt,	även	vid	förlust	av	
pengar	och	tid.	Gör	om	och	gör	rätt	och	lär	av	

misstag,	för	misstag	det	gör	man.
6)	Arbeta	med	rätt	människor.	Ibland	tar	det	tid	
att	hitta	dem,	men	när	du	väl	har	hittat	guld-
korn	släpp	dem	inte	ur	sikte!	Ge	dem	kärlek	
och	vänskap	och	vårda	dem	ömt.

7) Okunskapen	om	allt	jobb	det	innebär	att	
starta	eget.	Lyssna	inte	på	negativitet	ifrån	om-
givningen	utan	bara	tuta	och	kör,	ta	det	som	det	
kommer,	och	släpp	inte	din	dröm	ur	sikte.

Släpp in ljuset	i	ditt	hem	och	i	din	själ,	det	
hjälper	bra	mot	vinterdepressioner.	När	det	är	
sådär	mörkt	och	kallt	ute	varför	inte	dricka	något	
varmt	i	soffan	och	kika	på	vårt	utbud	av	Skandi-
navisk	interiör?	Besök	oss	gärna	på	www.nord-
icby.com	och	varför	inte	handla	en	klapp	eller	två	
till	julen?	Fyll	i	rabattkoden:	Bladet2015	och	få	
10%	rabatt	på	din	första	beställning.

Varma	hälsningar,
Elin	&	Ulla,	Founders	NordicBy

Åh vad jag	saknar	svensk	inredning!	Det	är	
så	svårt	vart	man	ska	gå	här	i	Belgien.	Allt	
ser	så	lika	ut.	Antingen	är	det	dyrt	som	attans	
eller	billiga	kedjor.		Det	individuella,	coola,	
Skandinaviska	finns	inte	förrutom	några	märken	
som	man	ser	överallt.	Det	behövs	en	webshop	
som	jag	kan	vända	mig	till	för	att	inreda	mitt	
hem	här	i	Belgien!	Så	började	samtalet	mellan	
Elin	och	Ulla	som	var	nyblivna	arbetskamrater.	
Kanske	borde	vi	starta	något,	du	och	jag?

Månaderna gick	och	livet	gasade	på	i	en	ras-
ande	takt,	tiden	var	knapp,	men	drömmen	och	
vänskapen	bestod.	Så	en	dag	var	det	självklart,	nu	
kör	vi!	Och	vilken	bergochdalbana	vi	slängde	oss	
in	i.	Det	är	ju	välkänt	att	en	företagsstart	är	för-
enad	med	administration,	papper,	byråkrati,	jobb,	

jobb	och	åter	jobb.	Men	hur	kommer	det	att	vara	
att	starta	ett	företag	i	byråkratins	Belgien?

Vi har ett par	framgångsfaktorer	som	vi	gärna	
delar	med	oss	av.	Vi	är	noga	med	att	påpeka	att	
detta	är	endast	för	att	sätta	upp	och	starta	ett	
företag,	att	få	det	att	växa	framgångsrikt	är	nästa	
kapitel	i	vår	historia	som	vi	är	fast	beslutna	att	nå.

1)	En	affärsidé	som	du	brinner	för.	Det	ska	
vara	roligt	och	förenat	med	passion.		Under	de	
många	timmar	jobb	som	lagts	ner	har	vi	lyckats	
hålla	skenet	uppe	för	vårt	brinnande	intresse.

2)	Tur,	tur	och	åter	tur	att	hitta	en	härlig	
partner	som	man	kan	skratta	med	och	som	får	
en	att	fortsätta	framåt	i	tider	då	man	är	mindre	

Två svenskor
hittar vägen i Belgien
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I november	2014	var	min	fru	och	jag	i	Brys-
sel	för	att	leta	bostad.	Vi	tog	oss	runt	i	staden	
genom	att	åka	kollektivt,	och	det	var	på	en	av	
dessa	expeditioner	som	jag	för	första	gången	
fick	syn	på	Lemonniertigern.	Det	var	från	
fönstret	på	en	spårvagn,	en	s.k.	”pre-metro”.

Hukande, spejande	bakåt	och	med	svansen	
piskande,	utsträckt	i	hela	sin	längd	över	en	tun-
nelvägg,	framträdde	tigernmot	en	bakgrund	av	
betong,	kablar	och	graffiti.	Spårvagnen	svepte	
förbi	på	ett	par	sekunder	och	tigern	försvann	i	
mörkret,	men	för	min	inre	blick	kunde	jag	fort-
farande	se	den	brinna.	Naturligtvis	förstod	jag	
inte	exakt	var	den	fanns	–	jag	visste	så	gott	som	
ingenting	om	Bryssels	geografi	–	men	när	vi	kom	
tillbaka	i	januari	för	att	bosätta	oss	i	staden	spa-
nade	jag	ofta	efter	den.	Till	sist	återsåg	jag	den.

Ta pre-metro-spårvagn	3	eller	4	eller	spår-
vagn	51	eller	82	söderut	från	hållplats	Lemon-
nier.	Titta	till	höger	precis	där	tunneln	svänger	
åt	höger	–	där	ser	du	tigern.	Jag	tror	den	är	mer	
eller	mindre	av	naturlig	storlek.

Lemonnier är en	knutpunkt.	Ovan	jord	ligger	
ett	bostadsområde	som	numera	hyser	rätt	många	
invandrare	från	Nordafrika	och	Mellanöstern.	
De	tar	spårvagn	eller	”pre-metro”	från	Lemon-
nier	till	jobb	eller	skolor	i	andra	delar	av	staden.	
Många	som	bor	i	de	västra	och	södra	stadsdelarna	
passerar	förbi	här.	Och	bara	en	hållplats	härifrån	

ligger	Gare	du	Midi	(Södra	Station),	som	dag-
ligen	tar	emot	mängder	av	pendlare	men	också	
turister	från	Paris	och	London.	En	del	av	dessa	
byter	till	andra	linjer	vid	Lemonnier.

Troligen var det	denna	internationella	anknyt-
ning	som	inspirerade	STIB/MIVB	att	engagera	
den	algeriskfödde	konstnären	Hamsi	Boubeker	
för	att	utsmycka	hållplatsen.	Där	finns	nu	en	
vacker	muralmålning	vid	ingången,	och	per-
rongernas	väggar	är	täckta	med	hans	teckningar	
av	kvinnohänder	tatuerade	med	henna.

Hennatatueringar	lär	ska	ha	sitt	ursprung	i	
Nordafrika,	så	det	borde	vara	en	tröst	för	män-
niskor	därifrån	att	hitta	en	liten	bit	av	Maghreb	
här	i	Bryssels	underjord.

När jag nu hade	fått	reda	på	en	del	om	
Lemonnierhållplatsens	officiella	konstnär	ville	
jag	också	ta	reda	på	mer	om	Lemonniertigerns	
skapare.	Dessutom	ville	jag	fotografera	tigern.

Kunde den som	hade	målat	tigern	också	ha	
målat	annan,	mer	lättillgänglig,	graffiti	på	andra	
ställen?	Men	trots	efterforskningar	i	olika	källor	
(Reddit	och	Facebook	bland	andra)	kunde	jag	
inte	hitta	mer	information.	Inte	heller	kunde	jag	
hitta	några	förslag	på	hur	jag	skulle	kunna	ta	det	
foto	jag	ville	ha	av	tigern.

Vem som än	hade	målat	tigern	måste	ha	tagit	
sig	in	i	tunneln	på	något	sätt	–	och	det	stod	klart	

att	en	hel	del	andra	ocksåhade	lyckats	ta	sig	in	i	
tunneln	för	att	måla	på	väggarna	–	men	var	detta	
något	jag	skulle	kunna	göra?	Jag	är	verkligen	inte	
någon	ung	och	vig	graffitikonstnär!

Dessutom skulle	jag	behöva	lite	distans	för	att	
kunna	fotografera	tigern.	Jag	kunde	inte	stå	på	
samma	ställe	som	konstnären	hade	stått	på.	Det	
skulle	vara	alldeles	för	nära	inpå.	Vad	skulle	jag	
hitta	på?

På andra sidan	av	tunnelngår	en	stig	längs	
rälsen	från	en	grind	på	perrongen.	Grinden	är	
vanligtvis	låst	(jag	har	försökt	öppna	den)	och	
har	en	varningsskylt:	”20,000	volt!”.	Men	en	
dag	på	spårvagnen	kastade	jag	ett	öga	på	grin-
den	och	såg	att	den	var	öppen.

På tillbakavägen	klev	jag	av	vid	Lemonnier	
och	grinden	var	fortfarande	öppen.

Där finns ingen	egentlig	förbudsskylt,	bara	
själva	varningsskylten,	så	jag	tar	ut	kameran	
och	går	ut	genom	grinden,	längs	stigen	och	in	
i	tunneln	tills	jag	står	nästan	mittemot	tigern.	

Bakom	mig	har	jag	en	glasvägg	som	jag	är	
ganska	säker	på	är	en	envägsspegel.	Osäker	på	
om	någon	betraktar	mig	låter	jag	två	spårvag-
nar	passera,	riktar	objektivet	mot	mitt	motiv	
och	tar	fyra	foton	med	olika	exponering.	Att	
använda	blixt	är	meningslöst	eftersom	jag	är	för	
långt	från	tigern	–	jag	vill	inte	heller	blända	nå-
gon	spårvagnsförare.	Jag	försöker	hålla	kameran	
så	stilla	som	möjligt	och	håller	andan	när	jag	
trycker	på	avtryckaren.	Sedan	går	jag	försiktigt	
tillbaka	till	stationen	och	upp	på	perrongen	
igen,	och	kliver	på	en	spårvagn	som	just	har	
stannat	vid	hållplatsen.

Jag kan inte påstå	att	jag	kände	mig	som	om	
jag	hade	jagat	en	levande	tiger,	men	jag	fick	
en	rejäl	adrenalinkick	och	måste	sitta	still	och	
andas	djupt	i	ett	par	minuter.

Sedan kom förstås	den	oundvikliga	besvi-
kelsen	när	jag	såg	mina	bilder	på	dataskärmen.	
Inte	ens	den	bästa	av	de	fyra	gör	tigern	rättvisa.	
Det	är	den	bilden	jag	visar	här,	men	det	bästa	är	
kanske	ändå	att	ta	spårvagnen	förbi	Lemonnier	
och	få	en	glimt	av	tigern	i	tunneln.			n

BRYSSELKURIOSA:

Tigern vid Lemonnier
Text och foto: John Nixon

(som publicerar sin blogg på http://thesupercargo.com/)
(Översättning: Agneta Gustafsson)
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Nu till nästa utmaning: 
Den här gången skiftar vi perspektiv. Varifrån är bilden tagen? Panoramat bör vara 
välkänt och ni har säkert passerat nedanför. Vi rör oss i centrala Bryssel och platsen 
där bilden är tagen ifrån är publikt tillgänglig för alla.

Skicka svar senast 1 februari till: hiddensecrets@svenskaklubben.be
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HIDDEN SECRETS

Först ut med rätt svar på 
förra tävlingen var
Madeleine Bacho.
Priset blir ett års medlemskap i Svenska 
Klubben. Styrelsen och redaktionen
gratulerar.
Madeleine	gav	inte	bara	rätt	svar	utan	bidrog	
även	med	lite	historik:Den	lilla	kullerstens-
gatan	i	senaste	Bladet	heter	L’Impasse	de	la	
Cigogne	och	ligger	mellan	Rue	de	Flandre	
och	Papenvestgatan	i	St.	Catherinekvarteren.	

I	det	röda	tegelhuset	som	vi	ser	på	vänster	
sida	tillbringade	greven	de	Hornes	sina	sista	
dygn	innan	han	halshöggs	på	Grand	Place	
framför	Maison	du	Roi	1568.	Grevarna	
Hornes	och	Egmont	var	protestanter	och	
opponerade	sig	mot	det	spanska	väldet	och	
inkvisitionen.
					På	1980-talet	när	jag	var	där	nere	med	en	
belgisk	väninna	blev	vi	insläppta	i	huset	och	
fick	historien	av	ägarinnan.	Det	är	en	mycket	
charmig	liten	gränd.

Fredagen	27	november	började	Bryssel	åter	närma	
sig	”normaltillstånd”.	Fortfarande	var	beredskapen	
hög	med	märkbar	polisiär	och	militär	närvaro.	
Kommunikationerna	öppnade	successivt	med	
endast	begränsning	för	Metron	under	natten.

Julmarknaderna	öppnade	och	folk	började	
strömma	till.	Kanske	ännu		inte	lika	mycket	
folk	i	rörelse	men	med	några	veckor	kvar	till	jul	
kommer	förhoppningsvis	julstämningen	att	bli	
lika	god	som	tidigare	år.

Text och bild: Bo Caperman

Bryssel går mot 
”normaltillstånd”
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förhindra	införsel	av	förnödenheter	via	dess	
hamn.	Stora	flertalet	tyska	generaler	ansåg	inte	
att	armén	var	i	stånd	att	klara	en	sådan	offensiv	
och	motsatte	sig	denna	plan.	De	Allierade	
underskattade	samtidigt	den	tyska	armens	
möjlighet	till	återhämtning	och	förmåga	till	en	
motoffensiv.

Tyskarna lyckades	vid	anfallet	16/12	uppnå	
en	överraskningseffekt.	De	tyska	trupperna	
befann	sig	i	ett	klart	numerärt	överläge	och	
väderförhållandena	var	under	hela	offensiven	
otroligt	krävande	med	snöstormar,	gyttja,	
underkylt	regn	och	tjock	dimma.	Båda	sidorna	
har	ett	stort	antal	stridsvagnar	och	pansarfor-
don.	De	tyska	trupperna	vinner	snabbt	stora	
fördelar.	Försvaret	av	Bastogne	lett	av	general	
McAuliffe	lyckas	med	en	relativt	liten	trupp-
styrka	och	ett	välutnyttjat	fältartilleri	försvara	
staden.	Den	22/12	är	staden	helt	kringränd	och	
McAuliffe	uppmanas	att	kapitulera.	Hans	svar	
är	berömt	”Nuts”.	I	detta	läge	23/12	hade	dim-
man,	som	under	offensivens	inledande	skede	
förhindrat	stöd	av	det	allierade	flyget,	lättat.	
Nu	kunde	äntligen	
Bastognes	försvarare	
få	förnödenheter	från	
luften.	Tyska	trupper	
tog	sig	förbi	Bastogne	
i	riktning	mot	Meuse	
och	byarna	Celle	och	
Foy-Notre-Dame.	Dit	
når	de	den	25/12,	jul-
dagen,		men	stoppas	av	
allierat	motstånd	och	
brist	på	bränsle	för	sina	
stridsvagnar	och	pan-
sarfordon.	Sjunde	ar-
mén	under	ledning	av	
general	Patton	befann	
sig	söder	om	Arden-
nerna	men	lyckades	

på	rekordtid	förflyttas	norrut	och	kunde	anfalla	
de	tyska	ställningarna	i	södra	offensivområdet.	
Den	26/12	lyckas	flyget	förhindra	leverans	av	
bränsle	till	de	tyska	stridsvagnarna.	Flyg	och	
markstridskrafter	kunde	nu	i	princip	stoppa	den	
tyska	offensiven.

I det inledande	skedet	skickade	den	tyska	
armen	in	250	000	man	och	de	allierade	uppgick	
till	80	000	man.	Under	striderna	ökade	antalet	
tyska	soldater	till	600	000	och	på	den	allierade	
sidan	till	560	000.		Antal	döda	uppgick	till	100	
000	respektive	82	000.	Det	var	ett	grymt	och	
blodigt	slag	med	brott	på	båda	sidorna	mot	
internationella	konventioner.	Strax	utanför	Bas-
togne	–	La	Mardasson	–	finns	ett	stort	minnes-
monument	från1950	för	att	hedra	de	döda.	Där	
finns	också	ett	nytt	museum	från	2015	med	
goda	tekniska	hjälpmedel.	I	hela	området	finns	
ett	antal	museer	och	minnesmärken	och	i	byn	
Celle	står	en	tysk	stridsvagn	för	att	markera	att	
hit,	men	inte	längre,	kom	offensiven.	På	Grand-
Place	i	Bastogne	finns	också	en	stridsvagn	från	
andra	världskriget	uppställd.			n

Den tyska anfallsplanen. Källa: Wikimedia

Bastogne	är	en	romantisk	liten	stad	i	sydöstra	
delen	av	den	belgiska	provinsen	Luxemburg	
med	15	000	invånare	12	km	från	gränsen	till	
Storhertigdömet	Luxemburg	och	nära	Tyskland	
och	Frankrike.	Den	ligger	på	en	högplatå	i	
Ardennerna	med	en	höjd	på	515	m	över	havet.	
Under	medeltiden	var	det	en	befäst	stad	med	
ett	strategiskt	läge	mellan	det	tyskromerska	
riket	och	Frankrike.	En	av	stadens	portar	från	
1300-talet		–	Porte	de	Trèves	–	finns	kvar.		
Sankt-Peterskyrkan	(hallkyrka	från	1400-talet)		
har	ett	fyrkantstorn	från	1000/1100-talet	och	
valvmålningar	från	1536.	Staden	är	ett	kom-
mersiellt	centrum	för	bygden	och	är	bl	a	känd	
för	sin	Ardennerskinka	och	sina	valnötter.	

Trakten	karakteriseras	av	jordbruk.	Den	är	lant-
lig	bygd	med	stora	möjligheter	till	strövtåg	i	en	
relativt	orörd	natur	och	med	gott	om	övernatt-
ningsmöjligheter.

Ardenneroffensiven
Men	Bastogne	är	framför	allt	känd	för	det	
hårdnackade	motstånd	som	de	allierade	bjöd	
det	tyska	armen	under	den	helt	överraskande	
motoffensiven	16	till	26	december	1944.	Hitler	
villa	utnyttja	de	Allierades	långsamma	truppför-
flyttningar	och	förseningar	av	deras		leveranser	
av	förnödenheter.	Detta	område	i	Ardennerna	
var	relativt	glest	besatt.	Målsättningen	var	att	
ta	sig	över	Meuse	och	återta	Antwerpen	för	att	

Bastogne och 
ardenneroffensiven

Text och foto: Henric Weyde
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hade	jag	redan	bestämt	mig	att	jag	ville	söka	efter	
en	aktivitet	utanför	mitt	eget	land.	Jag	hade	läst	
vid	Centre	Européen	Universitaire	de	Nancy	
och	därefter	i	Paris	efter	mina	studier	i	juridik	i	
Nijmegen.	När	1958	de	två	nya	Europeiska	för-
dragen,	EEG	och	Euratom,	skulle	realiseras	var	
det	som	en	dröm	som	blev	verklighet	när	jag	fick	
anställning	till	Bryssel.	Vi	hade	varit	instängda	
i	våra	länder	under	kriget	och	att	komma	ut	
var	en	verklig	befrielse!	Som	körsbär	på	tårtan	
kändes	det,	då	jag	som	13-	åring	i	Eindhoven	
(södra	Nederländerna)	blev	befriad	av	de	US	
82nd	berömda	fallkärmsregemente	våren	1944!	
”Liberators”	sa	jag	med	tårar	i	ögonen	till	de	
trötta	soldater,	min	första	engelska	som	jag	lärde	
mig	genom	att	identifiera	krigsflygplan	som	flög	
över	–	och	sköts	ner-	över	våra	trakter,	Liberator	
var	ett	fyrmotorigt	bombflygplan.

Hur har det påverkat dig att bo i Bryssel 
och se det Europeiska samarbetet byggas 
upp från insidan?
Jag	är	övertygad	om	att	kriget	lämnade	sina	spår	
i	mitt	engagemang	för	Europa.	Jag	var	och	är	
fortfarande	idag	djupt	övertygade,	och	Marga-
reta	delar	denna	uppfattning,	att	priset	är	aldrig	
för	högt	när	det	gäller	att	mödosamt	men	till-
sammans	göra	några	små	steg	framåt	mot	fred,	
enighet	och	styrka	i	stället	för	att	gå	åt	olika	
vägar	och	göra	stora	steg	var	och	en	för	sig.			

Hur var stämningen i Stockholm och 
Bryssel när Sverige gick med i EU för 20 år 
sedan?
På	70-talet	var	svensk	politik	inriktad	på	att	
klara	sig	själv.	Frihandelsavtalet	inom	Efta	var	
fördelaktigt	för	svensk	handel	och	industri.	
Sverige	devalverade	kronan	för	att	få	ännu	mera	
ut	av	sin	särskilda	ställning.	
					Men	Tage	Erlander	(d	v	s	Sverker	Åström)	
sade	redan	1961	i	det	berömda	Metalltalet	att	
Sverige	inte	kunde	gå	med	i	ett	”förpliktande	

samarbete”	och	skulle	stå	utanför	avtal	som	är	
oförenliga	med	dess	neutralitetspolitik	och	dess	
oberoende.
					Sverige	väntade	alltså	länge	med	att	närma	
sig	EG	fast	Norge	hade	redan	ansökt	om	med-
lemskap	på	70-talet	och	Danmark	blev	medlem	
redan	1973.	Först	när	Norge	fick	en	EG-delega-
tion	1987	tyckte	man	att	Sverige	också	skulle	ha	
en	och	jag	etablerade	delegationen	i	Stockholm	
i	slutet	av	1989.	Sedan,	på	hösten	1990,	kom	ett	
försiktigt	närmande	till	EG	fram	i	en	fotnot	i	ett	
regeringsdokument	om	den	ekonomiska	krisen,	
som	oppositionsledare	Carl	Bildt	litet	ironiskt	
uttryckte	det…
					Det	var	alltså	inte	med	större	entusiasm	
som	Sverige	kom	med	så	småningom	och	
jag	fick	i	Stockholm	intrycket	att	närmandet	
gällde	främst,	om	inte	exklusivt,	ekonomin	och	
handeln.	I	Bryssel	betraktades	det	ändå	som	ett	
viktigt	politiskt	genombrott	att	få	med	det	mo-
derna,	socialistiska	Sverige	med	en	demokratisk	
tradition	utan	like.	Särskilt	Tyskland,	Storbritan-
nien	och	Nederländerna	drev	förhandlingarna	
framåt	och	Kommissionens	ordförande,	Jacques	
Delors,	som	är	en	beundrare	av	den	svenska	
socialdemokratin,	var	också	positivt	inställd.

Varför är det europeiska samarbetet viktigt 
enligt dig?
Att	samarbete	är	viktigt	är	väl	alla	överens	om.	
Det	låter	positivt	att	tillsammans	sträva	mot	ett	
mål.	Sällan	uppnås	definitiva	resultat	om	detta	
samarbete	inte	är	strukturerat	mot	tydliga	mål	
och	att	resultaten	läggs	fast	i	regler	och	politik.	
					Jag	vill	därför	hellre	tala	om	”integration”	
vilket	betyder	att	komma	tillsammans	”with	an	
open	mind”.	Sedan	sammanfogas	de	byggstenar	
som	var	och	en	kommer	med	för	att	passa	ihop	
som	i	ett	pussel,	att	bygga	upp	nya	strukturer	
och	att	utveckla	originella	metoder,	att	låsa	in	
dem	i	nya	former	som	går	utöver	de	nationella.	
					Ett	sådant	samarbete,	med	inriktning	mot	

Du pratar en alldeles utmärkt svenska, 
men jag vet att du ursprungligen kommer 
från Nederländerna. Hur kommer det sig 
att du pratar så pass god svenska?
Om	äktenskap	handlar	om	att	komma	varandra	
närmare	och	kunna	uttrycka	vad	man	tycker	
och	tänker,	är	det	naturligt	att	man	talar	var-
andras	språk:	för	min	hustru	Margareta	var	det	
nederländska	och	för	mig	svenska.	Eftersom	vi	
fick	fyra	barn	blev	det	helt	normalt	att	barnen	
fick	lära	sig	våra	språk	och	att	de	talade	mitt	
språk	med	mig	och	svenska	med	sin	mor.
					Dessutom	tycker	jag	om	att	tala	olika	språk:	

hemma	mestadels	svenska	nu	för	tiden	med	
Margareta	men	ibland	nederländska	när	vänner	
med	det	språket	kommer	och	så	förstås	franska	
med	dem	som	är	vana	vid	det	språket	och	
dessutom	med	den	del	av	familjen	som	bor	i	
Frankrike.

 När kom du till Bryssel första gången och 
vad lockade hit dig?
Jag	kom	till	Bryssel	1958,	när	jag	blev	antagen	
som	assistent	till	Euratoms	generaldirektör	för	
Administration,	en	tysk	herre	som	var	mycket	
glad	över	att	jag	talade	hans	språk.	Innan	dess	

Nyfiken på …

Ivo Dubois,
Europeiska Gemenskapens förste ambassadör i Sverige.

En Europeisk historia.

Text: Kristina Heed
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I Musée d’Ixelles	pågår	fram	till	17	januari	
en	utställning	som	går	under	titeln	NERVIA/
LAETHEM-SAINT-MARTIN	–	namnet	på	två	
olika	belgiska	konstgrupper,	Nervia	från	Vallo-
nien	och	Laethem	från	Vlanderen.	Här	visas	en	
gedigen	samling	tavlor	som	framförallt	skapats	
under	mellankrigsåren	av	de	konstnärer	som	
dominerade	den	belgiska	konstscenen	under	
böjan	av	1900-talet.

Gruppen	Laethem-Saint	Martin	(en	by	utanför	
Gent)	tillkom	redan	på	början	av	1900-talet	
med	framförallt	Gustave	Van	de	Woestyne,	
George	Minne,	Albijn	Van	den	Abeele,	Albert	
Servaes,	Valerius	de	Saedelaar	som	medlemmar.	
Dessa	flamländska	konstnärer	ville	avlägsna	
sig	från	storstädernas	fattigdom	och	återgå	till	
naturen.	Deras	expressionistiska	konst	domi-
nerades	av	en	nästan	primitiv	symbolism,	med	
fauvismens	färgskala	och	motiv	från	det	dagliga	
lantbrukslivet.

Konstgruppen	Nervia	i	Vallonien	skapades	
1928	av	Anto	Carte	samt	bl.a.	Frans	Depooter,	
Léon	Navez,	Léon	Devos,	Pierre	Paulus	och	Ro-
dolphe	Strebelle,	ursprungligen	som	reaktion	
emot	dominansen	av	de	flamländska	expres-
sionisterna	från	Laethem-Saint-Martin.	Deras	

mål	var	att	ta	avstånd	från	avant-gardisterna	och	
återgå	till	en	form	av	klassicism.	Motiven	var	
även	här	tagna	från	det	dagliga	livet,	men	ofta	
med	inslag	av	religiösa	figurer.

Museets	intendent	har	med	denna	utställning	
velat	påvisa	att	de	två	konstgrupperna	trots	allt	
har	mycket	gemensamt,	främst	tack	vare	mo-
tiven,	de	lugna	atmosfärerna,	de	dämpade	fär-
gerna,	och	ett	berättande	bildspråk	med	en	viss	
dragning	mot	kubism.	Det	kan	alltså	vara	svårt	
att	skilja	på	dessa	två	olika	konstinriktningar,	
och	nog	finns	det	skillnader,	men	utställningen	
bjuder	oss	på	en	fantastiskt	insikt	i	den	belgiska	
konsten	från	denna	period,	en	riklig	samling	
vackra	tavlor	att	beundra	!

Musée d’Ixelles	har	även	en	fin	permanent	
konstsamling	som	definitivt	är	värd	att	se!
	
	 Rue	Jean	Van	Volsem	71,	1050	Ixelles,

 Inträde:	 Vuxna	8	€
	 	 Seniorer	och	studenter	5	€
	 	 Barn	gratis
 Öppettider:	 9.30	till	17,	tisdag	till	söndag
	 	 Stängt	på	helgdagar

Konstutställning integration,	upplevs	då	inte	som	tvingande	men	
som	eftersträvansvärt	eftersom	den	prioriterar	
gemensamma	intressen,	söker	att	förverkliga	
vad	som	är	bäst	för	alla.		Detta	är	ett	”samar-
bete”	som	kvalificerar	som	”europeiskt”	och	
fungerar	inom	ett	institutionellt	bygge	med	de	
beslutsfattande	befogenheter	som	nationalsta-
terna	har	bestämt	att	institutionerna	skall	utöva.

Hur tror du kan man få till ett EU som 
engagerar och involverar medborgarna i 
de 28 medlemsländerna och därigenom 
bryta tendensen med främlings- och EU 
fientliga partier som ofta kommer högt i 
nationella val?
Engagera	och	involvera	medborgarna	i	ett	sådant	
projekt	är	möjligt	om	vi	lyckas	att	sätta	upp	mål	
som	kan	mobilisera	allmänheten.	Den	9e	maj	
1950	i	sitt	kända	tal	i	Salle	d’Horloge	i	franska	
UD	talade	Schuman	om	en	integration	genom	
små	men	mycket	konkreta	steg	som	markerar	
vägen.	Detta	kräver	oändligt	mycket	mera	förkla-
ringar	än	vad	vi	har	åstadkommit	tills	nu	och,	ja,	
kräver	positiv	propaganda,	att	övertyga	”folket”	
att	det	finns	goda,	gemensamma,	lösningar.	
					Den	organiserade	”folkbildning”	som	gjort	
Sverige	till	ett	modernt	land	är	vad	som	krävs	
för	hela	Europa.	
					Man	skulle	kanske	också	undersöka	hur	den	
nationella	politiken	fungerar	inom	EU:	är	inte	
mycket	av	europapolitiken	beroende	av	hur	en	
politiker,	ett	parti	eller	en	majoritet	ska	över-
leva	på	det	nationella	planet	och	skyller	inte	de	
av	oss	valda	politikerna	regelbundet	på	Europa	
för	alla	problem	de	inte	själva	kan	eller	vill
söka	att	lösa?	Varför	är	man	så	rädd	att	fördela
40	000	flyktingar	över	hela	EU?

Om du skulle välja ett favoritmoment i 
EU:s historia, vad hade det varit?
För	att	komma	ner	på	jorden	igen:	ett	favorit-

moment	i	EU:s	historia	är	väl	för	mig	den	tiden	
då	Jacques	Delors	var	president	i	Kommis-
sionen	med	Helmuth	Kohl	som	kansler	och	
François	Mitterand	som	fransk	president!
						”Messieurs,	vous	avez	l’obligation	du	résultat”	
sa	Delors	till	Ministerterrådet	som	uppre-
pade	gånger	försökte	glida	undan	sitt	ansvar.	Då	
skapades	Euron	som	ett	politiskt	projekt	(vilket	
idag	äntligen	blir	erkänt)	och	Tyskland	enades	
medan	Kommissionen	drev	igenom	regelverk	på	
rekordtid.

Vilket är det bästa råd du har tagit emot?
Har	jag	någonsin	tagit	emot	ett	gott	råd?	Ja:	
”Man	hält	die	Menschen	für	gefährlicher	als	sie	
sind”.	Det	var	väl	Goethe	som	sa	detta…	bland	
så	mycket	annat.

Hur behåller du och din familj kontakten 
med Sverige?
Kontakten	med	Sverige	fortsätter	även	om	vi	
numera	reser	dit	mindre	ofta	och	inte	längre	
har	ett	hus	där.	Intresset	är	givetvis	levande	och	
kontakten	tät	genom	läsning	och	samtal.	Det	är	
för	oss	självklart.

Vad vill du se mer av i framtiden?
Framtiden?	Önskningar	vad	rör	Europa:	Mer	
solidaritet,	mer	långsiktighet	i	politiken	och	den	
enhet	som	skulle	göra	Europa	till	en	stark	och	
betydelsefull	aktör	i	världssamfundet.	

Har du ett motto som du skulle vilja dela 
med dig?
Låtom	oss	vara	stolta	över	vad	vi	i	Europa	
i	jämförelse	till	andra	delar	av	världen	har	
åstadkommit.	Vi	har	nått	en	bra	bit	på	vägen		
till	ett	rättvisare	samhälle	där	de	mindre	starka	
också	finner	sin	plats.	Även	om	det	finns	väldigt	
mycket	att	göra	fortfarande.	Detta	må	väl	vara	
ett	motto…					n
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berätta	om	sitt	bokprojekt.	Entusiastisk	berät-
tade	Emil	då	om	hur	det	går	till	att	ge	ut	en	bok	
på	eget	förlag,	allt	ifrån	att	välja	ut	vilka	bilder	
som	skall	ingå,	skriva	text,	designa	hur	de	skall	
ställas	samman	och	–	inte	minst	–	välja	papper	
och	trycka	boken.

Än mer intressant	än	det	själva	tekniska	vad	
gäller	produktionen	av	boken	var	Emils	mycket	
personliga	och	känslosamma	berättelse	om	
varför	han	flyttat	så	mycket	och	valt	att	inte	
slå	rot	i	den	miljö	där	han	fötts	och	vuxit	upp.		
Detta	”sökande”	resonerar	också	mycket	starkt	

i	flera	av	de	fotografier	ur	boken	som	han	valde	
att	visa	för	oss.	

Att bokpresentationen	blev	så	uppskattad	av	
oss	som	var	där	beror	nog	inte	bara	på	de	hög-
kvalitativa	bilderna	utan	också	på	att	många	av	
oss	svenskar	i	förskingringen	nog	ställt	samma	
frågor	som	Emil	ställer	i	sin	bok	om	varför	man	
gjort	de	livsval	som	man	gjort.

Mer information	om	boken	och	Emils	under-
fundiga	funderingar	finns	på	hans	hemsida:	
www.emsvision.com

Arton år gammal	flyttade	Emil	Ems	från	Öst-
errike,	där	han	växt	upp,	till	Sverige	varifrån	
han	–	efter	avancerade	ekonomistudier	bl.a.	i	
Kalifornien	–	via	Schweiz	kom	till	Bryssel	för	
jobb	på	EU-kommissionen.	Han	bor	nu	i	Stock-
holm	dit	han	återvänt	
efter	pensioneringen.

Eftersom Emil	allt-
sedan	ungdomen	varit	
en	engagerad	fotograf	
har	han	dokumenterat	
alla	dessa	olika	ställen	
i	bild.		Allt	som	oftast	
med	en	otymplig	
men	mycket	bra	
storbildskamera	som	
han	bar	med	sig	på	
sina	promenader	för	
att	kunna	få	perfekt	
skärpa	och	djup	i	sina	
bilder.		Under	åren	
har	det	också	blivit	en	
ansenlig	mängd	foton,	de	flesta	från	Stockholm	
och	Bryssel	där	han	ju	bott	i	mer	än	45	år.

Efter att lämnat	det	aktiva	och	intensiva	
arbetslivet,	inledde	Emil	för	sju	år	sedan	sitt	
största	personliga	projekt:	att	ställa	samman	sin	
levnadsbeskrivning	i	bild	och	ord.		Basmaterialet	
för	detta	projekt	blev	förstås	de	bilder	han	tagit	
och	det	resulterade	i	boken	Stockholm/Brus-

sels: a retrospective in fine prints,	som	innehål-
ler	120	fantastiska	fotografier	kompletterat	med	
ett	antal	personliga	essäer	på	engelska,	franska	
och	tyska	som	gör	nedslag	i	olika	etapper	av	
Emils	liv	–	i	synnerhet	de	intryck	han	fått	genom	

åren	från	Stock-
holm	och	Bryssel	
och	om	hur	de	och	
indirekt	också	han	
själv	förändrats	över	
åren.	En	av	texterna	
beskriver	förstås	
hur	han	närmat	sig	
fotografering	och	
–	inte	minst	–	hur	
man	bör	titta	på	
hans	bilder.	

Eftersom Emil	
alltid	valt	att	bo	
i	lägenheter	med	
utsikt	har	han	alltid	
haft	tillgång	till	

intressanta	vyer	som	han	kunnat	dokumentera	
med	sin	storbildskamera	som	han	ställt	upp	
framför	köksfönstret.	Inte	för	inte	heter	alltså	ett	
bildkapitel	From my kitchen window.	

Efter att ha	presenterat	sin	bok	på	den	stora	
bokmässan	i	Göteborg	kom	Emil	till	Brys-
sel	i	oktober	och	då	passade	klubben	på	att	
tillsammans	med	kyrkan	bjuda	in	honom	för	att	

Att illustrera sitt 
liv med fotografier

Text: Tomas Grönberg
Foto: Emil Ems



28 29

Who do you think you are?
Släktforskning LIVE på Nätet med Christian Juliusson

I november	2010	organiserade	Klubben	redan	ovanstående	program	som	av	många	medlemmar	
ansåg	som	det	bästa	som	Klubben	någonsin	organiserat.	Och	därför	är	det	naturligt	att	vi	igen	har	
bett	Christian	–	som	är	vice	ordförande	i	EU:s	genealogiska	förening	–	att	visa	oss	hur	det	går	till	
att	släktforska	på	Nätet.	Och	det	kommer	han	att	göra	LIVE	vilket	vi	lovar	blir	verkligen	mycket	
spännande!

Ibland blir	resultaten	väldigt	överraskande:	se	bara	släktforskningen	BBC	gjorde	åt	den	amerikan-
ska	filmstjärnan	Brooke	Shields	som	började	i	New	Jersey	och	slutade	på	Versailles!	

Vill du att	Christian	ska	släktforska	åt	dig?	Hur	var	det	med	gamle	farfars	far	från	Blekinge	som	på	
det	gamla	fotot	ser	så	helt	osvensk	ut	–	eller	kommer	din	släkt	från	Vallonien	vilket	du	alltid	hört	
sägas	i	familjen?	Skicka	in	–	före	den	20	januari	–	exakt	födelsedatum	och	år	samt	födelseort	för	den	
person	vars	anor	du	söker	senast	två	veckor	före	programmet	till	aktivitet@svenskaklubben.be	med	
”Släktforskning”	i	ärenderutan.	Lägg	gärna	till	en	personlig	historia	eller	anekdot	kring	personen	el-
ler	släkten	som	du	vill	att	Christian	ska	jaga	efter.	Märk	väl	att	personen	man	söker	måste	vara	född	
före	år	1944	(pga	70-årsregeln	om	sekretess	på	personuppgifter)!

 Tid:		 Tisdagen	den	2	februari	2016	kl.	18.30	–	vi	börjar	med	mingel	och	vin	till
	 	 självkostnadspris		 	 .	
 Plats Sveriges	EU-Representation,	square	de	Mêeus	32,	1000	Bruxelles
 Inträde: Ingenting
 Anmälan: Senast	20	januari	2016	till	aktivitet@svenskaklubben.be
	 	 (ange	”Släktforskning”	som	ärende)

Välkommen!

Som vanligt	blir	det	en	combo	recen-
sion,	nu	av	en	trilogi	samt	en	ytterli-
gare	läsrekommendation.	Jag	använder	
mig	av	originaltitlarna	eftersom	det	är	
originalen	jag	har	läst.	Alla	tre	böckerna	
är	översatta	till	svenska.	Min	svärmor	
har	för	övrigt	uttryckt	sin	uppskatt-
ning	av	de	svenska	översättningarna	av	
Follett’s	trilogi.

Ken Follett’s	tredje	och	sista	bok	över	det	20:e	
århundradet	kom	ut	i	paperback	under	slutet	
av	juli.	Jag	hade	väntat	länge	då	jag	inte	orkar	
tegelstenar.	

Trilogin började	med	Fall of Giants	som	täcker	
tiden	runt	första	världskriget,	den	andra	Winter 
of the World	tiden	runt	det	andra	världskriget.	
Den	tredje,	Edge of Eternity,	börjar	vid	tiden	för	
resandet	av	Berlinmuren	och	slutar	följaktligen	
vid	rivandet	av	samma	mur	1989.	Den	innehål-
ler	även	en	epilog	för	2008.

Trilogin kännetecknas	av	att	vara	en	historisk	
roman	där	vi	följer	i	huvudsak	fyra	(i	vidare	
bemärkelse)	släkter:	en	amerikansk,	en	brittisk,	
en	tysk	och	slutligen	en	rysk.	De	kommer	från	
olika	samhällsklasser	i	respektive	land	och	vi	ser	
världen	från	deras	egna	olika	perspektiv.	Paral-
lellt	med	familjernas	romantiserade	historia	
löper	världshändelserna	med	verkliga	personer	
och	deras	handlande.

Personskildringarna	är	trovärdiga	och	enga-
gerande.	Deras	historia	är	realistisk	och	det	
som	skildras	kan	troligtvis	ha	hänt	även	verkliga	
personer.

Författaren kan	sin	läxa.	Han	har	gjort	
god	bakgrundsforskning	och	faktagransk-
ning.	Naturligtvis	är	uttalanden	och	
agerande	gjorda	utav	historiska	personer,	
ibland	tillrättalagda.	Den	övergripande	
historiska	skildringen	är	god	och	upp-
muntrar	förhoppningsvis	till	fortsatt	
historisk	läsning.

Min korta kritik	av	den	tredje	boken,	Edge of 
Eternity,	är	att	den	romantiska	skildringen	är	
hittills	något	för	dominerande.	I	ärlighetens	
namn	är	jag	fortfarande	inne	i	boken,	närmare	
bestämt	på	sidan	788	av	1148	sidor.	Tiden	är	
1968,	”Flower	Power”	och	krig	i	Vietman.	Jag	
har	således	fortfarande	en	del	att	se	fram	emot.

Intressant för	dem	som	var	med	är	att	förfat-
taren	hänvisar	till	en	länk	där	man	kan	skriva	in	
vad	man	gjorde	när	man	konfronterades	med	
världshändelserna	under	perioden.	Jag	kommer	
väl	ihåg	TV-nyheterna	i	svart/vitt	med	Kuba-
krisen,	krig	i	Vietnam	samt	morden	på	bröderna	
Kennedy	och	Martin	Luther	King.	Fortfarande	
kan	jag	känna	mina	föräldrars	oro.

Muren föll	1989	och	nu	skriver	vi	en	annan	
europeisk	historia.

Follett är en	driven	författare	och	jag	kan	
starkt	rekommendera	trilogin.		

Vill man läsa	mer	av	1900-tals	historia	rekom-
menderar	jag	Eric	Hobsbawm	(1917–2012),	
The Age of Extremes, on the short 20th Century.	
Hobsbawm	var	en	av	1900-talets	mest	bety-
dande	historiker.					n

Capermans boktips
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Pop Art in Belgium***, till 14/2/2016, sammanför för första gången betydande verk av de 
stora internationella konstnärerna inom Pop Art: Warhol, Lichtenstein, Rosenquist, Wes-
selmann  med den tidens belgiska konstnärer: Evelyna Axell, Pol Mara, Marcel Broodthaers, 
Panamarenko, ING Art Center, Place Royale 6 (http://ing.be/art).
Sarcophagi****, till 25/4/2016, restaurering och visning av Cinquantenaire-muséets samling 
av sarkofager, Musée de Cinquantenaire, Parc du Cinquantenaire 10 (www.kmkg-mrah.be,
02 741 72 11).     
Antwerpen: Le Cabinet d’Or***, till slutet 2016, Rockox en gammal patricier och handelsfa-
milj, Nicolas Rockox (1560–1640) var borgmästare, mecenat och nära vän till Rubens. Muséet 
har fått sina samlingar väsentligt utökade med mästerverk från konstmuséet i Antwerpen 
under renovering. Nu kan man visa hur en förnäm konstsamling skulle se ut på den tiden, 
Maison Rockox, Keizerstraat 10-12, Antwerpen (www.rockoxhuis.be, 03 201 92 50).

Klassisk musik                                                                                                                     
Simon Keenlyside, 7/12, baryton och Malcolm Martineau, piano, recital med Lieder av 
Schubert, Flagey, Place de Sainte-Croix (www.flagey.be, 02 641 10 20).
Severin von Eckardstein & Co., 10/12, med Liza Ferschtman, violon, Franziska Hölscher, vio-
lon, Nils Mönkemeyer, altfiol, Danjulo Ishizaka, cello och Severin von Eckardstein, piano, vin-
nare av Drottning Elisabeth tävlingen 2003 med några av hans vänner, med musik av Brahms, 
Prokofiev, Rachmaninov och Franck, Bozar, Rue Ravenstein 23 (www.bozar.be,
02 507 82 00).

Opera                                                                                                                                           
Opera på bio 1, vintersäsongen 2015/2016 med direktsändningarna från Metropolitan-
operan i New York av operor med världens bästa sångare, Kinepolis Bruxelles, Boulevard
du Centenaire 20, Heysel (www.kinepolis.com/opera). 
Viva l’Opera på bio 2, vintersäsongen 2015/2016 med många direktsändningar, bl.a. Tosca, 
Figaros Bröllop, Faust, , Flygande Holländaren, Trubaduren, Don Juan, Rigoletto och Norma, på 
UGC-biograferna på Place de Brouckere och Avenue de la Toison d’Or (http://fr.vivalopera.be).

Med tanke på situationen ber vi er att kontrollera respektive arrangemangs hemsida före 
eventuellt besök.

Evenemang                                                                                                                      
Europalia Turkey, till 31/1/2016, kommer Turkiet att ha en framträdande plats i Bryssels kultur-
liv med insatser på ett stort antal områden, skaffa katalog och information, Europalia är en väl 
förankrad institution för att framhäva det utvalda landet (http://europalia.eu, 02 504 91 20). 

Utställningar                                                                                                                    
Béjart parcours libre, permanent utställning om Maurice Béjart och hans verk på Maison 
Maurice Béjart, Rue de la Fourche 49, lämpligt att reservera (www.maisonbejarthuis.be,
02 511 31 55, 02 347 44 68).
Happy Xmas Clay 2015, 21/11-19/12, Ashraf Hanna, Thérèse Lebrun, Guy Van Leemput och 
Pernille Braun, Puls Contemporary Ceramics, Rue du Page 19 (Châtelain)
(www.pulsceramics.com, 0494 83 60 55). 
Anatolia***, till 17/1/2016, ingår i Europalia Turkiet, (www.bozar.be, www.europalia.be,
02 507 82 00).
Nervia/Sint-Martens-Latem, till 17/01/2016, två konstnärskolonier som hade en stor bety-
delse under mellankrigstiden, Nervia i södra Belgien: med bl.a. Anto Carte et Léon Navez 
och Sint-Martens-Latem i norra Belgien: med bl.a. Gustave Van de Woestyne et Valérius De 
Saedeleer, Musée d’Ixelles, Rue Jean Van Volsem 71 (www.museedixelles.be, 02 515 64 21).
Mons2015: Mons är Europas kulturhuvudstad 2015, finalen på ett fullmatat kulturår, info via 
turistbyrån på Grand-Place, Arne Quinzes installation i trä finns åter på plats, Paul Verlaine, 
cellule 252, det ofullbordade brottet och hans fängelsecell 252, till 24/1/2016, BAM, Rue 
Neuve, Mons (www.mons2015.eu, 065 59 59 39).
L’homme, le dragon et la mort, La gloire de saint Georges****, till 27/1/2016, Mons2015, 
tar upp legenden om Sankt Göran och draken som hålls ytterst levande i Mons, MAC’s, 
Grand Hornu, Rue Sainte Louise 82, Boussu (www.mac-s.be).
2050, une brève histoire de l’avenir***, till 24/1/2016, inspirerad av  Jacques Attalis verk, Mu-
sées Royaux des Beaux Arts, Rue de la Régence 3 (www.fine-arts-museum.be, 02 508 32 11).

Betygssymboler	(*)	från	Mad,	Le	Soirs	kulturbilaga)

KulturNytt Henric Weyde, henric.weyde@gmx.com
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På bio: ett premierat urval: Black*** av Adil och Bilall Fallah, Suffragette*** av Sarah Gavron, 
99 hommes*** av Ramin Bahrani, 007 Spectre*** av Sam Mendes, Les mille et une
nuits*** av Miguel Gomes, Avril et le monde truqué*** av Franck Ekinci, Christian Desma-
res, Le fils de Saul**** av Laszlo Nemes, The Lobster *** av Yorgos Lanthimos, Mon roi** av 
Maïwenn, Phantom boy*** av Alain Gagnol och Jean-Loup Felicioli, The diary of a teenage 
girl*** av Marielle Heller, Les Samedis du Ciné - filmer för barn och vuxna, parallella före-
ställningar på lördagsförmiddagarna kl 10.00, säsongen började 26/9, Cinema Vendome, 
Chaussée de Wavre 18 (www.cinema-vendome.be).

Auktioner                                                                                                                         
Galerie Moderne, 08/12-09/12, antikviteter, visning 04/12-07/12, Rue du Parnasse 3
(www.galeriemoderne.be, 02 511 54 15).
Hôtel de ventes Horta, 07/12-08/12, antikviteter, visning 04/12-06/12, Rue de Roodebeek 
70/74 (www.horta.be, 02 741 60 60).
Hôtel de ventes Vanderkindere, 15/12-16/12, visning 11/12, 12/12, 13/12, Chaussée 
d’Alsemberg 685-686  (www.vanderkindere.com, 02 344 54 46).

Planera framåt                                                                                                                      
J S Bach meets Breakdance, 19/12, 20/12, Red Bull Flying Bach kombinerar en explosiv 
breakdance med Bachs klassiska musik, Cirque Royal, Rue de l’Enseignement 81
(www.redbullflyingbach.be).

Nu är det dags att bli medlem/förnya ditt 
medlemskap i Svenska Klubben för 2016
Medlemsavgiften är 45€ per person/familj och betalas till Klubbens konto :

IBAN: BE53 9530 2419 0553   •   BIC: CTBKBEBX

Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalningen!

Passa gärna på att kolla dina personuppgifter på www.svenskaklubben.be

för det är dessa som kommer att stå i kommande medlemsregister. 

Eftersom många meddelanden numera skickas ut per e-post är det

också viktigt att vi får er senaste e-postadress. Tack!

Dans                                                                                                                                   
Svansjön, 10/12-12/12, balett av Tjaijkovskij, Moscow City Ballet, kompani startat av Victor 
Smirnov-Golovanov 1988 och hans hustru, dansösen Ludmilla Nerubashenko, Cirque Royal, 
Rue de l’Enseignement 81 (www.cirque-royal.org, 02 218 20 15).
Cendrillon/Askungen, 13/12, kl. 15h00, The Moscow City Ballet, kompani startat av Victor 
Smirnov-Golovanov 1988 och hans hustru, dansösen Ludmilla Nerubashenko, Cirque Royal, 
Rue de l’Enseignement 81 (www.cirque-royal.org, 02 218 20 15).

Jazz                                                                                                                                    
Folkmusik, Rock, Pop, Sång och Blues
Autumn Falls: en konsertfestival**, till 18/12, rock-festival i 15 salar och klubbar i Belgien 
(www.autumnfalls.be).   

Teater                                                                                                                                 
Coup fatal***, turné och olika spelperioder till 16/4/2016, gränsöverskridande musikteater 
med kongolesiske countertenoren Serge Kakudji och 12 musiker från Kinhasa som mäter 
sig med barockmusiken, belgiske kompositören Fabrizio Cassol och gitaristen Rodriguez 
Vangama står för musiken, KVS, Quai aux Pierres de Taille 9, (www.kvs.be, 02 210 11 00). 
Ubu Roi, till 12/12, är ursprungligen en absurd och grotesk pjäs (1896) av Alfred Jarry, Ubu 
är en sniken, feg och elak figur, Dominique Serron och hennes teater ger här sin version, 
Théâtre des Martyrs, Place des Martyrs 22 (www.theatredesmartyrs.be, 02 223 32 08).
Deux hommes tout nus, till 31/12, Théâtre Le Public, Rue Braemt 64-70
(www.theatrelepublic.be, 02800 94 444).

Cirkus                                                                                                                                 
Hors Pistes, 17/11-16/12, annorlunda cirkusnummer av enskilda grupper, Halles de Schaer-
beek, Rue Royale Sainte-Marie 27 (www.halles.be, 02 218 21 07).

Film                                                                                                                                    
Cinematek – filmmuseet, Rue Baron Horta 9 och Flagey, Place Sainte-Croix, med stumfilmer, 
klassiska filmerna och filmer med filmens stora, kataloger finns på Bozar och Flagey (www.
cinematek.be, www.flagey.be) med filmer av bl.a. Marguerite Duras, Chantal Akerman, David 
Lynch, D.W. Griffith, Marcel Carné, Stanley Kubrick, Steven Soderbregh, André Delvaux, Ro-
man Polanski, Clint Eastwood, Ettore Scola och Woody Allen.  
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När man uppnått	riktigt	mogen	
ålder	får	man	som	bosatt	i	Flandern	
busskort	på	De	Lijn	alldeles	gratis	
och	dessutom	erbjuder	
Bryssel-regionen	
MoBib-abonnemang	
för	futtiga	50	Euros	
om	året.	Det	måste	
man	ju	utnyttja,	sär-
skilt	när	man	ska	ta	sig	till	jobbet	vid	Schuman	
just	i	rusningstid,	vilket	tyvärr	är	oundvikligt	
ibland.	Buss	plus	metro	går	då	snabbare	än	med	
bil	och	är	dessutom	ekonomiskt,	miljövänligt	
och	lärorikt	–	medieföretaget	JCDecaux	hade	
tydligen	ont	om	kunder	för	sina	annonsplatser	
för	en	tid	sedan	och	passade	på	att	utnyttja	dem	
för	att	utbilda	trafikanterna	i	tunnelbanan	med	
informativa	plakat	som	”Visste	ni	att	-	en	snigel	
har	14000	tänder!”.	Oj	då,	det	visste	inte	kröni-
kören	alls,	även	om	det	på	sitt	sätt	framgår	när	
mördarsniglarna	har	gjort	kalhygge	av	koriander-
täppan.	Detta	inträffar	dock	bara	när	hustrun	har	
glömt	hälla	ut	sina	fiffiga	blå	korn,	som	vanligen	
räddar	grödan	genom	att	effektivt	förpassa	dessa	
hungriga	bestar	till	sniglarnas	slemmigt	sälla	
jaktmarker.	Jovisst,	det	vore	bättre	och	billigare	
med	igelkottar	som	kunde	glufsa	i	sig	sniglarna,	
men	vi	har	inte	sett	en	enda	igelkott	i	trädgården	
sedan	mitten	på	90-talet,	så	små	blå	korn	får	det	
bli	i	stället.		I	princip	skulle	man	också	kunna	bita	
tillbaka	själv	för	att	hämnas,	men	vi	tror	inte	våra	
flamländska	tölpsniglar	har	rätt	sorts	stamtavla	
för	att	kvalificera	som	riktiga	franska	matsniglar,	
eller	”vinbergssnäckor”	som	de	brukar	kallas	på	
svenska,	litet	eufemistiskt.

Till all lycka	är	mördarsniglarna	dåliga	på	att	
klättra,	men	de	har	ju	sina	kusiner	som	kavar	
runt	med	en	enrummare	på	ryggen,	typ	Huslige	
Herman	(om	nu	någon	minns	en	gammal	serie	
som	hette	”Maria	Nyckelpiga”).	De	kan	minsann	
klättra	uppför	vad	som	helst	med	bostad	och	allt	

–	väggar,	vinstockar,	blomkrukor	
–	så	det	krävs	barriärer	av	små	
blå	korn	litet	här	och	var	för	

att	freda	sig	mot	ska-
degörelse.	Smarta	
sniglar	finner	
dock	på	råd	om	

favoritfödan	bara	
är	åtkomlig	med	risk	

för	hälsan.	Vi	har	en	bamsig	brevlåda	vid	
infarten.	I	vitmålad	betong	med	en	rätt	ynklig	
springa	på	en	meters	höjd	där	normalbrev	och	
räkningar	går	in,	medan	buntar	av	masskorsband	
blir	hängande	på	trekvart	utanför.	Detta	måste	
någon	utsvulten	och	skarpögd	flamländsk	snigel	
ha	spanat	in.	Vi	undrade	länge	varför	inte	bara	
masskorsband	utan	även	brev	som	legat	några	
dagar	i	brevlådan	hade	gnaghål	på	sina	ställen.	
För	det	mesta	runt	kanterna,	men	ibland	tvärs	
igenom	både	kuvert	och	innandöme.	Möss,	
kanske?	Nejdå,	en	dag	tog	vi	en	snigel	på	bar	
gärning	i	färd	med	att	knapra	på	en	Belgacom-
faktura!	Trots	detta	slösar	vi	inte	med	dyra	blå	
korn	runt	brevlådan.	Folk	skriver	ju	inte	värst	
mycket	brev	längre,	i	varje	fall	inte	till	oss,	och	
julkorten	klarar	sig	oskadda,	för	vid	det	laget	
har	sniglarna	gått	i	ide	eller	vad	de	nu	har	för	
sig	på	vintern.	För	de	vanligaste	försändelserna	
har	vi	däremot	fått	en	ny	fräsch	bortförklaring	
på	kuppen:	”Vilken	räkning?	Har	vi	inte	fått!	
Eller	också	har	sniglarna	ätit	upp	den!”.	Man	
behöver	inte	vara	utbildad	ekonom	för	att	inse	
att	en	extra	fördröjning	med	betalningen	bara	
är	bra	för	att	balansera	kassaflödet,	förutsatt	att	
man	kan	slingra	sig	ifrån	krav	på	dröjsmålsränta.	
Här	kan	alltså	sniglarna	hjälpa	till,	även	om	det	
kan	bli	knepigt	med	trovärdigheten	för	er	som	
bor	i	innerstaden.		För	oss	som	bor	ute	i	spena-
ten,	med	riklig	tillgång	på	sniglar,	har	däremot	
begreppet	”snigelpost”	fått	en	helt	ny	innebörd	
med	vissa	omisskännliga	fördelar!					n

Text: Olof Nordling


