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Kommande aktiviteter   

Höstens program

n 2 december
 Fågelskådning med Andras Bartal.

2019

n 13 januari
 Julgransplundring i samorganisation
 med Svenska kyrkan.

Planerade:

n After Work; Anna Holmén talar om
 Hans Rosling.

n Leva i Belgien VII – Är du tillräckligt
 försäkrad?

n Möt Axel Wernhoff, Sveriges nye
 NATO-ambassadör.

Gourmet International  Food & Gifts

Lars och Marie med personal

Vi har nu dukat upp våra butiker med julpynt, adventljusstakar, glögg

och pepparkakor. Vi har även lussebullar, julskinka, sill och lax tillsammans

med allt annat som förgyller julen. Beställningar av hela laxsidor tar vi emot

t.o.m den 9:e december. Välkommen att besöka oss i våra butiker.

Börja

 

hos oss!
JulfirandetJulfirandet
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När helgen infaller sig är det alltid med 

lika stor förvåning. Är det verkligen 

denna helg, eller 

är det kommande 

eller var det kanske 

förra helgen och 

jag bara inte 

insåg? Efter den 

tankeförvirringen 

så börjar nästa 

fråga: framåt eller 

bakåt, förlorar jag 

eller vinner jag en 

timma? Kommer söndagsmorgonen att 

kännas fantastiskt lång eller väldigt kort?

Hur man efter ett helt liv med att ta 

klockan fram och tillbaka kan lyckas 

med att inte komma ihåg en sådan 

enkel sak är fascinerande. Repetition 

ska ju vara inlärningsmetodiken främ-

sta verktyg och vridningen av klockan 

repeteras på samma tid och datum varje 

år. Det borde inte gå att misslyckas. 

Trots detta har jag flera gånger vaknat 

för sent eller för tidigt, stått utanför 

stängda dörrar och vänt om med tanken 

att jag måste ha missuppfattat något. 

Jag har nu insett att jag saknar en viktig 

komponent av 

framgångsrik in-

lärning: relevans 

och acceptans. 

Sommartiden 

har för mig 

varken det ena 

eller det andra. 

Jag är överty-

gad och aktiv 

sommartidsmot-

ståndare. Jag vägrar helt enkelt att lyda. 

Min vilja och önskan att acceptera och 

memorera går in i nej mode. Det är svårt 

att förklara vad detta kommer ifrån. Inte 

ens längre sommarkvällar har kunnat få 

mig att ändra mig en centimeter. Ilsket 

ändrar jag min klocka och gnäller på 

poltikens förmåga att skapa idiotiska 

lagar som inte har någon relevans.

Jag har ställt mig frågan under många 

år, om det går tillbaks till alla mina 

sommar på bondgårdar i Småland och 

Skåne där bönderna började dagen med 

Ordföranden
för pennan

att klaga över sommartiden. Jag kanske 

blev indoktrinerad och i min kärlek till 

dessa arbetssamma och vänliga bönder, 

blev jag helt enkelt en del av motstånds-

rörelsen.

Min man hävdar att det inte går att 

skylla på bönderna, utan att det helt en-

kelt handlar om min karaktär som enligt 

honom består av två framträdande drag: 

ovilja till förändring och starkt motstånd 

mot pekpinnar 

uppifrån, speciellt 

från myndigheter 

och andra aukto-

ritära instanser. 

Jag bestämmer 

själv min inrutade 

vardag, så kom inte 

och säg till mig hur 

den ska vara, även 

om förändringen 

av någon obegriplig anledning skulle 

vara för samhällets bästa. Nu inser jag, 

att detta karaktärsdrag inte alltid är av 

godo, utan att även envisa personer 

som anser sig själva ha förstått var de 

ska placera skåpet någonstans måste 

acceptera vissa påtvingade föränd-

ringar. Jag har därför faktiskt försökt 

att ändra mig. Främst har jag varit tyst 

när lovsångskören börjar om de långa 

sommarkvällarnas ankomst. Jag har 

också försökt läsa på med målet att om 

jag verkligen förstod att detta bidrar 

till något gott, dvs mer än att folk kan 

dricka mer öl ute på barerna, kommer 

jag att ställa om min fientliga inställning 

för samhällets bästa.

Det har dock misslyckats totalt. Jag har 

inte hittat något skäl till varför jag ska 

behöva ställa min invanda sovrytm. Inte 

ett enda. Trots denna starka övertygelse 

att sommartiden omedelbart bör avskaf-

fas, har jag utanför den kontinuerligt 

minskande bondekommuniteten trott 

mig vara ensam. 

Ensam om att i 

tysthet gå och 

irritera mig över 

min påtvingade 

klockförändring. 

Det var därför 

med stor förvå-

ning och glädje 

som jag detta 

år insåg att det 

finns ett motstånd. EU tog upp frågan 

och en majoritet var emot. Jag är inte 

ensam och kan härmed komma ut som 

“sommartidsmotståndare”.

Hur det nu än står till med avskaffandet 

av denna tidsförändring så är det för 

detta år över. Vi har precis gått tillbaka 

till den normala tiden. Jag kan nu andas 

ut. Vintern har kommit och med den 

vägen mot julen. I väntan på denna 

festliga högtid, önskar jag er en glädje-

full vintertid!

Hannalena Ivarsson....

Sommartidsmotståndaren
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Vinhörnan
Här får du möjlighet att rekommendera dina favoritviner.

Har du ett vin som du varmt rekommenderar och ofta njuter av till en viss rätt och/eller i an-
dra sociala sammanhang? Skriv en liten recension (cirka 250 – 300 ord) och om möjligt, var 
du köpte det och ungefärligt pris. Skicka den sedan till: svenskaklubbenbelgien@gmail.com.

Med kommande högtider som 
jul och nyår tänkte jag denna gång 
återigen rekommendera ett mous-
serande alternativ till champagne, 
nämligen en prosecco från Piz-

zolato Settimo & Gino, en italiensk 
vinproducent som framställer 
ekologiska viner sedan 1991 och 
har flera intressanta årgångar och 
varianter.

Den jag har valt är den 
prisvärda proseccon ”DOC 

Pizzolato”.

Vingården ligger norr 
om staden Treviso i Ve-
neto i norra Italien och 
proseccon består av dru-
van Glera. Här jobbar 
man sedan länge med 
ekologisk odling, har 
tagit bort sulfiter ur de 
flesta av sina viner som 
dessutom är certifie-
rade att vara veganiska 
(vinerna har alltså t.ex. 
inte blivit ”klarat” med 
äggvita). Pizzolato har 
även andra mer exklusiva 
varianter i sitt utbud av 

mousserande viner som rekommen-
deras. Deras röda och vita viner är 
även värda att prova.

Proseccon har en vacker ljusgul 
färg med lite gröna nyanser. Den har 
en fin kolsyra. Doften har inslag av 
melon, päron och citrus. Smaken är 
en delikat blandning av aromatiska 
örter, citrus och lite av apelsin. Den 
är mycket torr och fräsch i munnen 
trots en viss sötma, är välbalanserad 
och har en elegant eftersmak som 
håller längre än de flesta mousse-
rande viner i den här prisklassen.

Utöver att vara en god prosecco 
att dricka i sociala sammanhang, så 
passar den väl med fisk, sallader och 
skaldjur. Den tål även lite hetta.

God jul och Gott Nytt År! Skål!

   FAKTA
   Inköpsställe: Systembolaget      
    (nr 7870).
   Pris: 99 kr
   Tips: Ingemar Mikander

   Finns även en alkoholfri
   variant: Nosecco (reds anm.)

I mitten av oktober bjöd Svenska Klubben 
och SIC-Swedish Investors Club in till en After 
Work om vad som hänt i Frankrike efter det 
att Macron tagit över.

Vi fick en mycket initierad presentation av 
kvällens gästtalare, Veronika Wand-Danielsson 
som sedan fyra år tillbaka är Sveriges ambassa-
dör i Paris. Hon är ju ett bekant ansikte för oss 
brysselsvenskar efter sina närmare 20 år här i 
stan dessförinnan.

I sin introduktion berättade Veronika om 
de utmaningar hon mött under Parisåren, allt 
ifrån att med kort varsel i början av sin statio-
nering planera för ett svenskt statsbesök till 
att följa och rapportera om efterdyningarna av 
terroristattacken i november 2015.

Därefter delade Veronika mycket entusias-
tiska och insiktsfullt med sig av sina iakttagel-
ser från det franska presidentvalet 2017 och 
hur då Macron framgångsrikt lanserade en helt 
ny politisk rörelse. Hon kommenterade också  
Macrons strategi för att reformera det franska 
samhällslivet, vilket ju ingen av hans företrä-
dare – vare sig Chirac, Sarkozy eller Hollande 
– lyckades med. Hennes analys var att Macron 
valt att i början av sin ämbetsperiod ta till 
besk medicin för att få ekonomin i bättre form 
med resultat som kommer större delar av 

befolkningen till godo längre fram. I det korta 
perspektivet har det ju lett till strejker och 
väldigt låga popularitetssiffror för presidenten. 
Hon konstaterade att Macron nog av och till är 
betydligt populärare utomlands än hemmavid.

Vi fick också reda på att Veronika haft 
Brigitte Macron över på lunch i det svenska 
residenset. Och på tal om gäster så föreslog 
hon avslutningsvis att Svenska Klubben var 
välkommen till Paris. 

After Work om
Macrons Frankrike
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I Bladet, februari 2017, introducerade jag 
Björn Larsson för Svenska Klubbens medlem-
mar. Boken jag recenserade var ”Det onda ögat” 
som publicerades 1999, den är fortfarande 
aktuell. Björn har drygt tio 
verk översatta till 17 språk, 
och hans författarskap är 
väl känt i Frankrike, Italien 
och i Höganäs. Björn Lars-
son är professor i franska 
vid Lunds Universitet.

Den nya romanen ”Bre-
vet från Gertrud” är mycket 
aktuell. Perspektivet är nu 
vidgat och författaren ställer 
bredare och ännu djupare 
frågor rörande identitet, 
livslögn gentemot öppenhet, 
etnicitet och tillhörighet. 
Frågorna som ställs är svåra, 
detta sagt, i motsats till problematiken är språ-
ket i positiv bemärkelse enkelt och sakligt.

Jag hade förmånen att träffa Björn på för-
fattarträff på Höganäs bokhandel i förra veckan 
(17 oktober) där han presenterade sin nya bok 
och tankarna kring den. Vidare har han vid 
tidigare tillfällen även gjort bokpresentationer 
i Bryssel.

Min vana trogen skriver jag inget direkt 
referat utan jag vill snarare förmedla Bladets 

läsare en känsla eller ett förhållningssätt till 
mitt boktips. ”Brevet från Gertrud” kan och har 
kännetecknats som en idéroman, jag vill se den 
som välskriven skönlitterär och filosofisk ve-

tenskapsprosa. Vilken annan 
roman innehåller närmare 
åtta sidor med referenser 
till facklitteratur, vittnesmål 
och romaner som bokens 
fiktiva huvudperson tagit 
del av?

Martin Brenner, bokens 
huvudperson, är akademi-
ker och forskare i genetik. 
Hans hustru Christina är 
förlossningsläkare och de 
har en ”välartad” dotter 
Sara. De bor ”någon-
stans”, det är endast 

ett fåtal platser som är definierade men inte 
familjens nationella hemvist. Det skulle kunna 
vara i städer som Stockholm, Köpenhamn eller 
varför inte Bryssel, i Tyskland som land är deras 
hemvist av givna skäl helt utesluten. Martin 
Brenner har inte funnits men hans historia är 
trovärdig och sannolik.

När Martins mamma Maria avlider får han ett 
brev av hennes advokat. Martin har alltid känt sin 
mamma som Maria, ensamstående och krigsflyk-
ting från Tyskland. I brevet skriver hans mamma 
Maria att hon är överlevare från Auschwitz och 

Capermans boktips

Björn Larsson:
Brevet från Gertrud

judinna. Hon var döpt till Gertrud. Martin är 
således enligt konventionen jude. Boken fortsätter 
sedan med Martins handlande och konsekvenserna 
av sitt agerande. Boken avslutas med Martins 
vittnesmål till författaren Björn Larsson.

Att vi befinner oss ”någonstans” pekar på 
Martins rotlöshet. Martin är ateist som tror 
på vetenskapen och människans egna och 
fria vilja. Han är vare sig asocial eller eremit 
men han har en hög integritet. Han har få 

verkligt nära vänner som han kan öppna sig 
till. Han må vara hända naiv trots sin breda 
vetenskapliga bakgrund och utvecklingen blir 
dramatisk.

”Brevet från Gertrud” har en ansats och 
upplägg som ni sannolikt inte mött tidigare. 
Skall ni under kommande året läsa en bok av 
en svensk författare är detta boken ni skall läsa. 
Den ställer frågor om vår identitet, mänsklighet 
och inte minst lojalitet.     n

Låt ditt företag bli
Sponsormedlem
Vi vill erbjuda ert företag att stödja Svenska Klubben genom att bli 

Sponsormedlem.

För endast 450 € kommer ni inte bara att ha er logotype/varumärke på 

vår Facebooksida till slutet av 2019 utan också en annons i det tryckta 

Bladet samt en intervju/presentation av ert företag i lämplig utgåva av 

Bladet.

Som medlem får ni också vår tidning Bladet som kommer ut fyra 

gånger om året. På detta sätt kan ni synas i ett av få svenska

medier som finns i Belgien och nå ut till alla svenska 

nätverk i Belgien.

Är ni intresserad, skriv till

svenskaklubbenbelgien@gmail.com

med “Sponsormedlemskap” i ämnesrutan.
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Torups slott
i internationell tappning

Text: Lisbeth Ekelöf · Bild: Wikipedia/Jorchr

Efter att ha bott i Skåne ett tag så märker 
man att området en gång i tiden var danskt. 
Den danska närvaron är stark, både i historien 
och idag. Fast idag rör det sig mest om fredliga 
danskar. Den danska historien har onekligen satt 
sina spår i denna del av Sverige, framförallt i 
slott och herresäten. Många byggdes under den 
tid Skåne var danskt och står kvar än i dag.

En av de mer pittoreska och lättillgängliga 
slotten är Torups slott som ligger i Bara, utanför 
Malmö. Slottet och omgivningarna ägs idag 
av Malmö stad och är ett kärt utflyktsmål för 
malmöborna. Här finns enorma bokskogar att 
vandra i, kanske grilla, motionera eller vad man 
nu vill göra. Skogarna är otroligt vackra, vilken 
årstid som helst. 

Slottet är normalt stängt för allmänheten, 
men under helgerna från april till oktober så 
erbjuds guidade visningar. Det var en sådan 
som undertecknad med Brysselkompis lyckades 
pricka in en härlig höstdag i slutet av oktober. 
Den allra sista guidningen för året visade det sig. 

Det sagolika slottets historia sträcker sig 
tillbaka till 1300-talet då borgen låg på en kulle 
som kallades Askebacken. Det nuvarande slottet 
byggdes 1537 av en kvinna, Görvel Fadersdot-
ter (Sparre). Det var oroliga tider i bygderna 
och slottet fick därför ett ordentligt försvar. 
Därtill byggdes det mitt i en sjö på gammal 
sankmark. Görvel var redan änka när hon 
byggde slottet till sin son, men gifte sig sedan 
med danska riksrådet Lave Brahe, vilket ledde 

till att Torup så småningom hamnade i den 
danska släkten Grubbe. Under Sivert Grubbes 
tid vid början av 1600-talet besöktes Torup ofta 
av Kristian IV. Grubbe lät dämma upp sjön som 
omgav slottet efter en tragisk drunkningsolycka 
1775. Kornetten Fredrich Trolle (vid Trollenäs 
gård) rodde tillsammans med sin moster och 
sina systrar ut på sjön. Ekan kantrade och samt-
liga omkom då ingen kunde simma.

Corfitz Ulfeldt, dansk statsman och dömd 
landsförrädare köpte 1647 Torup. Svenska 
kronan drog in slottet 1660, men 1735 fick Ul-
feldts dotterson Jochum Beck tillbaka det. Slot-
tet restaurerades under åren 1602-1630, då det 
fick det utseende det har idag. År 1811 blev det 
uppror vid Torups slott då 1000 drängar samlats 
för att protestera mot Karl XIV Johans utskriv-
ning av manskap, de s.k. Klågerupskravallerna, 
vilka brutalt slogs ner. Slottet tillhörde senare 
släkten Stjernblad och från 1812 hovmarskalk 
Gustaf Julius Coyet, som återställde det numera 
förfallna slottet. 

Släkten Coyet härstammade från Brabant, 
varifrån Julius (Gillis) Coyet omkring 1569 
emigrerade till Sverige på grund av religions-
förföljelser. Han blev snart utnämnd till Kunglig 
guldsmed och myntmästare. År 1815 upphöjdes 
hovmarskalken Gustaf Julius Coyet till friherrlig 
värdighet. Han hade inga barn så han testamen-
terade sina egendomar till två brorsonsöner. 
Den ene av dessa, hovmarskalken Gustaf Johan, 
förenade en tid ånyo bägge godsen men sålde 
1892 Rönneholm (Riksarkivet). Han var gift med 
friherrinnan Henriette Cederström, som var 
”Skånes okrönta drottning” vid denna tid. Slottet 
blev en kulturell och vetenskaplig träffpunkt och 
besöktes gärna av Selma Lagerlöf, Prins Eugen 
och många andra ur kultureliten. Vid Henriettes 
bortgång 1941, tillföll slottet dottern Amelie. 

Hon var gift med baron Otto von Lethner från 
Österrike, som hamnade som krigsbarn på 
Torups slott under första världskriget. De fick 
en son Ernst Gustaf som dog 1968. Hans hustru 
Christina von Leithner bodde i många år kvar 
på Torups slott. Slottet såldes till Malmö stad 
1970, men familjen hade disponeringsrätt fram 
till 2035. Familjen valde dock att lämna slottet 
2012, vilket är 200 år efter att slottet kom i 
familjens ägo, och bor numera i Schweiz. 

Malmö stad, numera ägare till både slottet 
och dess byggnader, slottspark, bokskog och 
odlingsmark fullföljer traditionen från tidigare 
ägare enligt mottot ”söken bevara vad I haven 
fått”. Det gör de med den äran. Torup besöks 
årligen av ca en halv miljon människor som kan 
njuta av de underbara omgivningarna. 

Rummen är numera sparsamt möblerade 
även om förvaltningen har försökt köpa in tids-
enliga möbler när tillfälle ges. Slottet är person-
ligt och man kan mycket väl tänka sig att bo där 
utan större problem. Familjen har som vanligt 
var, samlat på sig mycket vackra ting. En del är 
väggfasta och tillhör därmed den nya ägaren. 
Därför kan vi idag njuta av kungliga porträtt 
och gamla lädertapeter på en del väggar. Bib-
lioteket är ett underbart rum, fortfarande fyllt 
med de böcker familjen ägde. När jag var på väg 
ut försökte jag titta närmare på titlarna. Min 
blick föll på Fredrik Bööks ”Bil till Belgien”. En 
reflektion på en tidig anfaders hemvist. 

Så kan man, på ett litet slott i Skåne, ta del 
av en intressant och ibland våldsam historia, där 
även övriga Europa har bidragit. Här finner vi 
sammankopplingar med Europas olika hörn, 
från Sverige, Danmark, Belgien och Österrike. 
Dessa människors historia samsas på en liten 
plätt av den skånska myllan.     n
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I år anordnades för första gången Båstad 
Hiking Festival under helgen 12-14 oktober. Tanken 
är att locka mer människor att röra på sig. Vad är 
bättre än att göra det i en underbart vacker natur. 
Temat på vandringarna varierade från mat, äventyr, 
natur och kultur. Här finns något för gemene man. 
Matvandringen gjorde nedslag på olika ställen för 
att prova lokala specialiteter, vilket det verkar finnas 
mycket av i denna del av Skåne. Den fågelintresse-
rade fick tillfälle att närmare studera dessa, samt få 

en fotolektion på köpet. Kusterna runt Bjärehalvön 
utforskades liksom besök på ön och naturreservatet 
Hallands Väderö. 

Mina kompisar, Lena och Finn, bokade in 
sig på bägge dagarna och började med att studera 
fåglar och lära sig att fotografera i Sinarpsdalens un-
dersköna omgivning. Professionell fotoutrustning 
fick prövas. Om man lyckades fånga några sällsynta 
fåglar på bild förtäljer inte historien, men turen var 

En tur på 
Bjärehalvön

Text: Lisbeth Ekelöf

givande. Själv jag tog det säkra för det osäkra och 
höll mig till söndagens utflykt med temat ”Natur- 
och filmvandring i Torekov och Hovs hallar”. En sex 
timmars utflykt och ca 15 km vandring. Vi började 
i pittoreska Torekov och fick oss lite historia om 
denna plats som har levt sida vid sida med havet 
och allt vad det innebär. Numera är det en fridfull 
turistort och även platsen för filminspelningar. Vissa 
scener ur Solsidan har spelats in här, bl.a. scenen 
med bryggan där folk står i kö för att bada. En 
tradition som fortfarande upprätthålls. 

Därefter fortsatte vi utmed kusten och den 
säregna natur som skapats av år av vind och vatten. 
Vi passerade gravar från bronstiden som ger en 
höjdskillnad, om än liten, i förhållande till omgiv-
ningen. Vid Norrebro hamn tog vi fikapaus och njöt 
av denna pittoreska hamn där enda bebyggelsen är 
några fiskestugor. Utanför ligger Hallands Väderö, 
den enda ö Bjäreborna kan skryta med. En av 
utflykterna gick dit och det får nog bli till ett annat 
år. Lär vara otroligt vackert. Numera naturreservat, 
men ön användes tidigare som betesmark. Guiden 
talade inspirerande om ett par scener ur Ronja 
Rövardotter som spelats in där. Ett vårbesök när 
vitsipporna blommar verkar vara en bra tid. 

Från Norrebro var det bara en kort promenad 
till Hovs hallar, ytterligare ett naturreservat. Från 
restaurangen och parkeringsplatsen har man mils-
vid utsikt över kusten. Eldprovet för vår vandring 
blev att gå nerför klipporna till den steniga stranden 
nedanför. Mer klättring än vandring. Det var dock 
mödan värt. Här på stranden spelades en del av 
scenerna från Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet 
in. Bl.a inledningsscenen när riddaren (Max von 
Sydow) och hans väpnare (Gunnar Björnstrand), 
kommer tillbaka till Sverige efter ett korståg till det 
Heliga landet, och stiger av hästarna på stranden. 
Därutöver spelades även smultronmåltiden in vid 
Hovs hallar. Och, naturligtvis, den berömda scenen 

när riddaren spelar schack med döden. Filmen 
spelades in 1956 och 25 år senare kom Max von 
Sydow tillbaka till platsen för ballonglyftet i Ingen-
jör Andrées luftfärd, regisserad av Jan Troell.

Man kan förstå att den säregna naturen, 
mötet mellan land och hav och vinden som formar 
både stenar, träd och plantor, är inspirerande för 
filmskapare. 

Konceptet ”Båstad Hiking Festival” är 
något man gärna ser upprepas. Guiderna var 
mycket kunniga och inspirerande, turerna varie-
rade och huvudpersonen, Bjärehalvön, visade sig 
från sin bästa sida med sol och vackert väder. Vi 
stannade över på Riviera strand hotell i Båstad 
som i samarbete med festivalen ordnade rabat-
terade priser. Alla turer utgick härifrån och efter 
turerna var det mingel och lite mat för dem som 
köpt lunchpaket. Att man sedan knappt kan röra 
sig dagen efter är inget man kan skylla festivalen 
för. Enbart den egna konditionen. Målet finns 
nu i sikte i alla fall. Nästa år ska jag vara i så fin 
form att jag kan gå med på två turer.     n

HOVS HALLAR
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Text: Olof Nordling

GETINGAR

Det finns väl inga mer onödiga insekter än 
getinger? Förhärdade entomologer må ha andra 
synpunkter men krönikören finner inget som 
rättfärdigar dessa kryps existens, även om de 
har givit namn till en italiensk motoriserad 
tvåhjuling och stoltserat som symbol för Expres-
sen. Somliga säger att de knaprar i sig flugor och 
mygg, men i jämförelse är det lätt att föredra de 
sistnämnda. En och annan fågel - typ bivråk – har 
i sin tur getingar på menyn och fler borde följa 
den dieten! Väl bekomme om det smakar, kära 
fåglar, tycker krönikören med omnejd, för det 
finns för många getingar kvar! I synnerhet var det 
så i somras då hettan och torkan i Belgien gjorde 
livet extra trivsamt för dessa landsplågor.

Närhelst man försöker ordna det litet trev-
ligt utomhus dyker getingar upp och får oför-
tjänt men nödvändig uppmärksamhet. De kom-
mer gärna parvis, i rotar som stridsflygplan, 
sedan signalerar de till sina kollegor - vips är 
det fullt av dem och plötsligt mycket trevligare 
att sitta inomhus med saft och tårta. Internatio-

nellt sett är de ännu mer till besvär eftersom de 
heter olika på olika språk, vespa, guèpe, wesp, 
osa, sfinka, ampiainen osv, och ibland heter de 
t.o.m. olika på samma språk! Som på engel-
ska – i skolan fick man lära sig att geting heter 
wasp, men i USA undrar folk varför man tror 
att ”wasp” är en ilsken insekt när det betyder 
”white anglosaxon protestant”  – nänä, ”yellow 
jacket” heter de små randiga otygen där, sådeså. 
Olyckligt nog finns det dessutom många olika 
getingar! Jag tycker de ser lika gulsvartran-
diga ut allihop, men enligt Wikipedia finns det 
inte mindre än tolv arter av sociala (just det!) 
getingar, bl.a. ”taksnyltgeting” (!), tre arter pap-
persgetingar (ingen parallell till papperstigrar 
här, tyvärr) och hela 36 arter solitära getingar, 
varibland ”östlig krukmakargeting”. Det ni!

De måste helt enkelt tas om hand på något 
sätt, särskilt med tanke på hur hysteriska både 
barnbarn och deras föräldrar blir i getingars 
närvaro! De proffsiga getingfällorna hos BRICO 
och Gamma tog slut innan vi hann bunkra i som-

ras, men vi fick ett fiffigt tips om en idiot-säker 
getingfälla via hustruns padda (gängse namn på 
Ipad, om ni undrar). Man bara kapar en plast-
flaska strax norr om mittlinjen och vänder upp 
och ned på toppen samt lägger något getingsmas-
kigt i botten så kommer getingarna in och gluffar 
men kommer inte ut och dör en i och för sig 
njutningsfull död. I teorin. I praktiken fungerar 
det inte alls med flamländska getingar! Vi gjorde 
två fällor – en laddad med apelsinjuice och den 
andra med sockerlösning - för att se vilken som 
fungerade bäst. Ingendera! Getingarna skydde 
dem som pesten men höll sig nära oss ändå – så 
nu är vi helt konfunderade – är flamländska ge-
tinger så sluga att de begriper vad som är allmänt 
livsfarligt? Är de tvärtom direkt korkade så de 
inte ens hittar till de mest förträffliga godsaker? 
Eller är de helt enkelt alldeles för obeslutsamma: 
Hörrödu Niklas, ska vi ta den gula eller den vita? 
Ingen aning Hugo, vad tycker du? Vet inte, båda 
verkar bra, men kan inte bestämma mig – har 
du en slant så singlar vi? Nä, vi kör hem till hålan 
och kollar med Majsan så kan vi bestämma oss i 
morgon. 

Getingar sägs inte gilla regn, så  VTM före-
slog att man skulle duscha dem med en vatten-
spruta eller vattenpistol - som om det skulle 
hjälpa mot regnvana flamländska getingar! Ett 
alternativ vore att blanda vinäger och krydd-
nejlikor i en liten pyts, eftersom de inte gillar 
lukten – och gärna bränna några kaffebönor 
vid sidan av. Hursomhelst, alla föreslagna me-
toder överträffades av ett elektriskt tennis-
racket, som ger en mördande stöt när getingen 
kommer i kontakt med strängarna i racketen. 
Getingarna var visserligen ofta för snabba – el-
ler krönikören för långsam – men ibland gick 
det fint, så jag skaffade flera för att beväpna 
oss alla. Detta utvecklade sig till en liten sport 
ute på terrassen. Där sitter då tre generationer 
herrar lugnt med sina rackets i högsta bered-
skap när hustrun kommer ut och konstaterar 
att det liknar Grekland - karlarna sitter under 
pergolan och gör noll medan kvinnorna slavar 
inomhus! Där har vi äntligen en ynka liten 
nytta med getingar – de kan på ett märkligt 
indirekt sätt väcka medelhavsstämningar hos 
somliga!     n 
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Art4Cancer 
 

Konstutställning i Göteborg, 24-30 augusti 2018 
 
Det var Christina Höglunds idé, att vi 5 konstnärer, som har eller haft cancer – 
skulle samla våra verk till en utställning, där större delen av behållningen skulle 
gå till Cancerfonden.  
 
Vi hyrde Galleri Engleson på Erik Dahlbergsgatan i Göteborg för en utställning, 
24-30 augusti 2018. Vi = Eva-Lotta Axelsson, Lena-Kajsa Degerlid, Christina 
Höglund, Christina Måneskiöld och Lena Olander.  
 
Christina Höglund hann tyvärr inte uppleva att utställningen blev genomförd.  
 
Konstverk av alla de slag, målningar i akvarell, akryl och olja och handgjort 
papper, grafik, halsband av alla tänkbara pärlor och berlocker i spännande 
färgskiftningar, fåglar och änglar i stengods och porslinslera.  
 
Otroligt många vänner och bekanta men också de regelbundna utställnings-
besökarna kom, beskådade och köpte eller bidrog till vår insamling till 
Cancerfonden. Vi hade också en sparbössa på plats för den som ville bidra på så 
sätt och vi hade ett eget kontonummer till fonden.  
 
Dr. Ingvar Karlberg, forskare vid Göteborgs universitet, talade vid invigningen 
över ämnet VIKTEN AV POSITIVT TÄNKANDE OCH KREATIVITET.  
 
Många av våra besökare hade åkt långa vägar med bil eller tåg för att besöka 
utställningen och för att bidra till Cancerfonden.  
Hela veckan var en stor positiv upplevelse för oss och våra verk och inte minst 
för alla bidrag till Cancerfonden. Den 1 oktober hade 55.000:- kr satts in på vår 
insamling till Cancerfonden!  
 
Lena-Kajsa Degerlid  
 
Du kan också bidra genom att gå in på: 
www.cancerfonden.se/insamlingar/art4cancer 
Tryck på:    Bidra till insamlingen 
Välj betalningsmedel:  Betalkort, Swish eller internetbank 
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Konstutställning i Mons

Niki de Saint Phalle
”Ici, Tout est Possible”

Text och foto: Catarina Yates

**

För alla konstälskande läsare är det säkerli-
gen en helt fantastisk nyhet att den första retro-
spektiva utställningen i Belgien av Niki de Saint 
Phalles enastående verk kommit till kulturstaden 
Mons. Inte bara inne i muséet BAM (Musée des 
Beaux-Arts de Mons), men också i de tre närlig-
gande parkerna kan man beundra mer än 140 av 
konstnärinnans verk. Utställningen är upplagd 
i kronologisk ordning, ett utmärkt sätt att följa 
denna enigmatiska konstnärinnas livsverk. 

Det är viktigt att först berätta om Niki de 
Saint Phalles liv, ty hela hennes barndom och 
uppväxt återspeglas i hennes konstverk. Cathe-

rine-Marie-Agnès Fal de Saint Phalle, född 1930 
i Neuilly-sur-Seine,  var en  amerikansk-fransk 
skulptör, målare, filmproducent och författare. 
Redan tre år gammal flyttade familjen till New 
York där Niki gick i strängt katolska kloster-
skolor. Hennes amerikanska mor var nyckfull, 
våldsam, slog barnen och tvingade dem att äta 
när de inte var hungriga. Ett olyckligt hem som 
troligtvis orsakade att  två av hennes yngre sys-
kon senare tog livet av sig. Hennes franske far, 
greve André-Marie Fal de Saint Phalle var ban-
kir. Först 1994 publicerade Niki sina memoarer 
där hon berättade öppet att fadern, när hon var 
endast 11 år och flera år framåt, misshandlade 

henne sexuellt. Vid 18 års ålder gifte hon sig 
med musikern och författaren Harry Mathews 
och födde så småningom två barn. Saint Phalle 
hade svårt att anpassa sig till dåtidens stränga, 
konventionella syn på kvinnans roll i hemmet. 
Under ca tio år flyttade familjen runt i Europa 
och Niki tjänade pengar som mannekäng. Efter 
att ha anfallit mannens älskarinna, hamnade 
Niki på mentalsjukhus i Nice. Hennes terapi 
blev tidigt att skapa konstverk vilket gjorde att 
hon utskrevs redan efter sex veckor. Fr.o.m. 
1954 ängnade sig Niki de Saint Phalle uteslu-
tande åt sin konst. Samma år hade Niki träffat 
den schweiziske konstnären Jean Tinguely som 
blev hennes medarbetare och livspartner efter 
skilsmässan från hennes man (1960).

Största genombrottet var hennes delta-
gande i utställningen « the Act of Assemblage » 
på Museum of Modern Art i New York 1961. Här 
visades samlade verk av flera  konstnärer, bl.a 
Tinguely, Klein, Christo, Rauschenberg , alla an-
slutna till konstnärsgruppen Nouveau Réalisme. 

Och i början av 60-talet, med Tinguelys med-
verkan skapade hon ett flertal  “skjutmålningar” 
(Tirs). Med en revolver skjöt hon mot  inkaps-
lade färgsäckar, dolda bakom ett lager av gips, 
vilket gjorde att konstverken “blödde”. Sedan har 
vi  de gigantiska färgsprakande, rundlagna  skulp-
turerna, hennes “Nanas”, verk som onekligen 
måste ses som en hyllning till kvinnan.

1966 inbjöds Niki de Saint Phalle av Per-Olov 
Ultvedt att ställa ut i Moderna Museet i Stock-
holm. Mest uppmärksammad blev den 25 meter 
långa , 9 meter breda gigantiska “Nana” i stora sa-
len, konstruerad tillsammans med konstnärsvän-
nerna Ultvedt och Tinguely. Man kunde träda in 
i gudinnans sköte, vandra runt  bl.a.i en biograf, 
ett galleri, och även  i en mjölkbar i kvinnans 
bröst! Utställningen “Hon – en Katedral” väckte 
ett enormt intresse och rapporterades interna-
tionellt. Andra likaså kända verk som bör nämnas 
är den fantasifulle, barnvänlige, gigantiska 
draken , konstruerad i Roger Nellens trädgård i 
Knokke-le-Zoute. Modellen kan vi se i Mons och 
är ett bevis att Niki de Saint Phalle, trots sin egen 
tragiska barndom, bevarade en stark längtan att 
leka som ett barn!

Sista storartade projekt  av Niki de Saint 
Phalle är den kände “Tarotparken” i Toscana. 
Skapandet av skulpturparken pågick i 
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två decienner, fr.o.m. 1979 och består av 22 gi-
gantiska figurer från tarotkortlekens stora arkana.

Efter Jean Tinguelys död 1991, flyttade 
Niki de Saint Phalle till San Diego i Kalifornien, 
framför allt på grund av hälsoproblem (hon led 
av astma och emfysem), men hon fortsatte dock 
att skapa flera verk fram till sin bortgång 2002.

Niki de Saint Phalle återvände under hela 
sitt liv till de personliga sår och trauman som 

gjorde att hon valde konstnärsyrket, kanske 
dessutom för att hämnas sitt privata mörker 
från barndomen. Men detta är ett unikt tillfälle 
att beundra och förhoppningsvis också begripa 
denna självlärda konstnärinnas livsverk!

     Niki de Saint Phalle, Ici, tout est possible
     BAM - Musée des Beaux-Art de Mons
     Till 13 januari 2019 
     Vuxna 9 euros, seniorer 6
     Tel 065 335580 www.bam.mons.be

Tips om konstutställningar
i Bryssel

Text: Catharina Yates

I BOZAR på rue Ravenstein pågår fram till 
den 20 januari 2019, en fascinerande utställning:
Beyond Klimt, New Horizons In Central 
Europe, 1914–1938.
Temat är konstinriktningarna som uppkom efter 
första världskriget med ett 80-tal konstnärer 
representerada, bl.a. Klimt, Schiele, Kokoschka 
och Kupka. Det var 1918 som de stora mästar-
na av den österrikiska modernism (Klimt och 
Schiele) avled. Tack vare ett rikligt val av konst-
närers verk  från hela centrala Europa, varav de 
flesta troligtvis är helt okända för många, kan vi 
följa konstutvecklingen i mellankrigstiden, och 
jag anser att man kan se på den här utställningen 
som en historielektion. Tavlorna och skuptu-
rerna är magnifika ! Missa inte Klimts magiska 
trädgård – en virtuel interaktiv upplevelse!
Inträde: vuxna 16 eur, seniorer 14 eur
Mer information på www.bozar.be

I La Bourse – Van Gogh, The Immer-
sive Experience, fram till 6 januari 2019.
Detta är en visuell upplevelse via digitala avbild-
ningar av Van Goghs tavlor  mot börsens väggar, 
innertak och golv. Dessa stålande ljusbilder gör 
att åskådarna upplever Van Goghs verk på en 
helt annan nivå.
Inträde: 11.50 eur för vuxna
Öppet: Alla dagar utom tisdagar, 10 till 18
www.expovangogh.be

I ING Art Center:
RECORDS and REBELS,
fram till 10 mars 2019.
Den här utställningen kommer från London och 
behandlar musiken och de sociala samhällsut-
vecklingarna från 1966 till 1970.
Vi bjuds gå tillbaka i tiden, helt enkelt till “the 
swinging sixties”. Besökarna erhåller vid entrén 
en audio guide (endast musik), med inspelning-
ar av Simon and Garfunkel, the Stones, Jimmy 
Hendrix, the Beatles m.m. Jag har inte ännu 
haft tillfälle se denna utställning men enligt Le 
Soirs kultursida är detta en passionerande och 
glad rundvandring tack vare iscensättningar som 
helt förvandlat ING Art Center.
www.ing.be/art

Slutligen utställningen i Villa Empain (Fon-
dation Boghossian):
BEYOND BORDERS, fram till  24 februari 
2019. Temat är “who needs borders”. 37 inter-
nationella konstnärer deltar genom att visa verk 
som behandlar detta ämne, nämlingen forntida 
gränskonflikter och fosterlandspolitik, ända 
fram till Brexit. Det är alltid fascinerande att 
se konst i  denna magnefika Art Deco villan på 
avenue Franklin Roosevelt, 67.
www.villaempain.com

Här har jag valt att ta upp några andra intressanta
utställningar som finns att besöka i Bryssel just nu:

*

*

*

*
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EN  BELGISK  VAPENBRAGD
Text: Anders Tullberg

**

Det råder fred i Europa sedan 73 år – gudske-
lov! – men vi européer må besinna att detta 
tillstånd inte är en självklarhet utan ett resultat 
av de ihärdiga freds- och försoningssträvanden 
som uppstod efter det andra världskriget och 
konkretiserades i EU, vars grundläggande idé är 
att förhindra upprepningar av de förfärliga krig 
som sönderslet Europa under 1900-talet.

Den som bor i det nuvarande fredliga och välmå-
ende Belgien tänker nog inte ofta på att landet 
under båda världskrigen blev brutalt överfallet 
av Tyskland – helt i strid med dess folkrättsliga 
åtaganden att respektera Belgiens neutralitet – 
erövrat, ockuperat, misshandlat och utsuget.

Under de båda krigen försvarade sig belgarna 
med största mod, seghet och beslutsamhet. 

Men det hjälpte inte: angriparna var övermäkti-
ga i antal och resurser. Det var samma situation 
som den danskarna upplevde på 1860-talet, då 
de blev påhoppade av tyskarna: ”Jens var aldrig 
bange, men der var for mange”.

Den episod som beskrivs i det följande ägde 
rum under första världskrigets slutfas 1918 
och är ett gott bevis på belgarnas stridbarhet. 
Den kom att gå till historien som ett av de sista 
kavallerianfallen i traditionell stil.

Bakgrunden – Belgien blir 
krigsskådeplats 1914–1918.
Under den avgörande kris som föregick 
krigsutbrottet 1914 tillställde Tyskland Belgien 
ett ultimatum (2 augusti) med krav på fritt ge-
nomtåg genom landet och löfte om utrymning 

efter freden. Men genom 1839 års garantitrak-
tat, undertecknad bl.a. av Tyskland (Preussen), 
Frankrike och Storbritannien, hade Belgien 
tillförsäkrats ständig neutralitet. Belgarna (som 
mobiliserat 31/7) svarade således, att man med 
alla medel skulle försvara sig mot kränkningar 
av neutraliteten.

Den belgiska krigsmakten räknade cirka 
190.000 man, bestående av en fältarmé på 
omkring 120.000 man, fördelade på sex divisio-
ner, och resten garnisonstrupper i de viktiga 
fästningarna i Liège, Namur och Antwerpen.

På vakt i det översvämmade landskapet
vid Yserfronten.

Den 4 augusti invaderades Belgien av en tysk 
armé, 150.000 man stark och oerhört överlägsen 
i tungt artilleri. Syftet var, att före avgörande 
operationer mot Ryssland söka sätta Frankrike 
ur spel genom en snabb och överväldigande of-
fensiv genom Belgien och Frankrike. Sedan man 
erövrat Liège genom att skjuta sönder alla forten 
där, rullade den tyska ångvälten vidare västerut 
genom Belgien. Belgarna försvarade sig segt, 
men trots vissa framgångar (som den vid Haelen, 
12/8, då man lyckades stoppa tyskarna några 

dagar, varvid det belgiska kavalleriet särskilt 
utmärkte sig) måste man vika inför trycket och 
retirera från den ena försvarslinjen efter den 
andra, ända till dess att armén blev tvungen att 
dra sig tillbaka till det starkt befästa Antwerpen. 
Därifrån gjorde den, med viss framgång, två stora 
utfall för att avbryta tyskarnas förbindelselinjer 
och för att lätta trycket på de fransk-brittiska 
trupper som engagerat tyskarna vid Mons, 
Charleroi och senare Marne. Tyskarna beslöt att 
belägra Antwerpen, och forten där rönte samma 
öde som de vid Liège, varpå fienden kunde inta 
staden den 10/10.

Under tiden hade emellertid den belgiska 
armén lyckats rädda sig ut ur fällan och retire-
rade nu, ihopsmält till ca. 70.000 man, till den 
sista försvarslinjen på belgisk mark, den vid 
floden Ijser/Yser, där man fick förstärkning av 
brittiska och franska trupper. Mellan 18/10 – 
25/10 rasade här förfärliga strider, då tyskarna 
ville bryta sig igenom den allierade fronten, 
antingen vid Yser eller, samtidigt, vid Ieper/
Ypres. Belgarna fattade nu det desperata beslu-
tet att öppna slussportarna vid Nieuwpoort. 
Därmed översvämmades en stor del av landet 
mellan Yser och havet (Bachten de Kupe), vilket 
omöjliggjorde vidare tysk framryckning där. 
Den belgiska armén, totalt utmattad, var nu 
reducerad till ca. 50.000 man, men den höll 
sina ställningar vid Yser, och en liten del
av Belgien undgick alltså ockupation. Samtidiga 
tyska försök att bryta igenom den allierade 
fronten vid Ypres misslyckades också, varefter 
det inträdde en stabilisering på västfronten, som 
kom att vara i fyra år och präglas av skyttegravs-
krig, som inte ledde till något avgörande.

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att 
det hårda belgiska motståndet mot den tyska 
invasionen hade fördröjt den tyska genom-
marschen mycket mer än angriparen tänkt 

Tableau du Général Kettelle illustrant la Charge de Burkel (Toile exposée au Musée 
Royal de l’Armée).

”Le temps passe, les moyens évoluent, les procédés 
changent, mais l’esprit de cavalier demeure”.
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sig. Dröjsmålen och förlusterna, som tyskarna 
fick erfara, kom att få viktiga, kanske avgörande, 
konsekvenser för krigets utgång, ty de allierade 
britterna och fransmännen vann tid: den brittiska 
expeditionskåren hann ta upp ställningarna vid 
Mons och fransmännen fick tid att organisera 
försvaret av Paris och tid att omorganisera sig för 
att sedan gå till framgångsrik attack vid Marne.

Västfronten 1918
Efter det ryska sammanbrottet och freden i 
Brest-Litovsk 1917 kunde tyskarna överföra 
sina östfrontstrupper till västfronten, där 
man, sålunda förstärkt, ville bryta igenom och 
framtvinga ett avgörande, innan de amerikanska 
trupper som var på väg skulle hinna ingripa. 
Från och med mars till och med juli 1918 gick 
tyskarna till angrepp med en rad offensiver. 
Dessa ledde till stora terrängvinster, men det 
kom inte till något avgörande genombrott 
någonstans; den allierade fronten höll.

Den belgiska armén bakom Yser hade under kriget 
blivit återuppbyggd och avsevärt upprustad. Den 
kom att ingå som västra flanken i den armégrupp, 
som skulle ingå i de allierades stora motoffen-
siv, och som ställdes under kung Alberts I befäl. 
Förutom belgarna bestod den av franska och brit-
tiska trupper. Dessa arméer fick nu till uppgift att 
med en snabb och överraskande offensiv köra ut 
tyskarna från den del av Belgien som ligger mellan 
havet och floden Leie/Lys. Offensiven började den 
28/9 och gick, för belgarnas del, genom helt sön-
derbombat land, som blivit gyttjigt genom ovanligt 
häftiga regn, men trots dessa vidriga förhållanden 
brann soldaterna av stridslust: nu skulle den hatade 
fienden ut ur landet! De avancerade stadigt, och 
efter en paus mellan 4/10 och 14/10 (nödvändig 
för vila och för organisation av underhållstranspor-
ter genom den sönderbombade terrängen) åter-
upptogs offensiven, och de allierade intog Menen, 
Roeselaere, Thorhout, Kortrijk, Tielt, Brugge, 

Oostende och Zeebrugge och hade därmed befriat 
hela Västflandern. Så stod sakerna den 18/10 inför 
den fortsatta offensiven österut genom Belgien.

Om kavalleri
Ända sedan antiken hade kavalleriet spelat en 
viktig och ofta avgörande roll i krigföringen, 
i form av spaning, skydd av flanker, snabba 
överfall och stort upplagda angrepp. Det tunga 
kavalleriet hade spelat rollen av forna tiders 
pansarvapen och kunde bara motstås av särskilt 
vältränat och disciplinerat infanteri.

Eldvapnens utveckling under 1800-talet skulle 
emellertid förändra vapenslagets roll i krig-
föringen. Moderna, snabbskjutande kanoner 
och – framför allt – den nyuppfunna kulsprutan 
var vapen, mot vilka det var meningslöst att 
använda kavalleri på hävdvunnet sätt.

1800-talsuniformer, vid krigsutbrottet 1914.

Under 1870–1871 års fransk-tyska krig före-
kom det mycket kavalleri på båda sidorna, och 
vapenslaget kom, för sista gången, att spela en 
viktig roll i krigföringen. Ändå insåg man efteråt, 
att kavalleriet visserligen borde behållas, men 
användas på annat sätt. Huvuduppgiften måste 
bli spaning, skydd av flanker och eftertrupp och 
snabba framryckningar för att besätta viktiga broar, 
vägkorsningar m.m. I sin nya roll måste kavalleriet 
vara utrustat med eldvapen och kunna strida både 
till häst och till fots, med andra ord bli ett beridet 
infanteri, som kunde förflytta sig mycket snabbt 
och överraskande dyka upp var som helst.

Kavallerister med ”moderna” uniformer och 
hjälmar.

Då världskriget bröt ut 1914 fanns det således 
kavalleri även i den belgiska armén, i form av en 
division, bestående av 4 regementen, inalles ca. 
2.500 ryttare. Inte mycket, kan det tyckas, men 
det var elitförband med utvalt folk, beridet på 
ypperliga irländska hästar och utrustning, som 
snart moderniserades: lansarna kom bort snart 
efter krigsutbrottet, liksom de tunga björn-
skinnsmössorna, som ersattes med hjälmar. 
Men de traditionella vapnen var ännu med, och 
den 31/7 1914 fick således kavalleriet order att 
slipa sablarna…

Burkel – 19/10 1918
Under krigshändelserna 1914–1918 hade det 
belgiska kavalleriet spelat en särdeles viktig roll 
genom att spana, skydda infanteriets rörelser, 
temporärt stoppa fienden, gå till motanfall - allt 
detta möjliggjort av dess stora rörlighet. Man 
hade fått förflytta sig till häst, men strida till 
fots, och således försvarat sitt avsnitt av fronten 
vid Yser ända fram till september 1918.
Under den höstoffensiv som följde, kunde 
kavalleriet börja delta på allvar fr.o.m. 14/10, 
då marken torkat upp efter den senaste tidens 
oerhörda regnande. Kavalleridivisionen fick nu 
order att täcka arméns vänstra flank, försäkra 
sig om bron över Brugge-Gentkanalen vid 

Moerbrugge, stöta fram mot Terneuzen, säkra 
broarna över Gent-Terneuzenkanalen och 
utröna fiendens rörelser i området. Divisionen 
uppdelades i två kolonner, varav den norra 
skulle rycka fram mot Oedelem-Maldegem-
Eekloo-Ertvelde-Zelzate.

I täten av denna kolonn gick en brigad, som 
utgjordes av de två Guide- (Spejar) regemen-
tena (vardera bestående av 4 skvadroner om 
ca. 120 ryttare, en kulsprute-skvadron, ett 
hästanspänt batteri med 4 kanoner och två 
bepansrade kulsprutebilar, en föregångare till 
lätta tanks). Med första Guide-regementet 
i täten travade man ungefär 15:30 igenom 
Oedelem utan att höra någon skottlossning, 
vilket måste betyda, att tätskvadronen ännu ej 
fått kontakt med fienden.

Morgonsolen hade nu försvunnit och i stället kom 
ett fint, dimmigt duggregn, som skymde horison-
ten och gav landskapet en dyster prägel: magra, 
blöta betesmarker, inramade av stenlagda vägar, 
som kantades av pilar, popplar och breda diken.

Men tätskvadronen, som travade i riktning mot 
byn Burkel några kilometer längre bort, blev nu 
hejdad av kulspruteeld, och utsända patruller 
kunde snabbt konstatera, att fienden etablerat 
en omfattande kulsprutelinje i skogsbrynen 
söder och sydost om Burkel. Regementschefen, 
överste Jooris, gav nu order till 1:a och 2:a 
skvadronen att sitta av och avancera mot Burkel 
på båda sidor om vägen. Framryckningen gav 
vissa reslutat (tagna kulsprutor och fångar) men 
gick ändå långsamt, trots det eldunderstöd som 
batteriet gav fr.o.m. 16:25, ty man var konfron-
terad med en bred och djup försvarslinje.
Under tiden hade regementets andra grupp (3:e 
och 4:e skvadronerna) under befäl av major Van 
Strijdonck hunnit fram och informerats om lä-
get. Det började nu skymma, och det blev **
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nödvändigt att handla raskt och beslutsamt för 
att hinna uträtta något, innan mörkret föll.

I detta läge fattade brigadchefen, general Buffin, 
ett oförväget och vågat beslut: att genom en 
snabb och djärv kavallerichock (anfall i sporr-
sträck med blanka vapen) forcera den tyska kul-
sprutelinjen och sedan bryta upp den bakifrån, 
till häst eller till fots, beroende på omständighe-
terna. Anfallet måste gå fram på den stenlagda 
vägen mot Burkel, ty terrängen runt omkring – 
blöta fält och sumpiga skogsdungar – är olämplig 
för kringgående kavallerirörelser. Kl. 16:45 ger 
han således följande order:
•	Batteriet	öppnar	våldsam	eld	mot	de	fientliga
 kulsprutenästena för att söka paralysera dessa.
•	1:a	och	2:a	skvadronerna	till	fots	liksom	kul-
 spruteskvadronen intensifierar sin eldgivning,
 så snart batteriet öppnat eld.
•	3:e	och	4:e	skvadronerna,	föregångna	av	två
 kulsprutebilar, avancerar i galopp på kolonn
 med fyra i bredd och passerar kulsprutelinjen,
 varefter en skvadron går till höger och den
 andra till vänster och faller fienden i ryggen.
•	Anfallet	börjar	efter	det	40:e	kanonskottet.	

Några minuter senare är kolonnen formerad, 
artillerielden lättar, och fram emot 17:00 reser 
sig Van Strijdonck i stigbyglarna, drar sin sabel 
och kommenderar ”galopp marsch” och ”gevär 
ut”. Det rasslar och blixtrar till, då drygt 200 
sablar dras ut ur sina baljor, och några ögonblick 
senare defilerar kolonnen i galopp framför fanan 
och regementschefen och hans närmaste man, 
major de Meeus, under samfällt rop: ”Hourra! 
Vive le Roi!”. 

Anfallet börjar, och i täten, 100 meter framför 
ryttarkolonnen, kör de två kulsprutebilarna, som 
ger eld hela tiden. Men de kör inte fort nog, varför 
överste Jooris sänder major de Meeus fram till 
dem med order att öka hastigheten. Detta sker 

också, men i stället för att återvända till staben an-
sluter sig, på eget bevåg, den oförvägne de Meeus 
till själva anfallet i täten av kolonnen, fylld av 
stridslust och angelägen att ytterligare liva truppen 
med sitt föredöme! Galoppens hastighet ökar nu, 
och då kolonnen närmar sig skogsbrynen, blir den 
utsatt för våldsam kulspruteeld från nästen, dolda 
bakom häckar och buskage…

En belgisk kulsprutebil.

Man kan försöka föreställa sig scenen (kanske 
lättare för den som har erfarenhet av ridning): 
skymning och duggregn, röda mynningsflam-
mor och knatter av kulsprutor, hästarnas snab-
ba, hårda frustande, hovarnas skarpa smattrande 
mot stenläggningen (hal av regn och nedfallna 
löv), stridsvrålen från ryttarna, som uppeldas av 
känslan av obetvinglig hastighet, då hästen löper 
så fort den förmår… Och på detta sätt rider 
man nu rätt in i kulspruteelden! 

(Vad tänker man på, då man med rasande fart 
rider mot något, som mycket väl kan bli ens 
död? Ombedd några år senare att ge sina in-
tryck från själva anfallet, gav Van Strijdonck sitt 
svar på den frågan: ”Intrycken från själva ritten 
är inga alls: man galopperar så fort, att man har 
mycket litet klart för sig, vad som händer”)
Men fiendens eld är illa riktad, ty de tyska kul-
spruteskyttarna är överraskade och illa till mods 
av anfallets plötslighet och kraft. Träffsäkerheten 

blir därför dålig; den mesta elden missar sitt 
mål, och endast ett fåtal ryttare och hästar blir 
träffade. Kolonnen kommer således igenom 
kulsprutelinjen nästan oskadd. Men fienden 
har träffat den kulsprutebil som gick närmast 
ryttarna och dödat skytten. Bilen saktar och blir 
stående på vägen. Ryttarna lyckas likväl passera 
den, och anfallet fortsätter sedan i fyrsprång, 
nästan tre kilometer.

En ny kulsprutelinje avslöjar sig nu, och dess eld 
dödar skytten i den återstående kulsprutebilen och 
punkterar dess däck, varpå bilen stannar, mitt på 
vägen. En tätgrupp, bestående av de Meeus och 
ett tiotal andra ryttare, lyckas ta sig förbi bilen, 
men de flesta av dessa (inkl. de Meeus själv, som 
ridit allra först) blir dödade, liksom deras hästar, av 
kulspruteelden från 20 meters håll.

Det uppstår ett fruktansvärt kaos kring bilen: häs-
tar stegrar sig, ramlar ikull, trampar på varandra 
och på döda och sårade människor, störtar ned 
i diket och krossar de ryttare som hamnat där. 
Vägen är fullständigt blockerad, och kolonnen kan 
inte avancera längre. Major Van Strijdonck, som 
tillsammans med sin häst störtat ned i ett dike, 
lyckas emellertid ta sig loss och ingriper nu: han 
ger order om avsittning och strid till fots. 

De ryttare från båda skvadronerna som ännu är 
oskadda sitter av, lägger ifrån sig sablarna, griper 
sina karbiner, sätter bajonett på och avancerar 
mot fienden på ömse sidor av vägen, beredda att 
bli beskjutna vilket ögonblick som helst.

Men ingenting händer, då de rycker fram, 
fiendens eld har upphört! Man avancerar yt-
terligare och finner… kulsprutorna laddade 
och färdiga till eldgivning, men övergivna! 
Tyskarna har gripits av panik i förståelig 
rädsla för att bli nedhuggna och flytt bort mot 
Maldegem i skydd av det tilltagande mörkret. 

Detta hindrade också belgarna att utnyttja sin 
framgång genom förföljelse och tagande av 
fångar.

Så slutade kavallerichocken vid Burkel, en 
aktion som kröntes med total framgång. Den 
hade nått sitt mål, nämligen att slå ut de tyska 
kulsprutelinjerna och därmed öppna vägen 
mot Maldegem, en ort som följande dag kom 
att bli stormad av det andra Guide-regementet. 
Anfallet genomfördes med bravur, snabbt och 
beslutsamt, av folk som var ytterligt motiverat, 
fyllt av frejdighet och segervilja.

Det har förekommit liknande kavallerianfall 
efter 1918 i östra Europa, senast i Polen 1939, 
men aktionen vid Burkel har gått till historien 
som den sista kavallerichocken med blanka 
vapen i Västeuropa.

Den djärva bedriften blev ”bara” en ärorik 
episod i belgarnas återerövring av sitt land, 
som för övrigt avbröts av vapenstilleståndet 
den 11/11 1918, vilket räddade den tyska 
armén från totalt sammanbrott. Den är likväl 
värd att ihågkommas, som ett exempel på vad 
underlägsen, men beslutsam och motiverad 
trupp kan åstadkomma mot en överlägsen 
fiende.

Major J.V.C. Van 
Strijdonck, som 
ledde anfallet 
vid Burkel. Han 
adlades för sin
bedrift och slu-
tade en briljant 
karriär som 
generallöjtnant.
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”Det straff hon förtjänar” är en rasande god 
berättelse och den enda bok du behöver köpa 
det närmaste halvåret!

DET LJUVA
FOTBOLLSLIVET
Jennifer Wegerup
Ekerlids Förlag

I Italien är söndagen en 
helig dag. Inte bara för 
kyrkobesökare utan mest 
kanske för alla som  gillar 
fotboll.För fotbollsfolket 
är det den stora cere-
monidagen. Mattider ändras, vinflaskorna fylls, 
kläder ska strykas, vänner möter upp och så går 
alla till stadion och hejar fram favoritlaget.

Den stora utflykten infaller en gång i veckan - och 
en som kan skriva om detta och som kan Italien och 
italiensk fotboll är journalisten Jennifer Wegerup, 
tidigare  Aftonbladet, numera på Expressen och 
även frilansare för italienska fotbollstidningar.

Det här är en lättsam guidebok till  Italien, 
lagen, arenorna, fotbollsstäderna, klubbarnas sou-
venirbutiker, barer, spelarnas matställen och hur 
man som besökare klarar av att beställa in på det 
rätta italienska språksättet på barer och krogar.

Det är en rolig läsning med aha-upplevelser 
och skriven i en lättsam och trevlig stil som gör 
att man gärna åker till Italien och känner sig 
”som hemma” när man vandrar runt i detta sköna 
fotbollsland och håller Wegerups bok i handen.

Lämpar sig både för fotbollsälskaren och den 
vanlige  Italienvännen

SOM PESTEN
Hanne-Vibeke Holst
Albert Bonniers Förlag

Den här här berättel-
sen verkade för tung och 
jobbig för mig. Men jag 
gav mig inte. Jag började 
läsa och snart satt jag där 
och vände blad efter blad.

Vaccin handlar det 
om och det är en synner-
ligen viktig medicin idag då virusartade sjukdomar 
kan spridas snabbt, långt och farligt.

Ett virusutbrott i Ukrania drabbar stora delar 
av världen och når Danmark, där läkaren Karoline 
Branner får i uppdrag att bli samordnare för 
pandemiska sjukdomar vid WHO i Schweiz. Hon 
möter inte bara rädsla för själva pesten som drar in 
utan också det trångsynta politiska och ekono-
miska spel som försigår kring mobiliseringen och 
bekämpningen av sjukdomen. Hur kampen mot 
sjukdomen utvecklar sig, möter du i en rasande 
elegant berättelse som är både skrämmande och 
lärorik. Allt genom  den kända danska journalisten 
och filmaren Hanne-Vibeke Holst.

Hanne-Vibeke Holst känner vi från romanerna 
”Kungamordet” och ”Kronprinsessan” som båda har 
blivit framgångsrika tv-serier.

Jag är tacksam för att jag började läsa ”Som 
Pesten” – den trollband mig!      n

PÄRLFARMEN
Liza Marklund
Pirat Förlaget

Liza Marklund är tillbaka som författare med 
boken ”Pärlfarmen.” En berättelse som blandar 
våld, ensamhet och pengar. Vi befinner oss i 
Söderhavet med vajande palmer och vågor som 
slår in över  stränderna. En ung kvinna arbetar på 
en av öarna tillsammans med sin familj och  sina 
syskon på en pärlfarm.

En båt går på grund 
på ett korallrev utanför 
familjeön. Den ende 
överlevande räddas in i 
hamn och får vård. Det 
visar sig vara en svensk 
man. Alla undrar varför 
en ensam seglare gör något så dumt som att 
försöka klara de farliga och stormiga havsvatten 
som finns i området. Mannen vaknar upp och 
berättar långsamt om på grund på ett korallrev 
utanför familjeön. Den ende överlevande räddas 
in i hamn och får vård. Det visar sig vara en 
svensk man. Alla undrar varför en ensam seglare 
gör något så dumt som att försöka klara de farliga 
och stormiga havsvattnen som finns i området. 
Mannen vaknar upp och berättar långsamt om 
sitt liv och varför han seglat i de här trakterna.

Sakta börjar en fantastiskt historia rullas upp 
och det görs med en inlevelse som Liza Mark-
lund är duktig på att framställa.

Vill man ha bladvändarespänning, vill man ha 
Söderhavsatmosfär.och några droppar romantik 
–  då är ”Pärlfarmen” en bok just för dig !

DET STRAFF HON
FÖRTJÄNAR
Elizabeth George
Norsteds

Det här är boken som 
sakta smyger sig på och 
trollbinder läsaren. Den 
utspelar sig i en liten 
stad på den engelska 
landsbygden. En pub. 
En polisstation. En affär. Och inte mycket mer 
förutom vinden som sveper över det gröna 
landskapet och den lilla staden.

När en av stadens mer namnkunniga perso-
ner, diakonen Ian Druitt häktas och sedan hittas 
död i häktet så går pratet igång i stadens alla 
hörn - mördad eller självmord? Ingen vet. Bara 
skvallret vet - men varför ska en godmodig man 
och diakon behöva lämna jordelivet? Frågorna  
plågar byborna stadens mer namnkunniga per-
soner, diakonen Ian Druitt häktas och sedan hit-
tas död i häktet så går pratet igång i stadens alla 
hörn - mördad eller självmord? Ingen vet. Bara 
skvallret vet - men varför ska en godmodig man 
och diakon behöva lämna jordelivet? Frågorna  
plågar byborna.

Det enda den lokala polisen har att gå på är 
ett tvivelaktigt telefonsamtal som hävdar att 
diakon Druitt skulle vara pedofil. Men ingen 
tror på dessa anklagelser. På den lokala puben 
där pensionärer och unga umgås över öl och 
kortleken diskuteras detta underliga dödsfall. 
Det går så långt att den lokala polisen kallar 
in det berömda deckarparet Tomas Lynley och 
Barbara Havers.

Lars C Tisells boktips
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Kultur
Nytt

Tyvärr blir det inget Kulturnytt i detta nummer. 

Vi hoppades på att Henric skulle kunna ställa upp 
med sitt Kulturnytt den här gången. Även om 
han är nästan helt återställd har han ännu inte 
kunnat ta plats framför tangentbordet. Men han 
har lovat att komma tillbaka tilI nästa nummer! 

henric.weyde@gmx.com
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Svenska Klubbens styrelse,
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och valberedning 2018–2019

Denna konstart täcker murar, bänkar, hus-
fasader och här och där finns en skulptur. På 
Rue du Vieux Marché och Rue des Chartreux 
finns Het Zinneke eller Zinneke Pis som den 
också kallas. Det är en staty av en kissande hund 
som uppfördes 1998 av artisten Tom Frantzen. 
Statyn är enligt artisten en blandrashund (mon-
grel) som ska representera det multikulturella 
Bryssel. 

Artisten gör skulpturer som representerar 
zwanze, dvs. det absurda och surrealistiska, 
och som i Bryssel med alla sina språk blir ett 
sätt att dela med sig av erfarenheter och skratta 
tillsammans.

Djur och natur har alltid varit en viktig 
inspirationskälla för artister. En av de artister 
som använder sig av denna är Dzia. Han har en 
master in Fine Arts från the Royal Academy i 
Antwerpen och har på bara några år gjort sig 
ett namn inom konstvärlden och redan målat på 
fasader och murar i många europeiska städer. 
Några av hans verk kan vi även se i Bryssel och 
på Gare de Groenendaal.

En artist att följa. Lätt att hitta hans bilder 
– googla Dzia bara.

Manneken Peace är ett verk av artisten HMI 
som ingår i gruppen Brussels CNN, en grupp av 
belgiska hip-hop artister som bildades för cirka 
30 år sedan.

Manneken Peace finns på Rue du Chêne - 
Impasse du Val des Roses/Eikstraat - Rozendaal 
i centrala Bryssel. Googla Manneken Peace 
street art – där det finns många bilder.

The Cat - en första serie av katten finns på 
Boulevard du Midi. Den andra finns på muren 
på den gamla kavalleri- och artillerikasernen 
Géruzet i kvarteret la Chasse i Etterbeek. Den 
är 140 meter lång och skämten finns på franska, 
nederländska och engelska. Upphovsmannen 
till katten är Philippe Geluck. Bilder kan du se 
genom att googla the cat comic strip wall II.

Parcours Street Art website hjälper dig att 
hitta street art i Bryssel och att lägga upp egna 
konstpromenader i staden.

Street Art gör Bryssel
till ett levande konstgalleri!

Text: Eva och Kerstin 



32 33

Kalendarium

Svenska kyrkan i Bryssel december 2018 och januari 2019

2 december Första söndagen i advent 11:00 Högmässa. Sv. kören medverkar
  14:00 Familjemässa
9 december Andra söndagen i advent 11:00 Gudstjänst
  16:00  Svenska körens julkonsert
   (Barnkören medverkar.
   OBS! Biljettköp, se hemsidan.)
  19:00  Svenska körens julkonsert
   (Luciakören medverkar.
   OBS! Biljettköp, se hemsidan.)
12 december Barnens Lucia 16:00 MySpace julspel.
   Luciatåg för små barn.
  17:00 Barnens julbord
13 december Luciadagen 20:00 Luciafirande.
   Dominikanerkyrkan.
   Glögg på Sv. kyrkan efteråt.
16 december Tredje söndagen i advent 11:00 Högmässa
23 december  Fjärde söndagen i advent 11:00 Högmässa
  15:00 Julmässa i Antwerpen.
   På Norske Sjomannskirken,   
   Indiestraat 61.
24 december Julafton 13:00 Julgröt med dans kring granen
  15:00 Samling vid krubban.
   Julkören medverkar.
25 december  Juldagen 11:00 Juldagsmässa.
   Julkören medverkar.
6 januari Trettondedag jul 11:00 Högmässa
13 januari Första söndagen efter 11:00 Högmässa
 trettondedagen 15:00 Julgransplundring
  
20 januari Andra söndagen efter  11:00 Högmässa
 trettondedagen 
27 januari Tredje söndagen efter 11:00 Gudstjänst
 trettondedagen 

Jag heter Fredrik Ollila och är ny kyrkoherde i Bryssel. 
I början av september kom jag till Bryssel, där jag trivs 
väldigt bra.

Min förra tjänst var som arbetsledande komminister i 
Håbo pastorat, som ligger mellan Enköping och Stock-
holm, där jag har arbetat i sju år. De senaste 12 åren har jag 
bott i Uppsala men från början kommer jag från Gävle.
Jag ser mycket fram emot att få arbeta i Belgien och Lux-
emburg som ingår i mina ansvarsområden. Det har alltid 
varit min önskan att arbeta för Svenska kyrkan i utlandet 
och tycker det ska bli väldigt roligt att få göra det i Bryssel 
med omnejd.

Jag hoppas att vi ses någon gång på någon av gudstjäns-
terna eller i något annat sammanhang. Hör gärna av er till 
mig om ni har några frågor eller funderingar.

Ny kyrkoherde
i Bryssel

Bli medlem i Svenska Klubben!
Nu är det dags att bli medlem/förnya sitt medlemskap i Svenska Klubben för 2019 
genom att betala 45 euro per person/familj till Klubbens konto: 
IBAN: BE53 9530 2419 0553 • BIC: CTBK BEBX

För att registrera ett nytt medlemskap vänligen mejla följande personuppgifter till 
svenskaklubbenbelgien@gmail.com:

Namn, postadress (glöm inte att ange ett postlådenummer om 
du bor i lägenhet i Belgien), e-postadress, telefonnummer samt 
om dina uppgifter får stå i meldemskatalogen eller ej. 

Om vi inte får din betalning senast den 28 februari 2019, kom-
mer tyvärr ditt medlemskap i Svenska klubben att upphöra.
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Anmälan per mail till:
svenskaklubbenbelgien@gmail.com
senast 8 januari.
Skriv ”Julgransplundring” i ämnesraden
och ange även antal barn.

   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 m.m.

Svenska kyrkan,
Avenue des Gaulois 35, 1040 Etterbeek

www.svenskakyrkan.se/bryssel                      

Välkommen till

13 januari kl. 15 -17

www.svenskaklubben.be


