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Have you just moved, or are you about to move, to Belgium ?

In that case expert advice and support can be useful. 

That is precisely what ING can offer you for all 

your banking and insurance needs, even before you 

arrive. With ING you can benefit from a contact who 

speaks your language and a dedicated Call Centre.  

What better welcome could you wish for? Have a try 

by calling one of our staff on + 32 (0)2 464 66 64 or 

by surfing to ing.be/expat
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Program januari 2015

  16 juni

Kl. 18.30 Möt MEP Malin Björk, Vänsterpartiet, på Beer 
Mania, chaussée de Wavre 174-176, 1050 Bruxelles.

  Planerade program under hösten

I serien Medlemmar berättar: Jan Boklöv om sin aktiva 
tid som skidhoppare!

Ingemar Strandvik berättar om svenska spåkets roll i 
EU-samarbetet.

Favorit i repris: Fågelskådning med Andras Bartal.

I serien Möt våra MEP:s: Bodil Cebalos, MEP,
Miljöpartiet. 

Föredrag av Christian Danielsson, generaldirektör för
DG NEAR – EU:s generaldirektorat för Grannskaps-
politik och utvidgningsförhandlingar. 

I serien Belgiens städer: Besök i Gent. 

Fortsättning i serien Världens Kök.

Kommande aktiviteter
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Bästa	Svenska	Klubben-vänner
I handen håller du det första numret av Bladet som fortsättningsvis skall vara Svenska 
Klubbens medlemmars tidning. Med detta vill jag ha sagt att för att vi, som planerat, 
skall kunna ge ut fyra nummer per år behövs ert engagemang. 
    Från styrelsens sida är vi tydliga med att Bladet är medlemmarnas publikation. Vi har 
fått ett klart och positivt gensvar för det redaktionella materialet och läsvärdheten av 
Bladet. Det är många som har över åren på ett förtjänstfullt sätt skickat intressanta texter 
till Bladet, och vi hoppas att ni fortsätter med det. För att Bladet skall fortsätta vara med-
lemmarnas publikation och därför behöver vi texter och gärna bilder från fler av er. 
    Det behöver inte vara texter som sträcker över flera sidor, i vissa fall kan en kort notis 
vara tillräckligt. Jag är övertygad om att var och en har erfarenheter, som både i stort 
och smått är intressanta för övriga medlemmar. 
    För att hjälpa er på traven: Det kan vara texter om/med: recensioner, öl/vin/whisky-prov-
ningar, deltagande i klubbens arrangemang eller egna resor. Eller varför inte goda eller för 
den delen besvärliga kontakter med myndigheter och hur man löst eventuella problem. 
    Det går naturligtvis inte att jämföra Bladet med den stora tidningsvärlden. Emellertid 
står vi inför liknande utmaningar. Antalet dagstidningar i Sverige blir färre och färre. 
    I kvalitetstidskriften Axess (april 2015) refererar man till Lars Furhoff som redan 1962 
skrev att sedan 1945 hade 47 dagstidningar försvunnit i Sverige. Hade man extrapolerat 
den trenden skulle sista dagstidningen kommit ut 1985?! Lyckligtvis blev så inte fallet. 
Likväl fortsätter trenden och medievärlden blir alltmer digital och konkurrensutsatt från 
andra media.
    Sydsvenskan köpte för ett tag sedan Helsingborgs Dagblad och mycket av både le-
darmaterial och redaktionell material är numera gemensamt. Följaktligen fick underteck-
nad en dagstidning mindre att läsa. Nyligen gick den norska mediekoncernen Schibsted 
samman med Mittmedia och samgåendet påverkar närmare 30 lokala tidningar samt 
Svenska Dagbladet.
    Vad har detta med Svenska Klubbens tidning Bladet att göra? Jo, som Axess skriver; 
”Att trycka en tidning är dyrt. Och särskilt dyrt är det första exemplaret av en tidning”. 
    I sammanhanget vill jag starkt rekommendera Axess som har en för svenskar bra 
läsning inom områdena: Vetenskap, Bildning och Tradition. Prova ett lösnummer när ni 
besöker Sverige.
    Kort sagt, för att i fortsättningen kunna ge ut Bladet behöver vi ert aktiva bidrag.
    Sist men inte minst så önskar jag er alla en bra sommar.

Bo	Caperman

Ordföranden har pennan

Vid	några	tillfällen i min kyrkliga karriär har 
jag fått pröva på att axla skådespelarmanteln. I 
de flesta fall har det handlat om roller ur någon 
av Astrid Lindgrens berättelser. Av någon anled
ning har jag då tilldelats rollen som Mattis, den 
älskvärde men lite bufflige och något ovårdade 
rövarhövdingen. Mattis älskar ju sin dotter 
Ronja över allt och bär en del oro över hennes 
framtid. Särskilt bekymrad är han över dotterns 
relation till ärkefienden Borkas son, Birk. 

Ni	kan	ju säkert historien, och vet att allt ställs 
på sin spets när Ronja hoppar över helvetesga
pet och hamnar tillsammans med Borkarövarna. 
Det enkla blir plötsligt komplicerat. Nu är det 
inte längre svart eller vitt. Hoppet överbryggar 
motsättningarna och de inbillade olikheterna. 
Den andre där på andra sidan, är inte längre 
bara den andre. 

I	många	av de svenska kommunhusen hälsas 
så här års nya medborgare välkomna under 
ceremoniella former.  Nationaldagen, är en 
dag då vi firar att Sverige är ett demokratiskt 
land med fred, frihet och respekt för mänskliga 
rättigheter, oavsett religion eller ursprung.  Att 
det i vårt land idag finns en tradition av att ta 
emot nya svenska medborgare, vittnar om dessa 
värden, och även om en uttryckt vilja att ta 

emot den andre. Och faktum är, att för vissa av 
dessa nyanlända människor, har helvetesgapet 
varit avgrundsdjupt.

När	dessa	rader författas firas pingsten i våra 
kyrkor. Det berättas nu om hur lärjungarna till 
Jesus plötsligt blev hänryckta genom att andens 
vind blåste genom dem. Och när de började 
tala, förstod alla som stod runt dem vad de sa 
trots att de talade ett annat språk. Pingsten, 
tiden mellan hägg och syren, handlar om att 
spränga gränser, om murar som rivs och om att 
överbrygga motsättningar. 

Nationaldag,	Pingst	och	Ronja. En synner
ligen lyckad trio, som jag vill mena bär ett 
budskap till oss idag. Vi har inte presterat oss 
fram till att födas i ett fritt och demokratiskt 
land, vi har fått möjligheten som en gåva. Med 
denna gåva kommer ett särskilt ansvar om att 
ge vidare och att ta emot. Så låt oss hänryckas 
och låta förändringens vind blåsa bort före
ställningar om vi och dem. Låt oss våga, var 
och en, att ta de där viktiga stegen, säga de där 
orden, som inte avgränsar utan välkomnar och 
visar att den blomstertid som kommer gäller 
alla människor.

En	glad	och vilsam sommar önskas er alla!  n

En sommarhälsning

Nationaldag,
Pingst och Ronja

Gudmund	Erling,	kyrkoherde,	Svenska	kyrkan	i	Bryssel
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Konstutställningar Text:	Catarina	Yates

Heaven	and	Hell
Villa	Empain	(Bryssel)

Adressen är 67, avenue Franklin
Roosevelt.
Pågår till den 6e september.
Info: www.villaempain.com 

Temat för denna utställning är – du tapis volant 
aux drones. Här finns installationer, målningar, 
skulpturer, video och fotografier av ett flertal  
konstnärer.

Huset är givetvis en sevärdhet, speciellt 
med den otroliga utomhusbassängen, men 
utställningen kan även vara spännande för barn. 

Inspirations	–	Dries	Van
Noten	(Antwerpen)

Adressen är MoMu  Nationalestraat
28 , Antwerpen
Info: www.momu.be  Vissa fördelar
med ING kort.

I modemuseet MoMu i Antverpen visas fram till den 19 juli den 
kände stilisten, Dries Van Notens skapelser, inspirerade av kända 
konstnärers verk, bl.a. Rothko, Picasso, Rubens, Damien Hirst, 
och Vasarely.  Även andra berömda stilisters verk finns att se, t.ex. 
Balenciaga, Dior, Chanel, SaintLaurent etc.

Marc	Chagall	(Bryssel)

Musées Royaux des Beaux-Arts i 
Bryssel visar fram till den 28 juni en
 storslagen retrospektiv utställning 
(mer än 200 verk) av Marc Chagalls 
målarkarriär. En konstnär som bana-
de väg för en av 1900-talets mest in-
flytelserika riktningar – surrealismen.

Marc Chagall föddes 1887 i Ryssland. Han 
var av judisk börd och äldst av nio syskon. 
Han växte upp i en fattig familjemiljö som 
dock beskrivs som lycklig och detta påver
kade hans arbete livet ut. Efter påbörjade 
konststudier i hemtrakten Vitebsk kom han 
1907 till Sankt Petersburg som elev på den 

kejserliga konstföreningens skola. Detta var 
en besvärlig period för Chagall, då judar 
behövde speciellt tillstånd för att vistas i 
Sankt Petersburg och han fängslades även 
en kortare tid. Efter att ha blivit känd som 
konstnär flyttade Chagall 1910 till Paris 
där han påverkades av fauvismen, kubismen 
och naivismen. Han återvände 1910  till  
Ryssland där han gifte sig med fästmön Bella. 
Under första världskriget uppehöll sig paret  
i Ryssland och Chagall blev indragen i den 
ryska revolutionen. Familjen flyttade till 
Moskva 1920 och vidare  till Paris 1923. I 
början av andra världskriget var Chagall och 
hans familj tvungna att fly Paris för att undgå 
deportering och familjen bosatte sig 1941 i 
USA. Chagall upplevde 1944 en svår kris då 

hustrun Bella gick bort – sorgen därefter var 
ett återkommande motiv i hans målningar. 
Chagall återvände 1946 till Europa och 1949 
installerade han sig i Provence i Frankrike. 
Chagall glömde aldrig sin födelsestad men 
förblev persona non grata i  Ryssland fram 
till sin död 1985, i SaintPaul de Vence. 

Utmärkande för Chagalls måleri är de 
fabulerande skildringarna av en värld mellan 
dröm och verklighet. Hans konstverk vimlar 
av symboler från ryskt liv och judisk religion 
men är också inspirerad av kärlek, livsglädje, 
och livets sorger. Trots delade meningar om 
Chagalls färgstarka och poetiska måleri, går det 
inte att förneka att hans konst är en lovsång till 
livet, framförallt till optimismen. Missa inte 
denna utställning!
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Vad	har	du	för	bakgrund?
Jag är civilekonom men har också läst statskun
skap och språk. Därtill har jag två utländska 
examina, från Collège d´Europe i Brygge samt 
från Ecole Nationale d´Administration i Paris.  
Min inriktning under min UDkarriär har 
främst varit Europa och transatlantiska frågor. 
Jag deltog faktiskt i förhandlingarna om både 
Sveriges anslutning till EES och därefter om 
vårt medlemskap i EU. Jag har också arbetat 
på EUrepresentationen där jag var Mertens 
(som samordnar Coreper 1) och dessutom rest 
mycket till Bryssel när jag i Stockholm var Eu
ropakorrespondent och biträdande utrikesråd 
för politiska frågor.  

Vad	har	du	arbetat	med	senast?
Jag har de senaste sex åren varit chef för UD:s 
Amerikaenhet (AME) som har ansvar för såväl 
Nord som Sydamerika. Dessförinnan var jag 
ambassadör i Chile och Peru. Och innan det 
var jag DCM=biträdande chef på ambassaden 
i Berlin. 

Berätta	lite	om	hur	du	ser	på	ditt
uppdrag	som	ambassadör	för	Belgien
och	Luxemburg.
Jag hoppas kunna förmedla hur Belgien och 
Luxemburg ser på Europasamarbetet och 

det inrikespolitiska tänkandet om varför man 
agerar som man gör. En mycket viktig uppgift 
därutöver blir att främja svenskt näringsliv samt 
företagskontakter mellan Sverige och Belgien 

respektive Luxemburg. Därutöver hoppas jag 
det ska finnas utrymme för visst kulturellt 
utbyte också. 
                                                            
Hur	ofta	kommer	du	att	vara	i	Bryssel	och		
vilka	är	dina	huvudsakliga	aktiviteter	när	
du	är	här?
Sedan jag tillträdde den 1 september 2014 har 
jag varit åtminstone ett par gånger i månaden i 
Bryssel men periodvis också nästan varje vecka. 
En viktig uppgift är att företräda Sverige hos de 
belgiska myndigheterna, att bevaka belgisk inri
kespolitik, den ekonomiska utvecklingen samt 
självfallet utrikespolitik och inte minst EU
politik. Där har jag en särskild uppgift i att för 
den svenska regeringen förklara bakgrunden till 
varför Belgien agerar som de gör i olika frågor. 
Därutöver hör främjande av svenskt näringsliv, 
handel och investeringar liksom kultur till de 
dominerande uppgifterna. 

Jag har nära kontakt med de belgiska myn
digheterna samt med ambassadörskollegorna 
från främst de övriga EUländerna. Jag har 
också nära kontakt med såväl Business Sweden 
som de svenska företagen. Dagligen pratar jag 
förstås också med kollegorna på det konsulära 
kontoret liksom på EUrepresentationen. 

Jag uppskattar också den löpande kontakten 
med de organisationer som samlar de svenskar 
som finns i Belgien, som t ex ni i Svenska Klub
ben. Av det skälet tycker jag att det är bra att vi 
tillsammans har kunnat bilda ett nätverk där vid 
behov snabbt kan nå varandra. Jag tog initiativet 
till detta nätverk bara ett par veckor efter att jag 
tillträdde och vi har redan samlats tillsammans 
vid två tillfällen. 

För den som vill följa vad jag gör rekom
menderar jag mitt twitterkonto: @Lund
qvistMC. Jag twittrar dagligen om mina egna 
aktiviteter, viktigare händelser från den svenska 
regeringen men också om sådant som har 
bäring på Belgien och Luxemburg. På www.

swedenabroad.se finns vidare en särskild länk 
till såväl Belgien som Luxemburg. Och så går 
det självfallet utmärkt att även kontakta mig per 
mail eller telefon.

Hur	skiljer	sig	ditt	jobb	jämfört	med
Anders	Ahnlids?
Anders Ahnlid har ansvaret för Sveriges relatio
ner till EU och svenskt agerande i EU medan 
jag har ansvaret för de bilaterala relationerna till 
landet Belgien, såväl den federala nivån som de 
olika regionerna.

Hur	vill	du	att	din	roll	uppfattas	av	
svenskar	i	Belgien?
Jag hoppas att jag kan vara en god företrädare 
för Sverige i Belgien.

Du	har	tidigare	bott	i	Belgien,	hur	skiljer	
sig	din	relation	till	landet	nu	jämfört	med	
tidigare,	om	den	ändrats?
Jag läste vid Collège d’ Europe i Brygge på 
80talet och arbetade på EUrepresentationen 
när vi blev medlemmar på 90talet. Jag har 
också läst vid Université Libre de Bruxelles. 
Det gör att jag fortfarande har många vänner 
kvar i landet sedan den tiden. Redan då hade jag 
möjlighet att bekanta mig med Belgien men jag 
får nu möjlighet att fördjupa mina kunskaper 
om landets olika delar. Det ser jag verkligen 
mycket fram emot!

Hur	ser	din	agenda	ut	för	2015?
Belgien har under hela året ordförandeskapet 
i Benelux så det blir en särskild uppgift att 
bevaka. Flera näringslivsfrämjande aktiviteter 
tillsammans med Business Sweden har genom
förts och flera nya är dessutom redan inpla
nerade. Dessutom några kulturaktiviteter. Jag 
har rest runt en del i landet och besökt våra 
konsuler i både Antwerpen och Liège liksom 
flera svenska företag. I april anordnade jag en 

Sveriges ambassadör för 
Belgien och Luxemburg

Några frågor till Maria Christina Lundqvist, 
Sveriges ambassadör för Belgien och Luxem-
burg sedan den 1 september 2014.

Intervju:	Bo	Caperman
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särskild konferens på residenset i Bryssel där 
konsulerna från såväl Belgien som Luxemburg 
deltog men också representanter från bl a UD, 
EUrepresentationen och Business Sweden. 
I anslutning till den konferensen bjöds även 
det särskilda nätverket, som jag nämnde ovan, 
in. Jag tror det är klokt att alla berörda får 
lära känna varandra liksom att lära mer om 
respektive uppdrag. När man har träffats blir 
det också lättare att vid behov ta kontakt med 
varandra. 

Speciellt det här året är att Luxemburg till 
hösten har ordförandeskapet i EU. Det betyder 
att den svenska regeringen kommer att ha ett 
särskilt intresse för Luxemburg och hur landet 
agerar inför och under sitt ordförandeskap.

På	vilket	sätt	kan	du	som	Sveriges	ambas-
sadör	engagera	sig	i	näringslivet?
En av mina absolut viktigaste uppgifter är att 
arbeta med och för det svenska näringslivet i 
Belgien. Det gör jag såväl direkt med företa
gen som i samarbete med Business Sweden. 
Jag använder till exempel gärna det svenska 

residenset som en plattform för att stödja de 
svenska företagen så att de där kan bjuda in sina 
kunder och presentera sig och sin bransch eller 
produkter/tjänster. 

Villken	roll	har	vår	ambassadör	i	kultur-
främjande	verksamhet?
Att främja Sverige i alla dess delar är förstås 
betydelsefullt. Och där är kultur ett viktigt 
inslag. Jag är personligen kulturellt intresserad 
och förstår att det belgiska intresset är stort. 
Så min förhoppning är att kunna utveckla och 
fördjupa det än mer.

Vad	tycker	du	om	att	göra	på	din	fritid?
Jag tycker om att läsa och skriva. Men också att 
upptäcka nya saker. Så nu är jag väldigt nyfiken 
på att resa till andra delar av Belgien och 
faktiskt också att återupptäcka Bryssel eftersom 
det var ett tag sedan jag bodde här.

Vad	betyder	det	för	dig	att	bli	heders-	
medlem	i	Svenska	Klubben?
Det är självfallet ett hedrande uppdrag!  n

Tisdagen den 5 maj firade Svenska Klubben sin Vårmiddag på
Château d’Argenteuil i Waterloo. På menyn stod Apéritif, Grill buffé, 
dessert, vin, vatten och kaffe.

Kvällen innehöll även en listig konstfrågesport och ett uppskattat 
konstlotteri. Svenska Klubbens alldeles egen paparazzi, Bo Caper-
man, var där och lyckades ta några bilder av berömdheterna.

Vårmiddag

Medlemsinfo
Här	finner	du	mail-adresser	där	du	når	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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Bryssels gömda skatter

Tävlingsfråga:
Eftersom vi eftersträvar en tätare kontakt med våra läsare 
startar vi här en liten tävling. Vi frågar efter en offentlig före-
teelse; en byggnad, en fasad eller som nu ett konstverk.

Bryssel har många sevärdheter. Många är väl
kända och turisterna flockas kring dem, Grand 
Place är väl det tydligaste exemplet. Vi som 
går med på Kitsch och Kuriosavandringarna 
får möjlighet att ta del av de mindre vanliga. 
La Fonderie, det offentliga badet i Marolles 
eller statyn av ”Soldat” duvan är exempel på det 
senare.

Utöver dessa finns det en del mer eller 
mindre gömda sevärdheter. Vissa är stängda för 
allmänheten men i vissa fall kan man få tillåtelse 
att göra ett besök. Andra kan man passera utan 
att direkt lägga märket till dem.

Jag skall ta ett exempel. Hur många känner 
till ”Pavillon des Passions Humaines” eller i 

svensk översättning ”Paviljongen tillägnad 
Människans Lidelser”? En del av läsarna har 
sannolikt sett byggnaden utan att direkt reflek
tera. När reliefen visades första gången 1898 
skapade den en omedelbar skandal.

Den skildrar nakna människor i en orm
grop som möjligvis överträffas av Vigelands 
skulpturer i Oslo. Man ser även Jesus på kor
set uppe mot höger. Byggnaden stängdes efter 
att ha haft öppet i tre dagar. Reliefen gjordes 
av den belgiska konstnären Jef Lanbeaux och 
byggnaden var den första offentliga byggnad 
som Victor Horta ritade. 

Numera kan man enligt uppgift få tillträde 
under vissa bestämda tider.  n

Vad	heter	nedanstående	konstverk	och
var	kan	man	se	det?

Skicka ditt svar till:
hiddensecrets@svenskaklubben.be 
senast den 15 september.
Ära och berömmelse utlovas för rätt svar.

Text	och	foto:	Bo	Caperman

FRÅGETÄVLING
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Är det ett tecken i vår tid att det ägnas mycket 
uppmärksamhet över vår nutida historia?  Vi 
noterar nu 70 år sedan det nazistiska Tysklands 
kapitulation och början på slutet av andra 
världskriget. Om detta är det många som skri
ver. Därför skall jag här ägna min och förhopp
ningsvis er uppmärksamhet åt den tyskspråkiga 
intellektuella världen, framförallt till tiden före 
andra världskriget. Andra må bedöma om det är 
ett tecken i tiden.

Numera spelas det mer av Gustav Mahlers 
symfonier än verk av Beethoven i konserthusen. 
Mahler var född samma år som Gustaf Fröding, 
nämligen 1860, detta för att ger er en referens 
till tidsandan. Nutida svenska kompositörer 
skriver musikstycke som Mahler Revisited och får 
förtjänad och uppskattad uppmärksamhet. 

Tillräckligt av kompositörer och namedrop
ping. Nu flyttar vi fokus till det skrivna ordet. 
Under det senaste året har det publicerats nyö
versättningar till svenska av böcker författade av 
Thomas Mann, Hans Fallada och sist men inte 
minst Stefan Zweig. 

Böcker av Mann och Zweig brändes på 
nazisternas bokbål. Jag har inte funnit likande 
referenser till Fallada som med sina socialrea
listiska böcker Ensam i Berlin och Hur skall det gå 
för Pinnebergs knappast kan ha varit nazisternas 
favoritlitteratur.

Nu till favoriten Världen av igår, En Europés 
minnen. Boken blev nedtecknad från direkta 

hågkomster, i ett maniskt tempo i Brasilien runt 
1940. 

Stefan Zweig föddes 1881 i en välbärgad 
judisk överklass. Han var under tiden fram till 
1930talet en av världens mest uppskattade 
författare. Den politiska situationen efter Hit
lers maktövertagande drev honom i landsflykt. 
Stefan Zweig kände ”alla” i kultureliten och 
”alla” kände honom. 

Världen av igår inleds med Zweigs tidiga 
minnen av skoltiden i en försvunnen tid under 
ett sent 1800tal och avslutas med hans tankar 
om vart världen var på väg runt 1940. Boken 
innehåller en intellektuell och upplyst europés 
tankar om världens tillstånd. Det vore fel att 
göra en sammanfattning, jag kan bara kort 
rekommendera att läsa boken.

Den 20 februari 1942 bränner Stefan Zweig 
sina anteckningar. Den 23 februari väljer Stefan 
och hans hustru Anna att avluta sina liv med en 
överdos av sömnmedlet Veronal.

Veta	mer:
Stefan Zweig vid världens ände. Biografi om 
en exil. Författare George Prochnic. En biogra
fisk essä. Boken ligger på min läslista.
The Grand Budapest Hotel. Fantastisk film i 
Stefan Zweigs anda, finns på DVD.
Århundradets sommar, 1913 av Florian Illies. 
Boken kan sammanfattas som insatt kulturskval
ler från 1913. Rolig och intressant läsning.

Capermans boktips

Världen av igår – eller är 
det världen av idag?

Bo Caperman

Vårens	resa för Therese och mig var en rund
resa i Västra Turkiet, det skall noteras att hela 
området har historisk sett starka grekiska/hel
lenska influenser. Vi flög direkt från Köpenhamn 
till Izmir som är Turkiets tredje största stad. Vi 
fortsatte sedan med buss till Kudasi som ligger 
runt 85 km söder om Izmir. Kudasi har 95 000 
invånare vintertid men på sommaren växer in
vånarantalet till 350 000. De flesta ”turisterna” 
kommer från andra delar av Turkiet. Vårt hotell 
låg i en lugn del av staden med gångavstånd till 
strand som anses vara en av de bättre i Turkiet. 
Vi stannade här i två nätter och sedan skulle det 

bli ytterligare tre hotell under veckan som vi 
var på resa. När vi åkte längs kusten hade vi ofta 
de grekiska öarna Samos och Lesbos i väster.

Första	dagen besökte vi tre antika städer. I 
nämnd ordning Priene, Miletus samt Didyma. 
Priene var ursprungligen en hamnstad från tiden 
400 före vår tideräkning. Sedan dess har området 
runt staden ”slammat” igen med avlagringar 
från floden Menderes, följaktligen ligger staden 
numera långt från havet. Staden är klart hellensk 
utan någon form av inflytande från Rom. Staden 
var ytterst välplanerad och hade på sin tid upp till 
6 000 invånare. En intressant företeelse var att 
på den politiska arenan (amfiteatern) hade man 
ett vattenur med en liknande funktion som ett 
timglas. Detta för att politikerna skulle hålla sig 
inom stipulerad tid och inte prata för länge. Vissa 
saker förändras inte.

Vi	fortsatte till Miletus – känd som filosofernas 
och naturvetarnas stad. Staden har en romersk 
teater som kunde ta upp till 20 000 sittande 

Rundresa i västra Turkiet
Text	och	foto:	Bo	Caperman

Izmir

Priene
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Bergsby

Fiskehamn

besökare. Skillnaden mellan romersk och hel
lensk teater är att den romerska har utrymmen 
(för gladiatorer och vilda djur) under scenen 
vilket den hellenska inte har. På den hellenska 
spelades det endast teater men på den romerska 
hade man även gladiatorspel. Staden rymde även 
Faustinas bad, ett romerskt bad med varma och 
kalla bassänger och naturligvis golvvärme där det 
behövdes. Efter lunch besökte vi Apollontemplet 
i Didyma. Under antiken var templet med sina 
120 kolloner en av de tre största sakrala bygg
naderna i Grekland.  Varje kolonn var närmare 
20 meter hög och vägde 4 ton. Templet var att 
så kallat orakeltempel där man ställde frågor om 
hur framtiden skulle bli. För att blidka gudarna 
offrade man framförallt djur.

Från	Kudasi åkte vi sedan norrut. Vi började 
med att besöka hamnstaden Izmir med sina 
3,5 miljoner invånare. Staden är en av Turkiets 
modernaste städer, befolkningen har en liberal 
hållning med ungefär lika delar sekulära och 
religiösa livsåskådningar. Staden har även 2 000 
invånare med judisk bekännelse. På antiken het

te staden Smyrna och man har även en våldsam 
historia från början av 1900talet. Man förenar 
både tradition och modernism. Jag noterade att 
en av våra sponsorer ”Hästens” har butik i den 
moderna delen av staden. Man har en fantastisk 
strandpromenad.

Nästa	stopp var antikens juvel – Pergamon. 
Staden ligger på en platå 350 meter över det 
omgivande landet. Staden har både en antik och 
en kristen historia då man tillhört en av de sju 
kristna församlingarna i Johannes uppenbarelse. 
Biblioteket var världsberömt. Ni kanske ser 
likheten i namnet Pergamon och  ordet perga
ment. Historien är som följer: biblioteket var 
efter det i Alexandria det största i världen med 

Pergamon

Miletus
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totalt 200 000 rullar av papyrus, som impor
terades från Egypten. Man hotade med andra 
ord Alexandriabiblioteket i storlek. Följaktligen 
lade Egypten blockad på export av papyrus till 
Pergamon. Nöden är, som ni vet, uppfinning
arnas moder och man sökte andra media att 
skriva på och upptäckte då att man kunde skikta 
djurhud som då blev pergament. Men det slutar 
inte här. Man kunde inte binda in papyrus, men 
det kunde man med pergament och nu kommer 
den inbundna boken in på scenen.

Färden	fortsätter till sagoomspunna Troja ett 
UNESCO världskulturarv. Troja är väl mest 
känt från Homeros Iliaden och för svenskar från 
Karl Gerhards kuplett från 1940. Det berät
tades att ”Den Trojanska Hästen” var ett påhitt 
av Vergilius som Dante träffade i Skärselden 
och som inte fick följa med Dante till Paradiset. 
Anledningen till detta var dock att Vergilius var 
född före Jesu födelse och inte hans påhitt om 
hästen. Utsikten över Dardanellerna och mot 
Europa var fantastisk.

Den	sista staden vi besökte var Efesos som 
också var den mest imponerande – inte minst 
på grund av storleken. Stadens historia spänner 
över antik till romersk och kristen tid. Man kan 
föreställa sig breda marmorgator, fantastiska 
tempel, bibliotek och en välbesökt amfiteater.

Vi	besökte även en moské, Isabeymoskén, i 
Selcuk. Moskén är tillägnad Jesus som är den 
andra största profeten efter Profeten. Under 
turerna besökte vi även små fiskelägen och 
bergsbyar med relativt lite turistinslag. Under 
ett av de här besöken var vi på ett olivmuseum. 
På en av maskinerna man visade stod ”de Laval” 
och det visade sig att de Laval/Alfa Laval har 
tillverkat utrustning för utvinning av olivolja 
sedan början på 1920talet. Det blev även till
fällen till sköna bad i Egeiska havet.

Det	var	en intensiv och lärorik resa. Årstiden 
var den rätta med skönt klimat och med svenska 
mått mätt varmt i vattnet. Sist men inte minst 
var det före den stora turistinvasionen.  n

Troja

Bo Caperman

Hedersmedlemmen i Svenska Klubben Ingrid De 
Groof avled den 28 mars 2015.

Hon var född i Norrfjärden 1923 och utbildade 
sig till kallskänka. 1944 mötte hon belgaren Luc De 
Groof som av tyskarna tvångsförflyttats till Norge 
men lyckats fly och hade hamnat i Stockholm.  De 
två arbetade på Kårhuset på Holländargatan. Tycke 
uppstod och de förlovade sig på valborgsmässoafton 
1945 då kriget var slut. Året efter flyttade Ingrid till 
Belgien och gifte sig med Luc. 

 Ingrid anpassade sig snabbt till Belgien. Blev 
hemlängtan för svår fanns Svenska Sjömanskyrkan 
och Svensk Samling (Svesam) att tillgå. Två döttrar 
föddes  och besöken på kyrkan blev fler för där 
fanns barn i deras ålder att prata och leka med. Efter 
kriget rådde brist på det mesta och damgruppen på 
kyrkan sydde och stickade, bakade och syltade allt 
som skulle säljas. Denna verksamhet fortsatte Ingrid 
med ända tills Sjömanskyrkan flyttade ihop med 
Norska Sjömanskyrkan 2004. Då hade hon sedan  
slutet av 80talet, när vi fick en prästgård i Bryssel, 
gjort sig oumbärlig även där. 

Men Ingrids verksamhet rörde sig inte enbart 
runt kyrkan. När döttrarna blivit större ordnade 
hon tillställningar både för privatpersoner och fö
retag. Efter att Luc plötsligt dött 1975 fortsatte hon 
med detta och skötte dessutom om gamla, ensamma 
människor som behövde hjälp, och hon var av och 
till inneboende barnvakt både här och där. Ingrid 
hjälpte också till i sin svärsons restaurang i EU
kvarteren. Allt detta ledde till att hon vid kyrkans 
invigning fick Nordstjärnemedaljen av ambassadör 
Göran Berg och ett långt vackert tal av ärkebiskop 
Gunnar Weman. Kyrkorådsmedlemmarna Svante 

Schreiter och Anders Tullberg motiverade medaljen 
på följande sätt:

”Man kan säga att Ingrid varit en stöttepelare 
för kyrkans basarer, svarat för alldeles oumbärlig 
kontinuitet, ordning, reda, ekonomiskt förnuft och 
prydlig presentation. Hennes insats kan inte mätas i 
exakta penningbelopp. Det är alldeles klart att hon 
spelat en helt avgörande roll i den basarverksam
het utan vilken kyrkan här alls inte kunnat – och 
fortfarande inte kan – existera. 

Förutom den direkta hjälpen åt kyrkan i alla 
tänkbara sammanhang skall också nämnas den 
omfattande (också den frivillig och helt obetald) 
sociala verksamhet som Ingrid bedrivit sedan 20 år 
och ännu uppehåller i den svenska kolonien. Otaliga 
är de familjer som Ingrid hjälpt på olika sätt genom 
att passa barn, underlätta tillvaron på många sätt för 
äldre människor på deras höga ålderdom, ge stöd 
och uppmuntran till sådana som råkat i svårigheter 
av de mest skilda slag.

Det måste framhållas att denna fullkomligt 
oegennyttiga verksamhet bedriven av en privat
person med mycket blygsamma egna resurser, men 
med hela personligheten som insats representerar 
något fullkomligt unikt framför allt i vår tid, präglad 
av krasshet och institutionaliserad vårdverksamhet. 

Ingrid De Groof är en av de få som verkligen 
tagit till sitt hjärta det gamla ordet att ‘evangeliet 
kräver inte bara ord utan även handling’. Därmed är 
hon ett föredöme för oss alla i kristlig verksamhet 
och medmänsklighet.” 

Medaljen låg bredvid hennes urna vid minnes
stunden i Holsbeek den 2 april så att vi alla kunde se 
den när vi lade våra blommor där.

In Memoriam
Ingrid	De	Groof-Lundberg

Text:	Karin	Tullberg
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”Den som väntar på något gott väntar aldrig för 
länge.” Ja, just så tycker jag att längtan till våren 
bör beskrivas. Vi längtar och längtar hela den 
långa vintern på att kunna få säga att det är vår, 
och nu kan vi äntligen yttra de orden! Vi har 
samlats här idag för att tillsammans välkomna 
våren och att fira den årstid som vi kopplar till 
ljus och pånyttfödelse. 

När jag skrev detta talet till våren hade jag 
räknat med att det skulle vara strålande sol 
och ”shortsvarmt”. Som vi brukar säga kan 
Belgien visa fyra årstider på en dag, och så har 
verkligen fallet varit idag. Jag har både sett sol, 
regn och hagel, plockat vårblommor och satt på 
mig flisen. Men nu står vi ändå här, de belgiska 
brandmännen är lika nervösa som vanligt, och 
stämningen är på topp! 

Jag och några klasskompisar satt för några 
dagar sedan och diskuterade vilken årstid vi 
föredrog mest, och vi var alla överens om att 
det är just våren som är den härligaste tiden på 
året. Ett år på en skola såsom SSB betyder att 
det kommer nya elever i början av året, vilket 
leder till att allt är nytt och spännande. Sedan 
kommer vintertiden då spänningen lagt sig, och 
skolan tar över. Då våren kommer har kompis
banden blivit så pass starka att man fruktar att 
förlora varandra till sommaren, samtidigt som 
man försöker njuta av den tid man haft och de 
minnena man skapat.

Minnen är just det jag kommer ta med mig 
från mina fem år i Belgien, som jag är otroligt 
glad och tacksam för att jag fått. Vi är nu 27 
förväntansfulla sistaårselever som bara väntar på 
att få ta på oss våra studentmössor och springa 
ut från slottet om exakt 43 dagar. Samtidigt 
är nog många av oss mer rädda än vad vi vågar 
erkänna för att kliva ut i vuxenlivet och ta farväl 

av Belgien. Den atmosfär som finns i vår lilla 
”skandinaviska bubbla”, och som jag tror att de 
flesta känner av på en dag som denna, är helt 
obeskrivlig. Många skulle rent av kunna kalla 
oss en familj. 

”Ja där ser du då, våren kommer när jag 
ropar på den!” Ja, så uttrycker sig alla våras kära 
Ronja Rövardotter när hon gör sitt berömda 
vårskrik och skrämmer slag på alla vildvittror, 
rumpnissar och grådvärgar i Mattisskogen. Just 
ett sådant vårskrik brukade jag själv göra när jag 
var mindre och bodde hemma i Göteborg. Dock 
vet jag inte riktigt hur belgarna skulle reagera 
om man ställde sig rakt upp och ned och gjorde 
ett sådant skrik i exempelvis Blåskogen?

Valborg är till för att fira det nya som kom
mer; det är som sagt ljusets och pånyttfödel
sens tid. För varje dygn som går dröjer solen 
kvar några extra minuter på himlen, och vi 
får därmed dagligen ytterligare några minuter 
av glädje. Att veta att vi nu har sex månader 
framför oss av ljus skapar förväntan. Barnens 
förväntan handlar nog mest om sommarlov då 
bad, krabbfiske och sommarens nya glassor
timent kommer att stå i fokus. Tonåringarnas 
förväntan om att få en solbränd kropp som 
lockar till sig sommarflirtar är hög. De vuxnas 
förväntan om att få en lugn och rofull semester 
är mer än påtaglig. 

Men som jag lärde mig på mitt konfirma
tionsläger är det viktigt att leva i nuet. Så 
idag tycker jag att vi alla ska se till att vara 
tacksamma för det vi har och för att vi just nu 
befinner oss i Europas hjärta med alla dörrar 
öppna. Tänk på alla de fina personer du har runt 
omkring dig och var tacksam. Imorgon är dagen 
att tänka på framtiden. Idag är dagen vi alla ska 
leva i nuet! Tack!  n

Tal till vårenTal till våren
Text:	Rebecka	Olin,	sistaårselev	på	The	Scandinavian	School	of	Brussels
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och berättade hur kvarnen fungerar, hur han 
hittar reservdelar, och hur den drivs helt av vat
tenkraft i denna pastorala miljö. Fascinerande 
och väl värt ett besök.

En bit bort längs slingriga vägar finns Hävla 
Hammarsmedja där det en helg i slutet av 
augusti brukar vara ”Smedjans dag” då de gamla 
industriarvsmaskinerna dras igång. Inte långt 
därifrån finns Regna herrgård, som ägs av Lars 
Sjöberg, han som samlar på gamla hus.

Vem kunde tro att det i Tjällmo, längre väs
terut, finns ett mysigt litet Gästgifveri. Vi fick 
det tipsat och är så tacksamma för det. Behag

liga rum, god mat och trevliga ägare. I denna by 
finns dessutom en ovanligt stor orgel i kyrkan. 
Den var beställd för domkyrkan i Uppsala men 
blev inte kvar där. På de mest oanade platser 
finner man stora skatter.

Vidare gick färden mot Finspång. En stad med 
intressant industrihistoria. Vi lät oss roas av en 
”vandrande” teater i slottsparken – ”Grevar och 
baroner bland turbiner och kanoner”. En liten 
avstickare till St Maria Kyrka sydost om Finspång 
med vackra väggmålningar bör man avsluta run
dan med. Kanske ges det en fin konsert just den 
sommarkväll som du kommer dit.  n

Resa i Östergötlands 
”hemliga” Bergslag

För 950 000 kr hade en ståtlig (men dock omon
terad) 1700tals Mariebergskakelugn kunnat 
vara din, men den var redan såld. Kakelugns
museet i Kolmården har dock 300 andra till för
säljning på lager och ett 20tal från olika epoker 
uppmonterade i olika miljöer i sin utställning. 
Priserna varierar från 40 000 kr och uppåt. Vi 
blev guidade av murarmästaren själv och som ku
riosa fick vi se badrummet med ett av i Rejmyre 
blåst glasskålshandfat på ett antikt konsolbord 
med spegel till. Tufft! Här började våra tvådagars 
rundresa i Östergötlands Bergslag.

I Kolmården kan man även besöka ett mar
mormuseum och få guidning av någon som var 
med på den tiden när det bröts. Med inlevelse 
berättas om brukets historia och om människor
na och verktygen som hjälpt till att ta fram 
vackra grönaktiga stenföremål. Stötar till mort
lar går att köpa här. Har du Kolmårdsmarmor 
som du tröttnat på så hör av dig till museet. De 
kanske är intresserade att ta vara på det.   

Lunch kan man äta ett stenkast från Bråviken 
på Restaurang Sjöstugans veranda. 

På väg till vår första ”hemliga” övernattning 
besökte vi Norrköpings arbetarmuseum, som 
har intressanta utställningar i ett spännande 
”Strykjärnshus” omgivet av virvlande Motala 
Ström. Mot slutet av dagen, längs oskyltade vä
gar, genom skog och mark, kom vår lilla grupp 
på sex personer fram till Rodga. En ståtlig röd 
herrgård i liggande timmer, med två flyglar. Allt 
omgivet av ett till synes oändligt spjälstaket och 

grindar med välkomnande solstrålar i trä. Hu
vudbyggnaden är från 1700talet, ouppvärmd 
och utan el. Förr tillverkade man segel i denna 
trakt och yxan Agdor har anknytning till gården.     

Här fick vi, i ett av de förtrollande förmaken 
där kvällssolen milt strålade in genom de skira 
bomullsgardinerna, avnjuta en trerätters måltid 
där allt kom från egna får och odlingar. På bak
sidan av huset breder grönsakerna ut sig på en 
sluttning ner mot stilla vatten. En halvhemlig 
plats för själen och för morgondoppet efter en 
enkel övernattning.  

I dessa obygder kan man finna Sveriges 
Brandkårsmuseum, i Simonstorp. Fortsät
ter man norrut mot Katrineholm så kan man 
svänga av till Båltsnäs Gård med slakteri och 
gårdsbutik (telefon 0707470146). Ett entu
siastiskt par från Stockholm har här skapat sig 
ett nytt liv.  Det finns också en stor samling 
jakttroféer att beundra om man vill.

Genom skogen kan man sedan slingra sig 
fram till Rejmyre Glasbruk där man fortfa
rande handblåser glas. Shop finns det också. I 
Gästgiveriet åt vi en god lunch och efteråt kan 
man köpa världens godaste chokladbiskvier i 
bageriet, om de inte har tagit slut. Kanske bäst 
att köpa innan lunch …

Vår	färd	gick vidare till Hävla kvarn där tredje 
generationens ”mjölnare” mal ekologisk säd till 
olika mjölsorter, som man kan köpa där. Lars 
Ericsson (telefon 070 6953785) visade oss runt 

Text	och	foto:	Susanne	Åkerman	och	Ulf	Hersson
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Ett inte alldeles enkelt besök
på posten i Overijse

Jo,	det	hände sig vid den tiden, mitt i 
december, att hustrun och jag fick en rekom
menderad försändelse. Fick och fick – det låg 
en lapp i brevlådan om att något dylikt fanns 
att avhämta på Overijses postkontor eftersom 
ingen var hemma när brevbäraren råkade ringa 
på. Katten, som snart blir 18 år och myndig, var 
faktiskt hemma, men ansåg inte att dörröppning 
för postiljoner ingick i hennes husdjursavtal. 
Visst – det är ont om åtaganden i det avtalet, 
huvudsakligen bara att hålla sig till lådan när 
så erfordras – eller som engelska kattägares 
förmaning lyder: ”Never, ever think outside the 
box!”.

Oftast	brukar ju rekommenderade brev handla 
om kvarskatt, böter och annat olustbetonat, 
men adresseringen till oss båda och dessutom 
med hustruns gängse tilltalsnamn (helt okänt av 
belgiska myndigheter) gav hopp om något trev
ligare. Mycket riktigt. Dottern hörde av sig och 
berättade att det var hennes idé, eftersom andra 
paket hon skickat från England aldrig kommit 
fram. Fint – bara att masa sig iväg till posten, 
beväpnad med själva avin plus pass och en löjlig 
lapp från kommunen om att krönikören var 

helt legitimt i Belgien trots avsaknad av IDkort 
(under kraftfull förnyelse hos kommunen i 
två veckor). ”Jamen, det är ju adresserat till er 
båda, då måste hustrun också skriva på!” fick 
man veta. Knäppt, men vad gör man? Jo, går ut, 
fuskar till hustruns signatur och går in igen efter 
en optimistiskt kalkylerad stund som kanske 
skulle ha räckt för en helikopterfärd tur och 
retur hemmet. Allt för att öka trovärdigheten! 
Nu då, kan man få sina julklappar, månne? Inte 
heller – hustruns IDkort behövs också, annars 
går det förstås inte alls, ”men en kopia räcker” 
tillägger plikttrogen postnisse för att visa sig 
tillmötesgående. Dags att konstatera snöpligt 
nederlag, gå över till svenska språkets allra 
lägsta skikt av invektiv samt lämna lokalen med 
tillönskan om en bedrövlig dag och dyster fram
tid för hela etablissemanget och dess anställda.

Vid	krigsråd med hustrun beslöt vi oss för att 
försöka igen, nu med hustruns svenska pass där 
hon heter som det står på avin till skillnad från 
det belgiska IDkortet som tjurigt hävdar att 
hon heter något annat. Kunde detta möjligen 
fungera? Perspektivet att klapparna skulle 
returneras som obeställbara och kräva hämtning 

i England flimrade till. Med viss bävan räcker 
man fram hela sortimentet av lappar och hand
lingar och efter en stunds avprickande i proce
durfast anda går postnissen faktiskt och hämtar 
paketet som överlämnas med en postal variant 
av leende. Häpen krönikör tar emot det, livet 
leker, vänligare uttåg ur lokalen och ”Örnen har 
landat!” textas till dottern, men man undrar om 
det inte finns enklare sätt att vara säker på att 
saker kommer fram? 

Svaret	är	nej, tyvärr! Yngste bror i Sverige, 
som tycker att jul ska vara vit, hade skickat en 
sprayburk med låtsassnö för att krönikören 
skulle få vitast möjliga jul, oavsett storebrors 
preferenser i det avseendet. Med vanlig post. 

Trodde han. Den kom i retur  med en snorkig 
grön lapp om att sådant fick man inte skicka per 
post – från Arlanda Postterminal! Allt doku
menterat  per email (det kom i alla fall fram) 
av omtänksam bror. Förr var ju Stockholm 
Ban och tåg eller båt normalfallet för post till 
utlandet om man inte insisterade på  flygfrakt 
men nu är det uppenbarligen flyget som härskar 
oinskränkt.  Hursomhelst, snön kom ändå 
– söndagen efter jul belamrades Overijse med 
omnejd av alldeles onödig snö, i rikliga mäng
der, men det var varken brorsans eller postens 
fel, tror jag. Det töade till nyår, så ingen större 
skada skedd – återstår bara att önska sig själv 
och likasinnade läsare en snöfri fortsättning 
på 2015.  n

Text:	Olof	Nordling

																					
Svenska	Klubben

Lediga poster
Vi har från styrelsens sida sagt att Svenska Klubbens publikation Bladet 
är medlemmarnas publikation. Som vi tidigare meddelat har vi tillsatt en 
redaktionskommitté som uppmuntrar medlemmarna att skriva i Bladet 
samt även går igenom inskickat material inför varje nytt nummer.

För att ytterligare stärka medlemmarnas delaktighet i Bladet utlyser vi 
därför posten som medlemsrepresentant i redaktionskommittén. 

Har ni ytterligare frågor, skicka email till:
ordforande@svenskaklubben.be    

Ansökningar till posten skickas till:
redaktion@svenskaklubben.be
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Igen, tänker ni kanske? Räcker det inte nu? 
Förlåt, det var inte alls meningen att det skulle 
bli så här. Men styrelsen bad mig om några 
”ord” från Stockholm om vad jag sysslar med nu 
för tiden, och det kan jag väl bjuda på om jag nu 
lovar att det inte ska bli någon vana. Eller ovana.

Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig 
av dig? Det var alldeles för länge sen vi sågs! 
Ja, så börjar Tomas Ledins berömda låt ”En 
del av mitt hjärta”. Och frågorna passar ju bra 
även här. Sist vi sågs var på jubileumsfesten på 
Chateau d’Argenteuil. Det var i oktober 2013, 
alltså för drygt ett och ett halvt år sen.

Det var inte alldeles enkelt – varken prak
tiskt eller känslomässigt  att flytta från Bryssel, 
en stad som jag bott i under närmare två 
decennier. Det var mycket som måste planeras, 
organiseras, och genomföras. Men allt gick bra, 
åtminstone allt det praktiska. Känslomässigt tar 
det tid innan det sjunker in att man faktiskt har 
flyttat. Och även om det var rätt beslut att flytta 
hem så att jag kan vara närmare min  far  som 
förresten fyller 101 nu på midsommarafton 
och mår fint – och återgå till advokatyrket, 
saknar jag förstås livet i Bryssel med vännerna, 
klubben, EU och en hel del annat trevligt. Och 
förstås några restauranger. En del av mitt hjärta 
finns helt enkelt kvar!  

Mycket har hänt sen flyttlasset gick från 
Avenue Louise. Det tog bara tre dagar för flytt
firman att komma till Stockholm och packa upp 
allting på – mer eller mindre – de rätta ställena. 
Och tur var väl det, för jag började nästan direkt 
med mitt nya arbete som adj. domare på Svea 
hovrätt. Det var en stor kontrast att flytta från 

ett av de grå husen i EUkvarteren kring Place 
Schuman till Wrangelska palatset på Riddarhol
men och inta sitt tjänsterum som byggdes 1630 
och där hovrätten huserat de senaste 250 åren. 
Även om det skett en del ombyggnader och re
noveringar sedan dess – lokalerna är i toppskick 
 har ju inte strukturen ändrats särskilt mycket, 
bl.a. finns såväl rummet där Gustav III föddes 
och fängelsehålan där Anckarström satt inspärrad 
fortfarande kvar. Känslan av stabilitet infann sig 
snabbt. Och känslan av historiens vingslag när 
jag varje dag promenerade över Riddarholmen 
och gick in och satte mig i mitt rum i en så unik 
miljö var väldigt speciell. Liksom förstås arbetet 
som domare. Det var en mycket spännande tid, 
och jag hade förmånen att få arbeta med några 
av Sveriges skickligaste jurister och lära mig 
mycket, samtidigt som jag förhoppningsvis kunde 
bidra med en del i de mer än 250 mål av de mest 
skilda slag som jag var med och dömde. Jag slogs 
av hur noga varje ärende behandlades, och hur 
viktigt det är med en fri och oberoende domar
kår för att garantera rättssäkerheten. Många talar 
om ”demokrati”, men man får inte glömma bort 
att ett civiliserat samhälle som vi känner det 
också kräver verklig rättssäkerhet och respekt 
för mänskliga rättigheter. Och ett fungerande 
domstolsväsende som det svenska spelar en viktig 
roll som garant för det.

Så småningom var det dock dags att återgå 
till advokatyrket. Och det valde jag att göra som 
delägare på en medelstor advokatbyrå som heter 
Ekenberg & Andersson. Vi finns bokstavligen 
mitt i Stockholm, på Kungsträdgårdsgatan vid 
Hamngatan, och min utsikt över den blanka 

Brev från Stockholm
Riddarfjärden har numera bytts ut till Kungsträd
gården och i bakgrunden den alltjämt roterande 
NKklockan. Vi sysslar med alla former av svensk 
och internationell affärsjuridik och civilrätt, 
och man kan säga att ingen dag är den andra 
lik. Det känns väldigt motiverande att kunna 
hjälpa såväl privatpersoner som företag med att 
antingen förebygga eller lösa problem av alla de 
slag. Det kan t.ex. röra sig om att skriva avtal, 
tolka regler, bilda bolag, köpa och sälja företag 
eller fastigheter, kräva skadestånd, eller processa 
i domstol. Vår byrå är medlemmar av ett stort, 
internationellt nätverk av advokatbyråer i hela 
världen, något som gör det möjligt för oss att 
hjälpa advokatkollegor i andra länder med svensk 
rätt, samt att när det behövs få hjälp med att hitta 
lösningar i flertalet länder av lokala advokater.

För ett tag sedan fick jag en mycket hedrande 
fråga. Kunde jag tänka mig att på deltid bli 
rådgivare till Sveriges EUkommissionär, Cecilia 
Malmström? Det var ett erbjudande som jag 
inte kunde tacka nej till, och i mars i år blev jag 
så utnämnd till ”särskild rådgivare” av EUkom
missionen. Så jag är tillbaka i Bryssel ”på deltid”, 
med några besök per år. Som ansvarig för EUs 
alla handelsfrågor har Cecilia Malmström en av 
EUkommissionens allra tyngsta portföljer. Det 
gäller att se till att företag i EU, stora som små, 
har så bra förutsättningar som möjligt när de 
exporterar till eller importerar från andra länder. 
Det finns många sätt att åstadkomma det, bl.a. är 
EU med i Världshandelsorganisationen WTO vars 
regelverk syftar till att åstadkomma en så fri och 
regelbaserad handel som möjligt för alla med
lemsstater. EU har också bilaterala och regionala 
avtal med länder utanför EU, och förhandlar just 
nu ett antal nya avtal för att så långt möjligt ta 
bort hinder för handel och investeringar. Den 
största av alla dessa förhandlingar är den vi nu 
har med USA om ett partnerskap för handel och 
investeringar (i engelsk förkortning ”TTIP”). Den 
är också en av hela EUs prioriteringar för inne

varande mandatperiod. Cecilia Malmström och 
hennes medarbetare arbetar hårt med att ro detta 
avtal i hamn, något som inte alls är enkelt, och 
inte heller säkert, men om det är någon som ska 
lyckas med detta är det Cecilia, för en skickligare 
och mera hårt arbetande politiker finns nog inte. 
Det är väldigt spännande för mig att nu få hjälpa 
henne bl.a. med detta, särskilt som jag arbetat 
med dessa frågor under lång tid tidigare.

Det har också varit roligt att komma till 
Bryssel igen, nu från Stockholm! En märklig 
iakttagelse är att det känns annorlunda att 
besöka Bryssel än att bo där. Samtidigt känns 
det på något konstigt sätt som om jag bor där 
när jag väl är i Bryssel! En annan observation 
är att jag inte längre klarar att äta lika mycket 
som jag gjorde tidigare. I Sverige gör man ju 
inte det, och jag har dessutom lagt om livsstilen 
en del vilket resulterat i en rejäl viktminskning 
och ”värden” som godkänns även i vårt mera 
spartanska hemland. Vi får se i vilken mån jag 
lyckas stå emot Bryssels kulinariska lockelser. 
I vilket fall kommer jag att försöka hålla min 
restaurangguide www.frydman.se någorlunda 
uppdaterad. Snart kommer edition 2015!

Vi befinner oss nu i den årstid som många 
av oss uppskattar mest. Själv hör jag till dem 
som gör det, och jag kan bekräfta att våren nu 
kommit till Stockholm. Det nordiska ljuset är 
numera synligt, uteserveringarna är fullbelagda 
och vinterrocken har hängts undan. Men frågan 
är om det inte är dofterna som jag uppskattar 
allra mest? Dofter av våren, när syrener, lilje
konvaljer, sippor och andra blommor spricker 
upp och sprider glädje och väldoft. När så dessa 
dofter blandas med den friska havsluft som man 
känner i Stockholm blir det en särskild och unik 
parfym och man upplever verkligen med alla 
sina sinnen att ”den blomstertid nu kommer”. 
Och det var inte en dag för tidigt i år heller!

Jag ber att få önska er alla en riktigt glad som
mar. Och på snart återseende, hoppas jag!  n

Text:	Jan	E.	Frydman	           
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Henric Weyde,
henric.weyde@gmx.com

Klassisk musik
Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, 7/6, kl. 15h00, under ledning av Karel Mark Chichon, Gabriela Montero, piano, 
musik av Tjaikovskij, Elgar och improvisationer av G. Montero, Bozar, Rue Ravenstein 27 (www.bozar.be, 02 507 82 00).
The Gurdieff Folk Instruments Ensemble, 8/6, musik av den armenske kompositören Komitas, Bozar, studio, Rue Ravenstein 27 
(www.bozar.be, 02 507 82 00).
Reine Elisabeth, 9/6, violin, finalistkonserter med Brussels Philharmonic under ledning av Michel Tabachnik, Bozar, Rue Ravenstein 27, 10/6, 
Louvain och Liège, 11/6, Orchestre Philharmonique Royal de Liège under ledning av Christian Arming, Bozar, Rue Ravenstein 27 Bozar, info 
på Internet (www.imkeb.be, www.bozar.be, 02 507 82 00). 
Ochestre National de Belgique, 12/6, under ledning av Andrey Boreyko, med Daniil Trifonov piano, med musik av Sebastian Currier, Chopin 
och Bartok, Bozar, Rue Ravenstein 27 (www.bozar.be, 02 507 82 00). 
Brussels Choral Society, 13/6, under ledning av Eric Delson, Johannes Brahms, Ein deutsches Requiem, för två pianon och kör, Anton Bruck-
ner, tre motetter och  Johannes Brahms, Walzer, Op. 39, Conservatoire Royal de Bruxelles, Rue de la Régence 30
(www.brusselschoralsociety.com).
Baiba Skride & vänner, 15/6, vann Reine Elisabeth 2001, konsert med musik av Mozart, Brett Dean och Brahms, Bozar, Rue Ravenstein 27 
(www.bozar.be, 02 507 82 00).
Attention Musique fraiche 2015, 17/6, Tribute to Freddy Mercury’s Bohemian Rhapsody, Musique Nouvelles,  under ledning av Jean-Paul 
Dessy, med nya verk av Jean-Marie Rens, Pierre Slinckx, Laurent Houque, Hughes Kolp och Jonathan Aussems, Flagey, studio 1, Place Saint-
Croix (www.bozar.be, 02 507 82 00).
Fête de la musique-Orchestre National de Belgique, 20/6, under ledning av Lothar Zagrosek, Herbert Schuch, piano, med musik av Mozart, 
Victor Ullman och Mendelsohn-Bartholdy, Bozar, Rue Ravenstein 27 (www.bozar.be, 02 507 82 00) och 20/6 och 21/6, Le village de la Musi-
que, Cinquantenaire, (www.fetedelamusique.be).

Opera
Rachmaninovs Troika, 16/6-30/6, Théâtre Royal de la Monnaie, Place de la Monnaie (www.lamonnaie.be, 02 229 12 11).
L’Elisir d’Amore, 19/06-27/06, opdera av Gaetano Donizetti, Théâtre Royal de Liège, Place de l’Opéra, Liège
(www.operaliege.be/fr, 04 221 47 22).
Le Nozze di Figaro, 16/6-30/6, av Wolfgang Amadeus Mozart, Opera Gent, Schouwburgstraat 3, Gent ( , 070 22 02 02).
Opera på bio 1, vintersäsongen 2014/2015 med direktsändningarna från Metropolitanoperan 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 2014/2015 med många direktsändningar, på UGC-biograferna på Place de Brouckere och Avenue de la 
Toison d’Or (http://fr.vivalopera.be).
Folkmusik, Rock, Pop, Sång och Blues
Caetano Veloso och Bilberto Gil, 29/6, två vänner och verkligt exceptionella brasilianska sångare, Forest National, Avenue Victor Rousseau 208 
(http://greenhousetalent.be, 0900 84 100).

Teater
On achève bien les chevaux**, till 20/6, Théâtre Le Public, Rue Braemt 64-70 (www.theatrelepublic.be, 0800 94 444).
Le carneval des ombres***, till 27/6, häver tystnaden om naziregimens annektering av de östra kantonerna i Belgien, Théâtre Le Public, Rue 
Braemt 64-70 (www.theatrelepublic.be, 0800 94 444).
Constellations***, till 27/6, Théâtre Le Public, Rue Braemt 64-70 (www.theatrelepublic.be, 0800 94 444).

Filmer
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). 
På bio: ett premierat urval: Belle*** av Amma Asante, Blade Runner**** av Ridley Scott,    Citizenfour*** av Laura Poitras, Trois souvenir de 
ma jeunesse*** av Arnaud Desplechin, La tête haute*** av Emmanuelle Bercot inledningsfilmen i Cannes, Un pigeon perché sur une branche 
philosophait sur l’existance*** av Roy Anderssson, The Farewell Party*** av Sharon Maymon och Tal Granit, Mad Max: Fury road*** av George 
Miller, In God’s hand*** dokumentär av Peter Woditsch, La tierra roja*** av Diego Martinez Vignatti, Dark places*** av Gilles Paquet)-Brenner, 
Jamais de la vie*** av Pierre Jolivet, La labyrinthe*** av Giulio Ricciarelli.  
Les Samedis du Ciné - filmer för barn o, h vuxna, parallella föreställningar på lördagsförmiddagarna kl 10.00, säsongen Cinema Vendome, 
Chaussée de Wavre 18 (www.cinema-vendome.be).

Evenemang
Nu börjar festivalsommaren med alla typer av musik över hela Belgien. Ett sätt att hålla sig informerad är att köpa Le Soir på onsdagarna
och noggrant studera bilagan MAD.
Couleur Café, 3/7-5/7, har med sin 26 årgång vid det här laget skaffat sig ett gediget rykte, Tour & Taxis (www.couleurcafe.be). 
Festival Midis-Minimes, 1/7-28/8, kl 12h15, varje veckodag en konsert på Conservatoire Royal de Bruxelles, Rue de la Régence 30
(www.midis-minimes.be)  
Waterloo 2015, 18/6-21/6, 200-års minne och rekonstruktion av delar av slaget: 19/6/2015, fransmännen atackerar, 20/6/2015, de
allierades ripost, Waterloo-slagfältet, det finns numrerade åskådarplatser, (www.waterloo2015.org/, 02 385 19 12). 
Staden Mons kulturhuvudstads 2015 med ett ambitiöst program se nedan (info och program på www.mons2015.eu, 065 39 59 39).

Modeutställningar i Belgien
Dries Van Noten – Inspirations***, till 19/7, den framgångsrike belgiske modeskaparen visar för första gången sitt arbete på modemuseet 
MoMu i Antwerpen, Nationalestraat 28 (www.momu.be, 03 470 27 70).
Hallo my name is Paul Smith - Collection #02(5), förlängd till 2/11, visar hans utveckling som modeskapare fram till hans världsomspännande 
framgångar, Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11 (www.modemuseumhasselt.be, 011 23 96 21).

Utställningar i Belgien
Mons2015: Mons år som europeisk kulturhuvudstad, Beaux-Arts Mons, BAM, Rue Neuve 9, Mons, reservera via turistbyrån (www.mons2015.
eu, www.bam.2015.eu, 02 340 00 53).
Chagall: retrospective***, till 28/6, över 200 verk som ger en god överblick över hans målarkarriär, Musées Royaux des Beaux-Arts, Rue de la 
Régence 3 (www.fine-arts-museum.be, www.expo-chagall.be).
Vesalius – Karl V:s läkare, till 30/8, gjorde en avgörande insats för anatomin och för läkekonsten genom att trotsa gällande förbud och utforska 
kroppens inre, dessutom var han kejsar Karl V:s personliga läkare, ingång via Belle Vue till Coudenberg, Place du Palais 7
(www.coudenberg.com, 02 500 45 54). 
Heaven and Hell - du tapis volant au drones****, till 6/9, magi och teknologi ställ emot varandra i den helt exceptionella Villa Empain helt i art 
deco/30-tals stil, Av. Franklin Roosevelt 67 (www.villaempain.com).
Antwerpen: Le Cabinet d’Or***, till slutet 2016, Rockox en gammal patricier och handelsfamilj, 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).

Utställningar i utlandet
Tips: Reservera/köp biljetter på nätet. Kötider i Paris och London på 1 à 2 timmar är annars vanligt förekommande.
Basel: Paul Gaugin, till 28/6, på Fondation Beyeler, Baselstrasse 101, Riehen/Basel (www.fondationbeyeler.ch, +41 61 645 97 00).
Lille: Louvre-Lens, besök filialmuséet till Louvren i Paris, ligger strax söder om Lille, muséet har inga fasta samlingar utan lånar in verk från 
Louvren i Paris, utställningar:, La Galerie du temps, till slutet 2017, en vandring genom tiden och seklerna med inlånade verk i kronologisk
ordning som kontinuerligt byts ut, gå in på internet för aktuella utställningar, Museet Louvre-Lens, 99 Rue Paul Bert, Lens (www.louvrelens.fr/, 
+33 3 21 18 62 62). Museet har under sitt första verksamhetsår haft 900 000 besökare varav 100 000 från Belgien. 
London: Sonia Delaunay at Tate Modern, till 9/8, Bankside (www.tate.org.uk/visit/tate-modern, +44 20 7887 8888).
London: Painting Paradise: The Art of The Garden till 11/10, hur parker och trädgårdar inspirerat konstnärer genom seklen, The Queen’s 
Gallery, Buckingham Palace Road (www.royalcollection.org.uk, +44 20 7766 7301);
Paris: Velazques au Grand Palais****, till 13/7, den spanske målarens tavlor lämnar mycket sällan Prado-museet i Madrid, ett unikt tillfälle att se 
dem på närmare håll, Grand Palais, 254/256 rue de Bercy, Paris, (www.grandpalais.fr, +33 1 40 13 48 00).
Paris : Giotto, Caravagio och några till, till 20/7, en utställning på Musée Jacquemart-André inspirerad av Roberto Longhi, konsthidtoriker, 
kritiker och konstsamlare, och runt hans konstsamling, 158 Boulevard Haussmann,  (www.musee-jacquemart-andre.com, +33 1 45 62 11 59).

Betygssymboler (*) från Mad, Le Soirs kulturbilaga)

KulturTips Henric Weyde,
henric.weyde@gmx.com
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Svenska Klubben har under mer än 40 år varit ett unikt forum för svenskar i  
Belgien. Klubben hjälper nyinflyttade svenskar att finna sig tillrätta i Belgien 
samtidigt som en möjlighet ges att upprätthålla svenska traditioner. 

Klubben erbjuder intressanta och mångsidiga aktiviteter som skall passa alla
intressen hela året om, en möjlighet att delta i svenska traditioner, Klubbens 
egen månadstidning Bladet samt en innehållsrik hemsida med information 
om det ”svensk-belgiska”. Klubbens medlemmar erbjuds gratis medlemskap 
i Föreningen Svenskar i Världen (SVIV), som ger möjlighet till intressanta akti-
viteter och till kontakter med svenskar i hela världen, ekonomisk och juridisk 
rådgivning. Klubben samarbetar också med andra svenska klubbar, bl.a. 
Cercle Suédois i Paris, som ger möjlighet till besök och rabatterad förtäring 
i de historiska klubblokalerna på Rue de Rivoli samt ett utökat nätverk.

Svenska Klubben är en ideell, icke vinstdrivande organisation, som helt bygger 
på frivilliga insatser. Klubben är därför beroende av medlemmar som är be-
redda att under en period ställa sina krafter till förfogande. I gengäld erbjuder 
ert engagemang möjligheter till nya erfarenheter och värdefulla kontakter.

Gå in på vår hemsida och klicka på ”Bli medlem” och följ instruktionerna. 
Medlemsavgiften är 45 euro per familj och verksamhetsår. Avgiften betalas 
samtidigt in på vårt konto med uppgift om namn, adress och telefon.

Beobank 953-024 1905-53
IBAN: BE53 9530 2419 0553
BIC: CTBKBEBX

Svenska Klubben a.s.b.l.
Square d’Argenteuil 5
1410 Waterloo
Postadress: Avenue des Gaulois 35
1040 Bruxelles

Hemsida: www.svenskaklubben.be 
Mail: info@svenskaklubben.be

       Gilla oss på Facebook: Svenska Klubben i Belgien

Bli medlem i Svenska Klubben

Vi	har	under	de	gångna	åren	haft	många	medlemmar	som	skrivit
i	Bladet.	Det	har	varit	intressanta	artiklar	inom	de	mest	skiftande
ämnesområden.

Stort	tack	till	alla	er	som	bidragit	och	vi	hoppas	att	ni	även	framgent	
kommer	att	skicka	in	era	spännande	artiklar.

Och	till	er	som	ännu	inte	skickat	in	något	material,	här	får	ni	några	
rader	att	börja	skriva	på:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…eller	om	du	har	någon	trevlig	sommarbild	så	går	även	det	bra!

Hälsningar	redaktionskommittén.
PS.	Vi	kan	alltid	lägga	till	fler	sidor	om	det	skulle	behövas	;)		DS

Bästa	medlem


