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Tre utflykter från Bryssel
Varje vecka, varje dag reser svenskar till Bryssel i tjänsteärenden, studie/in-
formationsresor, ffentliga uppdrag eller privat på en weekendutflykt. Och blir 
kvar i den belgiska huvudstaden. Det är synd för Belgien är ett litet land med 
korta avstånd och bra kommunikationer. Oavsett om man färdas med bil, tåg 
eller buss. Och Belgien är inte bara Bryssel utan bara på några mils avstånd 
hittar vi något helt annat. Beger vi oss exempelvis norr/österut hittar vi tre 
intressanta mål som lämpar sig för en Av Ingemar Carlsson

Djur och upplevelser i
Planckendael 

Mellan Bryssel och Mechelen 
ligger vilt- och upplevelsepar-
ken Planckendael. Hit kan vi 
på sommaren även omma med 
utflyktsbåt från Mechelen.
Här hittar vi däggdjur och 
fåglar, en afrikansk by, en 
chimpansö, Koalabjörnar, en 
australisk kontinenteller kan 
göra en fascinerande promenad 
uppe bland trädtopparna och 
mycket mera.
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Ett par mil norr om Bryssel lig-
ger Belgiens f d huvudstad. Me-
chelen var faktiskt huvudstaden 
i de s k Nederländerna från 1506 
till 1530.
 Turister som far förbi med 
expresstågen har nog ingen tanke 
på detta. Men historien finns här 
liksom tillräckligt med attrak-
tioner att fylla ett veckolsut med 
upplevelser.
 På långt håll ser vi katedralens 
höga torn resa sig över staden 
som ligger vid floden Dilje. Me-
chelen är dessutom ärkebiskops-
stad och centrum för detreligiösa-
livetiBelgien sedan århundraden.
 Vid Grote Markt.ligger stads-
huset för vilket man hade stor-
slagna planer innan det byggdes 
men det blev aldrig färdigt. I 
stället blev det ett palats som
kom att inrymma Nederländernas 
högsta domstol.
 St Romboutkatedralen är 
landets ärkebiskopskyrka med 

altartavlan ”Kristus på korset” av 
van Dyck. När tornet påbörjades 
skulle det enligt planerna bli ett 
av de högsta i världen, hela 168 
meter. Så högt blev det nu inte.
 Vid 98 m tvingades man ge 
upp sedan Vilhelm av Oranien 
år 1578 behövde allt material 
till byggandet av en fästning. I 
katedralen ligger kardinal Mer-
cier begravd och hans kapell har 
blivit ett vallfartsmålför belgarna. 
Mercier blev nationalhjälte ge-
nom sin rakryggade hållning mot 
tyskarna under första världskri-
get. 
 I tornet hänger 49 klockor,  
den äldsta från 1480, varav den 
s törsta ”Salvator” väger drygt 8 
ton och den lättaste endast 10 kg. 
I ett rum längre ner hängerytterli-
gare sexklockor med en vikt från 
9 till 12 ton.
 Klockorna spelas numera 
elektriskt, vilket är litet annorlun-

da mot förr då sexman slogmed 
klubbor.Den största klockan lär 
höras på sju kilometers avstånd.
 Upp till toppen av tornet, 
med sin vidsträckta utsikt, är det 
förresten 558 trappsteg.Det finns 
dock sex våningsplan att vila på.
 I Mechelen finns också en av 
världens få klockringarskolor. Än 
i dag lever spetsindustrin kvar 
liksom tillverkningen av vävda 
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är nu etthistoriskt museum som 
täcker 1400- och 1500-talen.
 Det tredje museet är Hof van 
Busleyden Museum med mål-
ningar, skulpturer och möbler.
 Bland ett tiotal privata museer 
lockar Leksaksmuseet framför 
allt alla barn. Ett uniktmuseum 
med gamla, moderna och under-
visande leksaker tillsammans 
med olika temautställningar. 
Många får säkert en tår i ögat när 
de känner igen sina egna, kära 
gamla leksaker.
 Även i Technopolis är det inte 
svårt att fördriva tiden. Ett veten-
skapligt och tekniskt center med 
massor av överraskningar. Vill 
du känna på att landa ett flygplan 
eller cykla på en wire 5 m över 
marken? Bara ett par av omkring 
250 aktiviteter för stora som små.
 Om vädret tillåter är ett bra 
förslag att ta en båttur. Att bara 
för en timme är de en bra av-
koppling för att se staden från ett 
annat perspektiv.

Beguinergårdar (Beguinage)
Undermedeltiden ochin på1700-taletvarbeguinergårdarnamurom-
gärdade stadskvarter bebodda av en religiös sekt. Medlemmarna, 
beginerna (beguines) ägnade sig åt samaritverksamhet och själavård 
bland kvinnor.
 Dessa beguinergårdar bildar i dag mycket pittoreska kvarter med 
sina trånga gator och ofta vitkalkade hus. De intressantaste finns 
i Brygge, Kortrijk, Gent, Lier, Diest, Antwerpen och Leuven, där 
gårdarna är restaurerade, bebodda och utgör en liten medeltidsstad i 
staden.
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Beguinergården i Leuven

Klosterkyrka

Kanalvy
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Några mil öster om Bryssel lig-
ger Leuven, den gamla huvudsta-
den i hertigdömet Brabant och en 
av de vackraste konststäderna i 
Flandern.
 Efter att våra förfäder vi-
kingarna härjat här på 800-talet 
blev Leuven ett viktigt centrum 
för ullhandel och vävindu-
strin blomstradeordentligt på 
1200/1300-talen bland de 150 
000 invånarna.Utvecklingen 
fick ett brutalt slut 1389 då de 
styrande kastades ut från stads-
huset. För att undgå repressalier 
för detta tilltag tvingades många 
vävare fly till England.
 I augusti 1914 satte tyskarna 
eld på staden, varvid 1 800 bygg-
nader förstördes, som repressalier 
för att invånarnaskötprick påde-
rassoldater.
 Stadshuset klarade sig kon-
stigt nog. Detta är ett impone-
rande byggnadsverk i gotisk stil, 
uppfört i mitten av 1400-talet, 
och anses med rätta som en av 
de finaste gotiska byggnaderna 
i landet. Fasaderna är från “golv 
till tak” täckta med grupper av 
statyer och skulpterade scener ur 
bibeln.
 St Pieterkyrkan (1425-1525) 
ligger mitt på Grote Markt och är 
rik på konstverk, bl a triptyken 

 Påven Martin V grundande 
universitetet år 1425 som i dag 
är ett av den katolskavärldens-
störstaoch mes t berömda. 22 
000 studenter sätter sin rägel på 
stadslivet med många cyklister.
 Och Leuven är en cykelvänlig 
stad. Därför beger oss till Turist-
byrån i stadshuset för att hyra 
en cykel. Och på detta utmärkta 
fortskaffningsmedel beger vi oss 
ut på en rundtur något utanför 
stadskärnan. 
 Första besöket gör vi i Univer-
sitetsbiblioteket som efter att ha 
byggts uppför amerikanska gå-
vopengar efter första världskriget 
lades i aska igen 1944. Närmare 
en miljon böcker, därav tusentals
inkunabler och 500 manuskript 
brann upp. 

 Därefter fortsätter vi på 
markerade cykelbanor ut till 
klostret Park Abdij där de flesta 
byggnaderna härstammar från 
1600/1700-talen av vilka den 
gotiska kyrkan är speciellt intres-
sant. Munkarna bär vita kåpor 
och mössor.
 Vi återvänder in mot staden 
för ett besök i Botaniska trädgår-
den varefter rundturen avslutas 
med ett besök i Groot Begijnhof 
som är stadens beguinergård och 
en av de största i Belgien Här bor 
många av universitetets studen-
ter, professorer och gäster.
 Väl åter vid stadshuset läm-
nar vi tillbaka cykeln för att 
fortsätta till fots. Och upptäcker 
då att staden är mycket trev-
lig med massor av affärer och 
boutiqer,utomhuskaféer, restau-
ranger och pubar.
  I Leuven bryggs ett av värl-
den favoritöl, Stella Artois. I 
centrum ligger också det lilla 
bryggeriet Domus, på Tiensestra-
at 8. Man kan dricka Domus
öl i puben eller gå till Oude 
Markt som kantas av kaféer och 
pubar och påstås vara Euoropas 
längsta bardisk.
 På Bondgenotenlaan och 
gågatan Dieststestraat ligger de 
kända varuhusen liksom utmed 
Mechelsestraat och Parijsstraat. 
Kring Hogeschoolplein ligger 
och att antal restauranger. .

Leuven - universitetsstaden


