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Ordföranden för pennan  

K ära medlemmar, Julkorten har börjat komma. Är jag den enda 
som har känslan av a= vi befinner oss i en kollek@v loop av 
hopplöshet? På korten står oDa ”Hoppas nästa år blir bä=re!”! 

Eller ”Må=e 2022 bli starten på en bä=re fram@d!” Det är klart a= man 
blir påverkad av s@gande smi=otal och nya restrik@oner – men 2021 var 
ändå oändligt mycket bä=re än 2020?  

Svenska Klubben tar givetvis inte ställning i några vaccina4onsdeba7er, 
skillnader mellan na4onella folkhälsostrategier eller andra kontroversiella 
frågor. Låt oss bara konstatera a7 vi i Klubben har ha> glädjen a7 
organisera en rad trevliga och intressanta ak4viteter under andra halvåret 
och a7 många trevliga möten har ske7. I de7a nummer av Bladet kan du 
läsa om några av dem. Dessutom har vår kyrka varit öppen, kören har kunnat sjunga inför 
publik, Friskis och SveGs har bjudit på en enorm varia4on av härliga träningspass både 
utomhus och inomhus, scouterna, Sweorna, investeringsklubben SIC och Munskänkarna, alla 
svenska nätverk har hållit igång. Och skolorna har varit öppna nästan konstant.  

Vi som jobbar har fortsa7 vår individuella kompetensutveckling inom digitala och hybrida 
samarbets- och presenta4onsplaNormar, medan affärsresandet har minimerats, 4ll glädje 
för vår planet. Trots allt har de flesta av oss kunnat träffa våra kolleger en hel del under året. 
Kanske har de7a gjort a7 vi har inse7 deras värde mer än någonsin förr, både arbetsmässigt 
och privat. Små gester av uppska7ning, tacksamhet och sympa4 har plötsligt blivit väldigt 
vik4ga. 

Många med mig la säkert på sig åtskilliga överflödiga kilon under den värsta pandemi4den. 
Ju äldre man blir, desto svårare är det a7 bli av med dem. Men sam4digt har vi också ha> 
anledning a7 reflektera över hälsa och välbefinnande, både fysiskt och mentalt. Många har 
rört på sig mer och 4llbringat mer 4d utomhus än förr. Våra barn har 4llägnat sig bä7re 
vanor i fråga om personlig hygien och respekt för andras personliga ”space”. Allt de7a ingår i 
det som vi nu har lärt oss kalla ”det nya normal4llståndet”. E7 något annorlunda sä7 a7 leva 
och tänka i fram4den, oavse7 Covid. Inte bara av ondo. 

I år har vi också välkomnat vår nya bilaterala ambassadör, Annika Molin Hellgren. Läs 
intervjun med henne i Bladet! Hon, liksom alla på Sveriges EU-representa4on och på NATO-
delega4onen kommer bl.a. a7 ägna hela det kommande året a7 förbereda Sveriges nästa 
ordförandeskap i EU första halvåret 2023. Och vet ni vad, 2023 år också det år då Svenska 
Klubben i Belgien fyller 50 år. Därför kommer vi a7 behöva fler krea4va och ak4va 
medlemmar som har lust a7 vara med och förbereda e7 massivt jubileumsfirande. Låt oss 
sikta på a7 göra 2023 4ll e7 år som kommer a7 betyda något alldeles extra för alla svenskar 
i Belgien.  

Som vanligt: Håll koll på Svenska Klubbens facebook-sida och om du inte redan är medlem, 
välkommen a7 anmäla dig via vår hemsida svenskaklubbenbelgien@gmail.com  

God Jul och Go7 Ny7 År önskar Svenska Klubbens styrelse 

Genom Kris4na 

mailto:svenskaklubbenbelgien@gmail.com


På insidan av Bryssels stadshus 
Text: Mia Åsenius, Bilder: Carl Åsenius 

Den tredje advent samlades en grupp förväntansfulla medlemmar av Svenska Klubben på 
Grand Place – det var dags för en guidad visning av Bryssel Stadshus. 

Tomas Grönberg hade lyckats engagera sin f.d. granne, David Weytsman, som gav en 
personlig rundtur. Personlig, för a7 Weytsman inte är utbildad 
guide, utan ingenjör och poli4ker. Han har själv ha> sin arbetsplats 
i Stadshuset under nio år och delade generöst med sig av både 
erfarenheter och åsikter. 

Vi besökte den pampiga go4ska hallen, där olika skrån 47ade ner 
på oss från sina gobelänger. Vi sa7 på kommunfullmäk4ges stolar 
och vi beundrade marmorbyster av före de7a borgmästare. 

Mest fantasieggande tyckte jag ändå det var a7 besöka olika 
kontor, kontor med knarrande parke7er, sammetsklädda stolar och 
väggar täckta av oljemålningar och träpaneler. Hur är det 
egentligen a7 ha en sådan här miljö som sin arbetsplats? Om e7 
par år kommer ingen a7 kunna svara på den frågan. Då fly7ar 
kontoren 4ll det gamla ombyggda parkeringshuset Parking 58, mi7 
i stan. Lokalerna blir mer ändamålsenliga, men kommer inte 
personalen a7 sakna utsikten mot Grand Place och en takhöjd 



kring sju meter? 

Stadshuset kommer a7 fortsä7a användas för diverse evenemang, mo7agningar och bröllop. Om 
man bor i Bryssels stad kan man gi>a sig i Stadshuset. Det är mäkta populärt och kostar ingen4ng – 
såvida man inte vill använda balkongen som ve7er mot Grand Place. Då 4llkommer en extra avgi>. 
Stadshuset hanterar ca tusen bröllop per år; på fredagarna 5-10 stycken, på lördagarna 15-25. 

Om man redan är gi> har man forkarande chans a7 fira kärleken i den vackra Stadshuset. Man kan 
fira si7 guldbröllop, diamantbröllop m.m. där. Det gäller bara a7 se 4ll a7 vara skriven i Bryssels 
stad. 

Interiör från e+ av arbetsrummen 2llhörande echevin/schepen 
(motsv. kommuunstyrelseledamot). Väggtapet från Liège, så klart.

Interiör från e+ annat av arbetsrummen, de+a 2llhörigt den 
ansvarige för bl.a. ’mobilité' (Ecolo)

David i entréhallen framför porträ+ av Holländske 
kungen. Hallen rymmer porträ+ av (de flesta) 
kungar/dro+ningar under vars riken Belgien varit 
underkastat. 

RÖRLIGA BILDER FRÅN AKTIVITETEN: 

Använd den här länken eller klicka på bilden bredvid 
för att även du se ljusshowen på Grand place som 

gruppen tittade på efter besöket på stadshuset: 

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLf_35IEdJBov3tSCVE6hlsMv4TZfOp5ZS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf_35IEdJBov3tSCVE6hlsMv4TZfOp5ZS


Svenska kyrkan i Bryssels julbasar 2021 
Text: Fredrik Ollila, kyrkoherde 

Svenska kyrkans julbasar ägde i år rum helgen 19-21 november. Den blev lite annorlunda 
jämfört med e7 vanligt år men det blev en basar. Vi följde de rådande restrik4onerna som 
bl.a. innebar a7 det krävdes Covid Safe Ticket (CST) för a7 komma in, munskydd var 

obligatoriskt och vi fick bara vara max 75 personer inne på basaren sam4digt. Det var många som 
kom och besökte oss under dessa dagar och stundtals var det kö för a7 få komma in. Det var en del 
produkter som såldes slut under helgen, bl.a. alla lo7er i tombolan, scouternas julkalender, de 
smala kalenderljusen och alla lusseka7er. Men nu har vi bakat nya så det finns 4ll jul. 
 
Julbasaren är en vik4g inkomstkälla för församlingen som bidrar 4ll a7 finansiera all den 
verksamhet vi bedriver. Resultatet för årets basar blev bä7re än vad vi hade hoppats om än inte i 
nivå med vanliga år. Vi vill passa på a7 tacka alla som på olika sä7 hjälpte 4ll i årets basar och tack 
4ll alla som kom och handlade. 
Nu förbereder vi oss för julfirandet som också det kommer a7 bli lite annorlunda. Besök vår 
hemsida www.svenskakyrkan.se/bryssel för a7 se aktuellt program. 
 
Julgransplundring 9 januari 
Svenska Klubben och Svenska kyrkan i Bryssel bjuder in 4ll julgransplundring söndag 9 januari 
2022. Den blir lite annorlunda p.g.a. det rådande läget. 12:30-15:00 är kyrkans kafé öppet då det 
finns möjlighet för alla barn a7 komma och hämta en godispåse som Svenska Klubben bjuder på. 
Den finns a7 hämta under julgranen. Kaféet är också öppet så det finns möjlighet a7 stanna på en 
fika. (OBS! Covid Safe Ticket för de över 16 år krävs för det senare). 

http://www.svenskakyrkan.se/bryssel


Läsarbilden:  

Asse, Flandern, 
i vinterskrud. 
”E>er regn 
kommer sol, 
och tvärt om.”

2022



Möt vår nya ambassadör! 
Text: Kris@na Lodding Cunningham 

Följ med här på e= första möte med Annika Molin 
Hellgren, Sveriges nya ambassadör i Belgien och 
Luxemburg 

Precis som sin företrädare och namne, Annika Hahn-
Englund, kommer Annika Molin Hellgren a7 vara 
placerad i Stockholm, med regelbundna resor 4ll de 
länder som hon ansvarar för de bilaterala rela4onerna 
med. Det finns för närvarande inga planer på a7 
återupprä7a en svensk ambassad i Belgien, men Annika 
kommer a7 ha e7 nära samarbete med vårt 
Generalkonsulat, som startade sin verksamhet i EU-
representa4onens lokaler på Square de Meeûs för drygt 
e7 år sedan. 

Hennes senaste postering var på enheten för FN-poli4k, 
konflikt och humanitära frågor (UD-FN). Tidigare har hon 
varit Sveriges första ambassadör och samordnare för Sveriges feminis4ska utrikespoli4k, 
ambassadör i Ankara och Bagdad och Stockholmsbaserat sändebud i Eritrea. Hon har även 
tjänstgjort vid representa4onen i Genève, ambassaden i Damaskus, och OECD-delega4onen i 
Paris.  
Beskriv Dig själv med tre ord. 
- Nyfiken, analy4sk och driven. 

Du har @digare levt i Bagdad och upplevt följderna av stridigheterna i Eritrea. Hur är det a= 
jobba och leva i konfliktdrabbade områden? Kan du dela några minnen som har gjort 
intryck på dig?  
- E7 starkt minne är e7 besök vid e7 välkänt minnesmonument i centrala Bagdad, där 

namnen på tusentals krigsoffer från Iran-Irakkriget 1980 - 1988 är ingraverade. E7 
fruktansvärt krig med ofa7bart stora mänskliga förluster på båda sidor. De7a är där4ll 
bara e7 av många krig som drabbat Irak i modern 4d. 

- Jag vill också säga a7 trots de enorma förluster och utmaningar som Irak och dess 
befolkning genomgå7 under flera år4onden, och fortsa7 står, inför är det sam4digt 
slående a7 se hur livet fortsä7er och hur irakierna reser sig - det engelska ordet 
”resilience” sammanfa7ar bäst mi7 främsta intryck av irakierna. Jag har en enorm respekt 
och beundran inför hur den vanlige irakiske medborgaren – särskilt de unga – tog sig an 
livet trots dessa svåra omständigheter. 

Varför blev det Belgien nu? E= önskemål från din sida?  
- Det var e7 starkt önskemål. Det var dags a7 återknyta banden med Europa, Jag är mycket 

nyfiken på a7 ukorska och lära känna en av EU:s mest centrala medlemsstater. Sam4digt 



4llåter upplägget mig a7 bo med min familj i Stockholm e>er många års pendlande, vilket 
är en mycket vik4g prioritering för mig. 

När en ny@llträdd ambassadör i Stockholm skall överlämna si= kreditbrev @ll kungen får 
hen åka hästdragen vagn @ll slo=et och blir eskorterad av UD-tjänstemän i tjusiga 
uniformer. Hur går det @ll här? Och vad säger man @ll den belgiske kungen när man talar 
med honom på tu man hand? Eller är det en statshemlighet?  
- Ceremonin i Belgien är minst lika pampig med beriden eskort och en rad hedersbetygelser. 

Samtalet med HMK är mycket rik4gt konfiden4ellt och ska så vara, men jag kan säga a7 jag 
kände mig varmt välkomnad på alla sä7 och vis. 

Vilka är Dina första intryck av de svensk-belgiska förbindelserna? Finns det några fnurror 
på tråden eller olika synpunkter länderna emellan?  
- Belgien och Sverige åtnjuter utmärkta rela4oner. Vi är likasinnade i många frågor, 

övertygade mul4lateralister och samarbetar i en rad mul4laterala fora. Vi har starka 
ekonomiska band som bidrar stort 4ll 4llväxt, välfärd och utveckling i våra båda länder. Vi 
ska nu bara jobba på för a7 fördjupa och stärka våra redan utmärkta rela4oner.  

Din placering är Stockholm, hur håller man då sig à jour med allt vad som händer i Belgien?  
- Det är en utmaning förvisso! Jag läser mycket och reser rela4vt o>a. Jag har redan varit i 

Belgien fyra gånger sedan september och 4llbringat ca en vecka 4ll 4o dagar i landet varje 
gång, men det är klart a7 det inte går a7 vara lika uppdaterad som när man bor i e7 land. 
Jag har också e7 go7 samarbete med både representa4onen och generalkonsulatet, vilket 
ger mig en bra ram a7 verka inom. 

Känner Du @ll Belgien närmare sedan @digare? Vad är Du mest nyfiken på a= få s@Da 
närmare bekantskap med?  
- Jag har inte 4llbringat så mycket 4d i Belgien 4digare i livet, men 

Belgien har ändå funnits som en referens sedan barnsben.  Som 
barn besökte jag Antwerpen e7 par gånger 4llsammans med min 
far, som arbetade för Atlas Copco. A7 Belgien var e7 vik4gt land se7 
4ll svensk företagsamhet och svenska ekonomiska intressen har 
således stå7 klart för mig sedan jag var liten. Annars har jag besökt 
Bryssel i tjänsten för olika EU-möten. Med andra ord har jag mycket 
a7 upptäcka och lära! Jag ser fram emot a7 ta del av det stora 
kulturutbud som finns i Bryssel – jag gör det redan ! – men också a7 
resa i landet  för a7 fördjupa mina kunskaper och min förståelse. 

Har du varit ak@v i några svenska föreningar under dina @digare 
utlandsplaceringar?  
- Nej det har jag inte varit, det har inte varit så många sådana 

föreningar i de länder i vilka jag har verkat. 

Något du redan nu vill framföra @ll Svenska Klubbens medlemmar?  
- Jag vill skicka en varm hälsning. Jag ser fram emot a7 träffas!  



Julhälsningar från Ecole Européenne de 
Bruxelles-Argenteuil (EEBA) och S@na 
Text: S@na Fabianowska Eriksdo=er 

Min belgiska vardag heter Ecole Européenne de Bruxelles-Argenteuil (EEBA) och ligger 
strax söder om Bryssel, i Waterloo, mi= i en stor park, omgärdad av rik lövskog.  

När jag berä7ade för vänner a7 jag skulle 4ll Waterloo för a7 jobba var det en som utbrast 
”Nämen S4na, ska du bli invandrare?” Svaret på den frågan blir a7 jag är en vandrare, något jag 
delar med mänskligheten. Vi vandrar av olika anledningar, en del för a7 vi är tvungna, andra för 
a7 uppleva något annat. A7 komma 4ll Belgien var för mig en plusvandring.  

Eleverna börjar i förskolan och kan så småningom avsluta med en IB-examen. Några går här 
under en del av sin skol4d och fly7ar sedan vidare med föräldrar 4ll andra länder. Många bor i 
Waterloo, men även i Lasne, Uccle och övriga delar av Bryssel. Flera cyklar hit, andra åker bil 
eller bussas med skolans egna bussar. Oavse7 vilket kommer de längs en grönskande, slingrande 
allé som öppnar upp i en stor gräsrundel framför slo7et Argenteuil, samma väg jag kom längs 
den 26 augus4 nu i år.  



På området finns en större och några något mindre byggnader. Den stora är Château 
d’Argenteuil och den mindre en skola med idro7shall. Mellan 1973 och 2020 hade Scandinavian 
School of Brussels (SSB) eller Ecole Reine Astrid ASBL sin verksamhet här, men nu är skolan en 
del av EEBA. Härliga, öppna gröna ytor och spännande s4gar ibland lövträden som omger 
parken ger en levande omgivning. Närmast skolan finns böljande kullar, tunnlar, sand och stora 
gungor. Eleverna springer, hoppar, leker kull och gräver i sanden under rasterna. På 
fotbollsplanens konstgräs spelar åldersblandade lag. En skola för alla! 

Mina flerspråkiga elever och kollegor är fantas4ska och vi har e7 ständigt go7 samarbete. Hit 
kommer både Sankt Nicholas och Santa Lucia. Undervisningen är på svenska, men också 
franska, engelska och italienska i skolans fyra sek4oner. Det som gör skolan speciell är a7 
eleverna blandas under prak4sk-este4ska lek4oner såväl som under naturorienterande (NO) 
och samhällsorienterande (SO) ämnen. Eleverna tar på e7 naturligt sä7 4ll sig språk, de badar i 
dem. De är europeiska infödingar! 
 
Den vackra parken inbjuder 4ll undervisning utomhus. Det finns mycket a7 
mäta, springa på 4d, lyssna på tystnad och fågelsång, undersöka blad och 
snäckor. I skogen ligger en grillplats och 4ll våren börjar odlingen igen i 
skolträdgården där varje klass har en odlingslo7. Så här skulle alla barn ha 
det! När skolan är stängd på kvällar och helger kommer scouter, 
födelsedagsfirare hyr slo7ets matsal eller är ute i parken, fotboll spelas på 
fotbollsplanen och i idro7shallen. Galamiddagar, konserter med jazz eller 
klassisk musik, ja, det är e7 levande område. Jag är glad a7 vara en av dem 
som får ta del av det.  

Château d’Argenteuil är klassisk mark för oss svenskar i Belgien. Ingrid 
Hanell Karlsson grundade 1973 både skolan och Svenska Klubben i Belgien, 
som forkarande har si7 säte på slo7et. E>er 40 år var det stor fest på 
Château d’Argenteuil och år 2023 firar Svenska Klubben 50 år. Välkomna 
4llbaka 4ll platsen Klubbens begynnelse! Och, era barn, barnbarn eller 
bekantas barn i skolålder: välkomna 4ll EEBA, skolan för fram4dens 
européer!  
 

 

Vill du vara med i vår festkommitté? 
2023 fyller Svenska Klubben hela 50 år! Det ska såklart firas 
med dunder och brak. För att möjliggöra denna jubileumsfest 
behöver vi nu din hjälp. 
Vill du vara med? Skicka då ett mail till oss, 
svenskaklubbenbelgien@gmail.com.  
Tack på förhand!



TIPS 
Text: Olof Nordling 
I de flesta vecko4dningar med någon självaktning finns det kolumner med frågor och svar eller fiffiga 4ps 
från sakkunniga i blandade ämnen. I Flandern är det ”Tante Kaat” som är sakkunnig på nästan allt. Hon 
ger kloka råd om hur man fördriver myror med äGka, mördar mullvadar med choklad och utrotar 
maskrosor genom a7 mala peppar i de hål som uppstår när man försökt ta bort dem. Vi har provat 
många av hennes 4ps, mer eller mindre framgångsrikt. En papperspåse fylld med mossa och upphängd 
under pergolan har få7 åtskilliga ge4ngar a7 hålla sig borta, i tron a7 området redan är inmutat av 
illasinnade släk4ngar. A7 göra rent duschdraperiet med babyolja har vi dock inte försökt, bara delvis på 
grund av brist på babyolja sedan barnbarnen vuxit 4ll sig. 

Tante Kaat figurerar inte bara i 4dskri>skolumner - hon har också ha> TV-program och finns förstås på 
nätet och i sociala media. Dessutom ger hon ut böcker, bland annat en som fick krönikören a7 tänka 
e>er en smula. Den heter ungefär ”100 4ps för a7 själv ta hand om sin trädgård” och det var ordet 
”själv” i sammanhanget som fastnade i krönikörhjärnan - det verkar väl litet underligt för en svensk? 
Precis som om det funnes någon annan som tog hand om ens trädgård! Föralldel, ibland kanske en eller 
annan ä7ling klipper gräsma7an mot lämplig ersä7ning, men annars är det väl självklart a7 man sköter 
sin egen trädgård? Nähä - där finns det en skillnad mellan svenskt och flamländskt tänkande - i Flandern 
är det normalt a7 man har en trädgårdsmästare som kommer då och då och fixar det som behöver 
göras. De7a uppmuntras av myndigheterna genom förbud mot a7 föra oväsen på söndagar, så 
gräsklippning och häckansning får klämmas in bland alla andra lördagsak4viteter. Alterna4vt på vardagar, 
men då är trädgårdsägare i allmänhet sysselsa7a med arbetsuppgi>er av annan art och på annat håll. 
Klart man måste ha trädgårdsmästare då.... 

Vallonerna då? Ja, deras 4dskri>er har förstås en del 4ps, men ingen rik4g motsvarighet 4ll Tante Kaat. 
Bu4ken som 4llhandahöll hennes böcker säljer också 4dningar på varjehanda språk (plus cigarrer och 
flera hundra sorters rom!), men innehavaren svarade på direkt fråga a7 ”Nej, någon vallonsk variant av 
Tante Kaat känner jag inte 4ll”. ”Kanske vallonerna redan kan alla hennes tricks?” försökte jag. ”Njae, de 
är nog snarare inte lika noggranna...” blev svaret, som åtminstone illustrerar en bland flamländare vanlig 
uppfa7ning om deras vallonska landsmän.  

Till skillnad från vallonerna har vi ha> ny7a av Tante Kaats 4ps och minsann följt rådet a7 sköta 
trädgården ”själv” sedan långt innan hon myntade det. På gamla da’r kan dock även en svensk byta 
övertygelse och städsla professionell assistans för en del trädgårdsjobb, som a7 klippa egendomens 
Törnrosahäck när den vuxit kämpahög. De7a trots a7 krönikören avskyr utgi>er, men e>er enträget 
påpekande från hustrun är det bara a7 ge sig för den rä7 överflödiga sanningen a7 ”du är inte treGofem 
längre”. 

Till sist är det dags för e7 4ps från krönikören, i konkurrens med Tante Kaat! I vår trädgård ingår en 
mycket liten vinodling, som bekant för trogna läsare. Årets vinskörd blev emeller4d halverad av 
grasserande mjöldagg, så nu tänker vinbonden strunta i vad Tante Kaat föreslår och följa sin mormors 
4ps mot mjöldagg: gräv ner e7 par gamla skor in4ll odlingen så ordnar det sig! Om det skyddade 
vinbärsbuskar i Medelpad för hundra år sedan borde det funka även för vinstockar i Overijse. Kanske 
något a7 prova för andra mjöldaggsdrabbade också? Bara a7 sä7a igång och gräva ner de äldsta skor 
man hi7ar - och gräver, det gör man förstås alldeles själv! 



På uilykt i Antwerpens hamn 
Text och bilder: Kris@na Lodding Cunningham 

Den 24 oktober, en strålande vacker söndag, var Svenska Klubben på besök hos vännerna i 
Svesam, Svensk Samling i Antwerpen. Vi bjöds på e= fantas@skt program, med guidad 
busstur runt den imponerande hamnen, Europas näst största, två muséer samt ärtsoppa 

och punsch i honorärkonsulatets lokal. 

Tor-Björn förklarar varför sportanläggningen "Gamla Tre Kronor" 
är vik2g för Svesam och dess medlemmar.

Start och avslutning i honorärkonsulatet på Brouwersvliet.Det fantas2ska hamnkontorhuset, designat av och 2llägnat den 
irakisk-briUska arkitekten Zaha Hadid.

”Här var vi!”

 Hamnen. Glada deltagare i solskenet på ön Lillo.



BOKSPECIAL: LÄSNING FÖR MELLANDAGARNA? 
Förfa=aren @psar:  Man vet bara inte när 

Text: Malin Sjöberg 

Jag har skrivit en roman som utspelar sig i Sverige och 
Belgien (Brygge) och tänkte a7 det kanske är något för 
4ps-sidan i E-Bladet. Böcker är ju all4d trevliga 

julklappar.  

”På insidan är Rakel en drömmare med intresse för 
livsåskådningsfrågor. På utsidan är hon en ordningsam och 
prak2sk realist. Hon har få+ nog av si+ jobb och är förälskad 
i fel man. 

Rakel skickar ut sin längtan och förhoppning i universum – 
eller om det är elnätet? Hon serveras en bilsemester 2ll 
kon2nenten som kanske kan ge 2llvaron en omstart. 
Sam2digt får föremålet för hennes känslor oväntade 
framgångar e]er a+ hon inspirerat honom.” 

”Man vet bara inte när” är en roman med humor och svärta 
om a7 få det man önskar sig. 

Recension: ”VILKEN 
HISTORA, VILKET ÄVENTYR” 
Text: Lars C Tisell 

Jag sä7er mig framför brasan i sköna 
julmånaden med e7 glas cognac och en bok 
och drömmer mig bort och gör det i bästa 

sällskap med Erik av Pommern som dyker upp vid 
min sida och berä7ar sin fantas4ska historia 
genom Herman Lindqvists "Erik, Nordens 
härskare och sjörövarkung" (Albert Bonniers 

bokförlag). 
Vilken historia! Vilka äventyr! Ja, det är en spännande fröjd a7 läsa om en spre4g tonåring 4ll 
grabb med svensk-polskt kungablod under 1400-talet som blir Nordens kung och härskare över e7 
imperium i Kalmarunionen och som sysslar med kapningar på Östersjön, 47ar djup i damernas 
kollek4oner och kopplar av med både  det ena och det andra. Här får den gamla Kalmar-unionen 
verkligen e7 ny7 liv.. 
Ja, inte något av de7a fick vi lära oss i skolan på 50- och 60-talen inte - men här får vi äntligen e7 
do>ande porträ7 av en kung som visste vad han ville. På go7 och ont. Det blir inga gäspningar för 
mig i läsfåtöljen vid brasan - man blir spik cognacsnykter och både öron och ögon står på ska> när 
man läser årets Herman Lindqvist. 



Kers@n Ekman gör det igen 

Text: Lars C Tisell 

En pensionerad jägmästare si7er och minns åren i 
skogen och sina möten med varg och de djur vargen 
jagar. Tankarna går över vad han egentligen se7, vad 

han egentligen upplevt.. 
Kers4n Ekman tar oss med på en både vacker och 
sorgsen resa in i naturens värld i nya boken "Löpa 
varg"(Albert Bonniers förlag). 
Vargen och dess beteende har all4d stå7 i centrum för 
människor som bor nära naturen och har egna djur som 
måste skyddas. Ja, hur skyddar man sig mot vargen 
egentligen? Kan man skjuta varg hur som helst? Ja, vad är 
rä7 och fel i denna inflammerade fråga? 
Kers4n Ekman, f d Akademiledamot och älskad  deckar- 
och romanförfa7are, har släppt y7erligare e7 mästerverk 
där hon s4llsamt och varligt låter funderingarna från en 
4digare jägmästare i Hälsingland, komma 4ll oss läsare och 
låter oss tänka på den för många av oss främmande 
djurvärld.som är vargens. 
Genom sidorna do>ar skogen och dess blomster men 
också livets farligheter. Boken är en  gåva 4ll oss som 
tycker om naturen och god läsning! 

REPRIS



Lier: en sevärd UNESCO-stad  

I november arrangerades en klubbuilykt @ll Lier, UNESCO-staden i norra 
Flandern. De 25 deltagarna eDer morgonkaffe och den lokala 
kakspecialiteten ”lierse vlaaike” fick  en faktaspäckad 

guidning kryddad med allehanda skandinaviska 
anknytningar. Vi fick reda på a= Lierborna anses som 
särskilt nöjeslystna och a= de kallas för fårskallar. 







 

Tack för att du har läst detta nummer av 
E-Bladet! 
Nästa nummer kommer ut i mars. Vi blir jätteglada om du vill bidra med texter 
eller bilder. Vill du göra det så är deadline 18/3, ditt bidrag skickar du till vår 
mail. 

Du kan alltid nå oss på mejl: svenskaklubbenbelgien@gmail.com och du hittar 
mer information på vår hemsida: svenskaklubbenbelgien.org. 


