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(Nya) ordföranden för pennan 

Kära medlemmar,  
Första gången jag kom till Bryssel var 1980, på den tiden 
hette jag Lodding i efternamn. Jag var praktikant på EU-

kommissionen och jobbade samtidigt som Europa-samordnare för 
den internationella studentorganisationen för ekonomi-studenter, 
AIESEC. Redan då hade jag en del kontakt med Svenska Klubben 
via svenska vänner och bekanta, som alla var bosatta i Waterloo eller 
Rhode St Genèse. Bryssels centrala delar var rätt avfolkade i början 
på 80-talet.  
Fjorton år senare kom jag tillbaka, för att jobba med internationell 
marknadsföring på ett danskt företag. Att Sverige röstade för att gå 
med i EU kom som en överraskning i slutet på 1994, när jag just 
hade träffat min (engels-)man och bestämt mig för att bli kvar i 
Bryssel. När vårt första barn var på väg gjorde jag alla inträdesprov 
som anordnades för svenskar till EU’s institutioner, och hade turen 
att komma in som översättare på EU-kommissionen. Jag blev EU-
tjänsteman i slutet av 96 och sedan dess har jag också varit medlem i 
Svenska Klubben.   

Det kändes viktigt att ha en länk till Sverige och allt svenskt, särskilt 
under småbarnsåren. Vi fick så småningom tre barn, som alla gick i belgiska skolor på låg- och 
mellanstadiet. I familjen pratar vi mest engelska, men barnen har lärt sig svenska och jag har hållit 
stenhårt fast vid svensk kultur och svenska traditioner. Det hade inte varit möjligt utan Klubben. Jag 
är mycket tacksam över alla Valborgs- och midsommarfiranden, julgransplundringar och 
festligheter runt Svenska flaggans dag, eller Nationaldagen som den ju blev så småningom. Kyrkan 
har också varit betydelsefull  som träffpunkt, även för några av våra au pairer genom åren. Vår 
äldsta dotter konfirmerades också där.  
På senare år har det blivit mindre klubbliv men jag har åtminstone deltagit i ett par aktiviteter varje 
år. Nu är det mina egna intressen som styr, barnen får klara sig själva. Jag har börjat gå på de 
intressanta och lärorika månadsträffarna som anordnas av SIC (Swedish Investment Club). Och jag 
har med stor glädje återvänt till Friskis & Svettis efter nästan 20 års medlemskap i en mer lokal och 
förfärligt dyr fitnessklubb.  

Jag har varit med i Klubbens valberedning i 4-5 år och upplevt hur svårt det har blivit att värva nya 
medlemmar till Klubbens styrelse. Samtidigt har det totala medlemsantalet sjunkit drastiskt. För 
detta finns det många uppenbara och logiska anledningar. Men jag tycker själv att det är viktigt att 
Klubben finns kvar och på nytt stärker sin ställning som referenspunkt för svenskar i Belgien. 
Därför bestämde jag mig att kandidera som ordförande, när Lars Åberg av hälsoskäl deklarerade att 
han skulle avgå. Årsmötet, som egentligen skulle ha ägt rum i slutet av mars, blev så småningom till 
ett zoom-möte i oktober. Medlemmarna röstade för att ge mig förtroendet att se klubben ut ur 
Corona-slummern och tillbaka till normal verksamhet. Samtidigt röstades sex befintliga och fyra 
nya styrelsemedlemmar in (förutom mig). Den 18 november höll vi vårt konstituerande zoom-möte. 
Nu är vi på G. Alla har idéer och är fulla av energi. Till dess att vi kan börja anordna aktiviteter i 
full skala kommer vi att fokusera på att konsolidera medlemsförteckningen, uppdatera hemsidan 
och kommunicera via sociala media.  



På förslag från den avgående styrelsen röstade årsmötet även för att fastställa medlemsavgiften till 
20€ per hushåll för det kommande kalenderåret, 2021. Eftersom Bladet numera endast ges ut 
digitalt faller den största utgiftsposten bort från Klubbens budget och ekonomin är under alla 
förhållanden god. Men för att vi ska kunna få ordning på medlemsregistret är det jätteviktigt att alla 
medlemmar/medlemsfamiljer betalar denna lilla symboliska avgift med det snaraste. Så jag vill be 
dig att gå in på hemsidan med det snaraste: https://www.svenskaklubbenbelgien.org, logga in om du 
fortfarande har lösenord, klicka annars på ”Bli medlem”.  

Kolla dina uppgifter, komplettera om det behövs eller fyll i ett nytt formulär, samt betala in 
medlemsavgiften direkt på Klubbens konto BE53 9530 2419 0553. 
Om du har idéer om framtida aktiviteter eller känner för att engagera dig på ett eller annat sätt är du 
mer än välkommen att höra av dig, antingen via e-post direkt till mig: 
kristina.cunningham@outlook.com, eller via Klubbens facebooksida:  
https://www.facebook.com/svenskaklubbenbelgien  

Jag och övriga i styrelsen hälsar dig och de dina välkommen (åter) och ser fram emot att snart få se 
dig och dina närmaste på våra kommande aktiviteter!  

https://www.svenskaklubbenbelgien.org/
mailto:kristina.cunningham@outlook.com
https://www.facebook.com/svenskaklubbenbelgien
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Rue Archimède 59, 1000 Bruxelles
Tel: 02-735 11 38
Mån  12.00 – 18.30
Tis-Fre 10.00 – 18.30
Lör 10.00 – 18.00
Sön 10.00 – 14.00

Allée du Petit Paris 5, 1410 Waterloo
Tel: 02-353 04 30
Mån  12.00 – 18.00
Tis-Fre 10.00 – 18.00
Lör 10.00 – 18.00
Sön Stängt

Gourmet International  Food & Gifts

Lars och Marie med personal

Vi har nu dukat upp våra butiker med julpynt, adventljusstakar, glögg
och pepparkakor. Vi har även lussebullar, julskinka, sill och lax tillsammans
med allt annat som förgyller julen. Beställningar av hela laxsidor tar vi emot

fram till den 3:e december. Välkommen att besöka oss i våra butiker.

Börja
 

hos oss!
JulfirandetJulfirandet



Vi presenterar Svenska 
Klubbens nya styrelse! 

Efter många försök som stoppats pågrund av 
pandemin fick Svenska Klubbens årsmöte äntligen 
äga rum - detta år i digital form. I och med detta 

har vi nu en ny styrelse med en blandad kompott av gamla 
och nya styrelsemedlemmar. Här nedan får några av dem 
chansen att presentera sig.  

Vad heter du?  
Tomas Grönberg. 
Hur länge har du bott i Bryssel?  
24 år. 
Vilket är ditt smultronställe i Belgien?  
Den häftiga skulpturparken Middelheim i Antwerpen 
(www.middelheimmuseum.be). 
Vad är ditt bästa tips för livet i lockdown?   
Testa nya matlagningsrecept  
Nämn en sak som du vill att Svenska Klubben ska göra 
under 2021. 
Inte bara en och inte bara vill. Jag planerar redan nu ett 
antal spännande aktiviteter för när vi kan träffas igen: Ny 
Kitsch & Kuriosavandring i Brueghels fotspår i Dilbeek 
(redan spikat till 17 januari och inbjudan kommer snart); 
Guidat besök på Bryssels Regionparlament med 
parlamentarikern David Weytsman; Träff med Malin 
Persson Giolito som berättar om sitt författarskap och 
kanske något om den nya boken som är på gång; Och en 
favorit i repris – fågelskådning med Andras Bartal. 

Vad heter du?  
Eva Bartholdson. 
Hur länge har du bott i Bryssel?  
25 år. 
Vilket är ditt smultronställe i 
Belgien?  
Forêt de Soignes och sanddynerna i 
De Haan. 
Vad är ditt bästa tips för livet i 
lockdown?   
Rida i naturen. 
Nämn en sak som du vill att 
Svenska Klubben ska göra under 
2021. 
Aktivera medlemmarna.

Vad heter du? 
Leif Brottman. 
Hur länge har du bott i Belgien? 
36 år. 
Vilket är ditt smultronställe i 
Belgien?  
Oostende – trevlig stad med fina 
restauranger, museer, konstverk och 
strandpromenader 
Vad är ditt bästa tips för livet i 
lockdown?   
Ut och vandra i skogen 
Nämn en sak som du vill att 
Svenska Klubben ska göra under 
2021. 
Vet ej just nu.

http://www.middelheimmuseum.be/


Vad heter du?  
Jacob Arfwedson. 
Hur länge har du bott i Bryssel?  
Jag flyttade till Bryssel hösten 2014, närmast 
från Paris där jag bott sedan 1984. Jobbar 
som översättare, tidigare på kommissionen 
och på rådet sedan september. 
Vilket är ditt smultronställe i Belgien?  
I Bryssel är jag särskilt förtjust i Marolles-
kvarteren där vi ofta botaniserar i affärerna 
på rue Haute och rue Blaes eftersom vi bor i 
närheten. Favoritkaféet heter "Kaffabar" vid 
place Rouppe, Bryssels bästa kaffe. 
Vad är ditt bästa tips för livet i 
lockdown?   
Mot stress rekommenderas att göra något 
"handfast" och i mitt fall blir det matlagning 
och pianospel, samt löpning i stadsparken.  
Nämn en sak som du vill att Svenska 
Klubben ska göra under 2021. 
Jag hoppas kunna bidra med intressanta 
talare så småningom. Under flera år ordnade 
jag varje månad konferens på Hotel Amigo 
(The Amigo Society) med talare från EU:s 
institutioner, Belgien och Sverige.

Vad heter du?  
Kerstin Windahl. 
Hur länge har du bott i Bryssel?  
Jag och min man kom till Belgien 1969, så det blir 
50 år sedan. Vi bodde då på ”Résidence Georges 
Simenon”, så då visste man att man var i Liège. 
Vilket är ditt smultronställe i Belgien?  
Mitt smultronställe är kanalen “Charleroi-
Bruxelles” vid Ronquières som erbjuder 
fantastiska promenader, till fots och cyckel, 
speciellt uppskattade när man under vägen kan 
plocka körsbär,  björnbär och äpplen! Här kan du 
också besöka pråmbyn, se http://
www.canaletpaysages.be/ronquieres-le-village-de-
peniches-canal-charleroi-bruxelles/.  
Vad är ditt bästa tips för livet i lockdown?   
Under lockdown är ju tiden perfekt för rensning 
överallt i hemmet och emellanåt kan man ägna sig 
åt att lösa korsord på franska vilket effektivt fyller 
ut det franska ordförrådet.   
Nämn en sak som du vill att Svenska Klubben 
ska göra under 2021. 
2021 blir ett utmanande år för Styrelsen. Klubbens 
ambition är att bättre bevara svenskheten i Belgien 
genom att försöka nå de tusentals svenskar som 
finns i detta land. Var finns vi och hur många är 
vi? Än så länge “Ingen som vet, ingen som vet…” 
sjöng Hasse Alfredsson. För att kommunicera utåt 
på ett mer effektivt sätt, kommer vi att mycket 
mer utnyttja de digitala hjälpmedlen som nu 
erbjuds.  



Vad heter du?  
Lars Åberg. 
Hur länge har du bott i Bryssel?  
Jag vi flyttade ner till Belgien 1995 men har flyttat 
tillbaka till Sverige två gånger.  
Vilket är ditt smultronställe i Belgien?  
Det finns väldigt många smultronställen i Belgien 
bästa sättet att hitta dom är att gå på Adeps olika 
promenader som anordnas runt om i Belgien.  
Vad är ditt bästa tips för livet i lockdown?   
Jag och min fru har tagit på dagarna tagit långa 
promenader och på kvällarna spelat kort när man 
inte grottar ned sig i en Netflix serie.  
Nämn en sak som du vill att Svenska Klubben 
ska göra under 2021. 
Så fort som situationen tillåter så skall vi ordna 
aktiviteter så att vara medlemmar får möjlighet till 
fysisk samvaro såsom utflykter, teater och 
gemensamma restaurangbesök. 

Vad heter du?  
Lotten Vallgårda. 
Hur länge har du bott i Bryssel?  
Jag flyttade hit 2017. 
Vilket är ditt smultronställe i Belgien?  
Jag älskar att åka ut i skogen bakom chateau 
de la Hulpe. Därifrån kan man vandra ca 15 
kilometer till man kommer till Sint-
Cornelius Chapel i Groenendael. Har man 
med en lunchmacka och en kaffetermos så 
känns livet näst intill komplett. 
Vad är ditt bästa tips för livet i 
lockdown?   
Jag har stickat en del. Perfekt sak att göra 
samtidigt som man lyssnar på podcast, 
ljudbok eller tittar på tv. Även att vandra och 
upptäcka belgisk natur. 
Nämn en sak som du vill att Svenska 
Klubben ska göra under 2021. 
Främst hoppas jag på att kunna leverera fyra 
välfyllda och bra nummer av E-bladet till 
alla medlemmar. 



Manick 
Text: Olof Nordling 

Ja, vadå ”manick”? Mojäng, grunka, grej, pryl, moj, pryttel, manick - det finns åtskilliga 
slarvord för svårbestämda föremål av måttliga dimensioner - än se’n då? Jo, ibland kan 
livet i främmande länder bjuda på oväntade etymologiska aha-upplevelser.  

Så var det för riktigt länge sedan när dottern började ägna sig åt gymnastik med liv och lust samt 
omåttliga ambitioner. En helhjärtat halsbrytande verksamhet, såpass att föräldrarna fick hjärtat i den 
nästan halsbrutna halsgropen när de vågade titta på. Bland alla egendomliga redskap att hantera i 
den verksamheten finns det något som jag tror kallas för ”barr”, ett par asymmetriskt upphängda 
pinnar på stavhoppshöjd, som man ska snurra runt på i en massa varv för att få så många poäng som 
möjligt. För att  kunna göra detta i tillräcklig utsträckning behöver man begripligt nog en sorts 
märkliga skydd i läder för händernas insida. Sådana kommer då dottern hemdragande med och på 
föräldrarnas korkade undran meddelar att de så klart är ”manicker”, fast på franska förstås, 
”maniques”. ”Aha” tänker pappan/krönikören med förklaringens talgdanksljus tindrande i skallen - 
”alla våra vanliga manicker i svenskan kommer alltså från ett franskt lånord!”. Ja, franskt och 
franskt - faktiskt äldre än så och ursprungligen från romartiden - det var en ”manica” som 
gladiatorerna skyddade högerhanden med. Det visar sig dessutom att även bågskyttar har liknämnda 
skydd här och där för händer och underarmar. Inte nog med det - ”manique” lär även vara en 
synonym för ”porte pot” eller grytlapp på svenska, vilket krönikören inte visste alls, något som 
generande nog avslöjar krönikörens bristande kunskaper om köksverksamhet, oavsett språk.  

Gymnastik innebar på den tiden tävlingar här och var i Belgien för dottern och därmed en 
omfattande chaufförverksamhet för krönikören som lärde sig mycket om landets geografi på 
kuppen.  Detta var under ett gryende nittiotal, så varken GPS eller Google Maps fanns att fuska 
med. Nejdå, det var riktiga kartor och märkliga verbala vägbeskrivningar som gällde. Detta krävde 
ofta en planeringsresa i förväg för att säkerställa färdvägen till den gymnastiksal i exempelvis 
Charleroi som var målet för just den helgens tävling. Mycket lärorikt för krönikören och visserligen 
konverterade dottern till gymnastikdomare omsider, när ambitionerna överträffade vad benstomme 
och ligament klarade av, men tävlingarna fanns ju kvar och transportbehovet likaså.  

Många år senare blev krönikören återigen påmind om manickernas allmänna mångsidighet. Detta 
vid shopping med hustrun på en hypermarché i Frankrike, gamla hederliga Auchan. Där uppenbarar 
sig en förträfflig företeelse i mjuk och blå konstplast avsedd att skydda vänster hand när man ska 
öppna ostron - just det, naturligtvis en ”manique”! I vanliga fall har krönikören någon tygtrasa (som 
hustrun med viss tveksamhet lånat ut) för att skydda vänsterhanden från slintande ostronknivar, men 
det blir ju mycket slafsigt och i allmänhet går tygtrasan sedan i soporna. Det var strax före jul i fjol, 
och då kan ju oavsiktliga självmord med ostronkniv uppfattas som stötande, så inköpet var 
självklart - visst ska man ha en ostronmanick! Den provkördes med utmärkt resultat under julhelgen 
och visade sig väl värd investeringen på en knapp Euro-femma. Allt detta för att visa att krönikören 
ibland lyckas göra någon nytta i köket, om än alldeles för sällan enligt hustrun. Trevlig 
presentartikel dessutom för den som har allt - se där ett utmärkt tips på present till dem som redan 
har allt annat!  



Årets gran: ”Extra ståtlig!” 
Bilder: Jacob Arfwedson. 

Mycket ter sig annorlunda i år och många traditioner kommer säkerligen brytas. Ett 
ting som troget står grönt och grant på plats är julgranen på Grand-Place. Enligt 
våra källor är granen till och med extra fin och ståtlig i år. 



Profilen 
Text: Eva Bartholdson 
Bild: Tobias Enell 

Jag träffar Margaretha Hagberg i 
Svenska kyrkan som känns lite ödslig 
nu under pandemin. Sedan 2016 

jobbar Margaretha deltid i kyrkan där hon 
sköter bokföringen, skriver rapporter till 
kyrkorådet och SKUT och håller i alla 
kontakter med leverantörer och ibland 
myndigheter. Hon har varit med i Svenska 
Klubbens styrelse från 2012 till 2019.  

I klubben har hon både tagit hand om 
medlemsregistret och varit räkenskapsförare 
och hon sköter fortsatt Klubbens räkenskaper. 
Margaretha började en ettårig 
sekreterarutbildning på Stockholms universitet 
med siktet inställt på att få utlandserfarenhet. 
Utbildningen blandades med praktiskt arbete i både Stockholm, Lausanne och Brighton. Bryssel 
blev dock valet när hon började leta jobb genom att sätta ut en annons i Le Soir 1970. Det gav 
upphov till ett 30-tal jobberbjudanden och hon började sin karriär på ett amerikanskt företag, Joy 
International, som tillverkar utrustning för gruvbolag. Genom anställningen fick hon arbetstillstånd.  

Ett par år senare började hon på dataföretaget Control Data som var en konkurrent till IBM. 
Margaretha träffade sin belgiske man 1971, de gifte sig 1972 och hon fick sina söner 1973 och 
1974. Jag kan inte annat än konstatera att det går undan när man är med Margaretha. Efter ett par år 
i hemmet med barnen började hon arbeta på läkemedelsföretaget Pfizer där hon stannade i 35 år. 
Kanske inte så konstigt med tanke på att hon började som sekreterare och avancerade till Business 
Analyst och skötte sedan räkenskaperna i ett asbl till Pfizer som tar hand om företagets 
pensionsförsäkringar. Margaretha berättar att det mest var belgare anställda på Pfizer och att hon 
därigenom snabbt förbättrade sin franska och levde i en helt franskspråkig belgisk kultur, men om 
det behövs så klarar hon sig bra på nederländska också. När hennes man gick bort 1995 sökte hon 
sig tillbaka till den svenska kulturen och träffade Harriet Lebrun på golfbanan som gav henne ett 
exemplar av Bladet. I denna utgåva av Bladet fanns en annons om att Svenska Klubben sökte en 
medlemsansvarig. I hård konkurrens blev Margaretha medlemsansvarig och efter några år tog hon 
också över Klubbens bokföring. Genom detta engagemang tycker hon att hennes svenska 
språkkunskaper har kommit tillbaka och att hennes kontakt med Sverige har förbättrats.  



Hon försöker numera åka till Sverige minst två gånger per år, fast det under tidigare år bara blev en 
gång per år. Hon har nu fyra barnbarn som hon hjälper till med att passa och därför åker hon 
varannan vecka till Liège där en av sönerna bor. Den andre sonen är allmänläkare och jobbar 
mycket så hon behövs hos honom också. Under ledig tid sköter hon sin trädgård och spelar golf två 
gånger i veckan i golfklubben i Anderlecht som är den enda golfklubben som är med i både 
franskspråkiga AFG och nederländskspråkiga VVG. Dessutom deltar hon i en bokklubb och en 
teatergrupp.  

Margaretha kommer att stanna här i Bryssel för det är här hon känner sig hemma och trivs. Hon är 
glad för all sysselsättning, för sin familj och jobbet på kyrkan. Margaretha säger att hon gärna vill 
besöka Sverige regelbundet och helst av allt ta med sig sin stora familj och tillbringa en del av 
sommaren där med dem. När jag frågar vad det är som gör att hon trivs här utöver sina familjeband 
säger hon att det känns lätt att leva i Belgien för kulturutbudet är så stort och att det är lätt att resa 
från Bryssel till olika platser. Här lever hon i en internationell miljö med många subkulturer och 
framför allt har hon aldrig tråkigt. Vi i Svenska Klubbens styrelse är glada över att ha fått ha henne 
med oss och vi hoppas att hon vill fortsätta att samarbeta med oss.  

HAR DU INTE KÖPT ALLA 
JULKLAPPAR ÄN? 
Vi tipsar dig om att köpa ett 
medlemskap i Svenska Klubben. 

Det är en julklapp som täcker hela  
2021. Den ger mottagaren tillgång till  
alla våra aktiviteter, medlemsrabatter  
och E-Bladet. 

Fyll i ett formulär, som du hittar på vår  
hemsida svenskaklubbenbelgien.org, och 
Betala in 20 EUR per person/familj till  
Klubbens konto:  
IBAN: BE53 9530 2419 0553  
BIC: CTBEBX 

http://svenskaklubbenbelgien.org


Bokrecension - Offermakaren av Viveca Sten 
Recensent: Lars C. Tisell 

Det snöar i Åre. Det snöar så mycket att 
flingorna bildar oregelbundna snövallar där 
skidåkarnas spår och liftar går fram. Det är här 

mitt i det vita svenska skidparadiset Åre som  Viveca 
Steen förlagt sin nya deckare, Offermakaren.  

Med enkla medel målas landskapet Jämtland  upp där 
människor kopplar av och har det semestertrevligt… 
Ett stelfruset lik hittas, ett lik som snö och kyla tagit 
hand om. Hur länge har det legat där? Varför har ingen 
lagt märke till det? Man eller kvinna? Är det fler döda i 
området.... eller? 

Det är frågor som inspektör Lindskog vid Årepolisen 
nu får försöka få klarhet i tillsammans med stationens 
nya kvinnliga polis, Hanna Ahlander, Ett polispar som 
båda går och funderar på sina egna problem. Dagarna 
går och skräcken sprider sig djupare in i bygdens 
skogar och ortbefolkningens känner oro och undran. 

Frågan är hur polisutredarna ska lyckas få fram något 
spår till förövaren eller förövarna - ja, går det över huvudtaget nu när snön bara blir djupare och 
djupare och himlen vägrar sluta utskyfflandet av de vita massorna. 

Genom småvirriga samtal och påhittigt falskspel, börjar ett lillspår, ett mönster visa sig på den kalla 
och snöiga spanarkartan  där mördaren eller mördarna borde befinna sig. Eller..? 
Innan Viveca Stens polisfolk lyckats reda upp denna spännande och olycksbådande mordhändelse, 
så måste alla småfrågor och undringar som alltid ingår i utredningar noga gås igenom och 
tolkas.Men så en dag slutar det att snöa och Åreskutan lyser upp och alla på orten hoppas att 
Årepolisen ska göra det stora gripandet, det stora avslöjandet. Offermakaren är en ljuvligt farlig och 
nagelkrävande bok att läsa! 



Kulturnytt med Henric Weyde 
  

Bestämmelserna för att minska spridningen av Coronaviruset är fortfarande extremt 
hårda för att hindra en tredje spridningsvåg. All kulturell verksamhet och offentliga 
föreställningar är förbjudna. En ljuspunkt är att utställningar på museer är 

tillåtna. Uppfinningsförmågan för att finna former att sprida kulturen via Internet har varit 
mycket stor: 

  
- Cinematek på nätet: filmer på Cinemateks arkiv 
finns på Universciné, Uncut och Lumière.    
- Youtube: Schubert: - Winterreise: Fischer-Dieskau 
& Brendel.  
- Youtube: Martha Argerich – spelar Chopin 
"Polonaise No 6 I'Heroique” och Chopin Concerto 
No. 1".  
- Youtube: Philippe Herreweghe, Collegium Vocale, 
Gent; Bach Mass G major BWV 236.  
- Youtube: Keith Jarrett, The Köln Concert  
Utställningar Belgien (museerna är åter öppna):   
- Adjugé ! Les artistes & le marché de l’art en 
Belgique, till 18.04.21, Musée Felicien 
Rops,Namur.   
- Be Modern, konstmuseet visar i en utställning sin 
samling modern konst, Musées royaux des Beaux-
Arts , Rue de la Régence. 
- Danser Brut till 10.01.21, Bozar och Museum Dr 
Guislain , Gent. 
- Giacometti – l’humanité absolue till 17.01.21, La 
Cité Miroir, Liège 
- The Lighthouse, Villa Empain är omvandlat till ett 
hus fyllt av ljus, till 18.04.21, Fondation 
Boghossian, Villa Empain, Avenue Franklin 
Roosevelt 67.  
- Toutankhamon, till 03.01.21, Gare TGV 
Guillemins , Liège.  
- Warhol - The American Dream Factor,till 
28.02.21, La Bouverie, Liège.  
- Xavier Noiret-Thomé & Henk Visch, 
Panorama, till 17.01.21, La Centrale for 
Contemporay Art, Bryssel.  
Auktionshusen – Salles de ventes; Horta, Galerie 
Moderne, Vanderkindere och Mont de Pieté, finns 
på internet .  

I dessa tider öppnas nya möjligheter att 
uppleva kulturen på nätet:   
- Louise Bourgeois une vie, om skulptören 
av jättespindeln, finns på Youtube.  
- Teresa de Keersmaeker föredrag Collège de 
France.fr (www.college-de-france.fr) och  
Bach på Youtube.  
- Bio hemma (www.lecinemabelge.be) och 
(https://www.lacinetek.com/be).  
- Neil Young sångare, jazz +, Kanada, öppnar 
sitt arkiv (https://neilyoungarchives.com).   
- Opera hemma: La Monnaie 
(www.lamonnaie.com) och (https://
www.lamonnaie.be/fr/sections/388-mm-
channel)   
Opera de Paris (https://www.operadeparis.fr/
actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-
redecouvrir-en-ligne),   
Metropolitan (https://www.metopera.org/
discover/video/),    
Wiener Staatsoper (https://www.wiener-
staatsoper.at/die-staatsoper/medien/detail/
news/online-live-uebertragungen-aus-der-
wiener-staatsoper/).   
- Program, utsändningar och TV-serier, 
hemma: surfa på Auvio på RTBF.   
- Muséer och utställningar över världen: 
(https://artsandculture.google.com). .  
- Flagey, klassisk musik:   
(https://www.facebook.com/pg/
studiosflagey/videos/?ref=page_internal)   
på Facebook, Youtube och Instagram.  
- Culture together: (www.lesoir.be/
culturetogether).HW   
- Montreux jazz: ca. 50 konserter 
registrerade 
(www.montreuxjazzfestival.com).  
- Youtube, Nina Simone. 
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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAS ALLA LÄSARE 
Text: Frida Rivière Dannerstedt  

Efter ett händelserikt år vill man återskapa lugnet med sitt vanliga julfirande. Samtidigt 
kanske man har känt sig lite orolig för julen såsom Mumintrollens familj när de vaknar upp i 
en snötäckt Mumindal, vad får man egentligen göra i år och hur firar man julen i Belgien? 
Med den här artikeln vill jag förklara hur belgarna brukar fira jul. Kanske kan man tänka 
sig prova på några av deras traditioner och rent av inkorporera ett och annat.  

JULMATEN  
Belgiska julmaten utmärker sig för att man inte står i köket 
i timmar, men råvarorna får regera. Om man så vill kan 
man till julafton beställa maten från en traiteur och äta 
julmiddagen hemma.  
Vanligtvis inleder man julmiddagen med ostron eller 
hummer. Dessa finns till salu överallt i samband med jul.   
Därpå fortsätter man kanske med Foie Gras (gåslever eller 
anklever), som finns i handeln vid jul med fikonsylt och 
brioche toast. Kilopriset på Foie Gras är högt och 
“blandningar” är inte ovanliga. Belgien har till och med 
sedan 1985 egen Foie Gras-produktion i regionen Upigny.  
Huvudrätten består ofta av kapun eller kalkon. Efterrätten 
brukar vara en Bûche de Noël, en förfinad rulltårta som 
liknar en julstubbe, gärna med chokladkräm. Varje år 
presenterar de olika patissiers nya varianter och kreationer 
på Bûche de Noël. Till måltiden dricks vanligtvis 
champagne och/eller möjligen ett fint gammalt årsvin.  
För att avrunda måltiden med kaffe kan man förutom goda 
chokladpraliner prova de traditionella kastanjerna 
konserverade i socker som kallas marrons glacés 
presenterade i guldfodral.  
Man får oftast beställa ostron, kapun och Bûche de Noël i 
förväg för att undvika besvikelse på julafton.  
För er som kanske åker hem till Sverige erbjuder många 
traiteurs fina hampers med belgiska delikatesser. 

HUGG DIN EGEN JULGRAN! 
Från och med slutet på november 
erbjuder Sapi Grange söder om Namur 
möjlighet att hugga sin egen julgran. 
Man kan välja mellan fyra olika 
gransorter. De har öppet från onsdag till 
söndag mellan kl. 10 och 16. En rolig 
aktivitet man kan göra med familjen. 
Pris mellan 12 och 60 euros.  
Adress:  
Grange 2, B-5537 Anhée  
https://sapigrange.jimdofree.com/ 

JULKLAPP TILL VÄLGÖRENHET  
Traditionen att skolor samlar ihop mat i form av 
konserver eller varor med lång hållbarhet har 
ställts in i år. Men om man missat insamlingen 
hos den närmaste livsmedelsbutiken går det 
utmärkt att direkt kontakta La Fédération Belge 
des Banques Alimentaires asbl för donationer 
från privatpersoner.  
Adress:  
Chaussée de Zellik 12, B-1082 Bruxelles  
https://www.foodbanks.be/fr/contact 

JULKLAPP TILL BREVBÄRAREN OCH SOPHÄMTNINGEN  
Här i Belgien är det tradition att man ger såväl brevbäraren och sophämtningen en liten gåva inför julen.  
Oftast kommer de och ringer på dörren, och brandkåren kan även komma med en liten julönskan.  I år 
kanske vi kommer ha litat lite mer på Posten och varit tacksamma att sophämtningen fortsatt under ”le 
confinement” och därför viktigt att komma ihåg dem.   
Man kan lämna ett litet kuvert med 10-30 euro när man träffar dem, alternativt lämnar man det till 
brevbäraren i brevlådan med titeln: Pour le facteur. 

https://www.foodbanks.be/fr/contact
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VINTERSPORT UNDER JULLOVET  
Redan på 1500-talet skildrar Pieter Bruegel i sin tavla 
”Jägarna i snön” olika vintersporter, dock snöade det 
knappt förra vintern i Belgien och det flesta vintersporterna 
kräver lite planering runt detta.  

CURLING  
Mechelen öppnade Belgiens första curlingbana under 2017. Här 
kan man förboka en introduktionskurs med 1-5 personer på en 
av de tre banorna och all curlingutrustning finns tillgänglig på 
plats. Pris ca 30 euro per person.  
Adress:  Driesstraat 8, 1982 Elewijt (Zemst)  
https://www.curlingzemst.com  
  
SKIDÅKNING  
Yet Ski & Snowboard   
Det finns i Bryssels Anderlecht kommun sedan 30 år tillbaka en 
konstgjord skidbacke där man kan hyra skidor på plats. Barn 
kan även gå på förbokade skid- och snowboardkurser. Pisten är 
130m lång och 55m bredd och täckt med en polyetylematta. 
Öppettiderna varierar nu under coronarestriktionerna. Läs på 
deras webbsida först. Pris runt 10 euro för vuxna och 8 euro för 
barn för en timmes åkning + 4 euro för skidor.  
Adress: drève Olympique 11, 1070 Anderlecht  
https://www.yetiski.be/  

Baraque de Fraiture  
Ardennerna erbjuder cirka 8 km skidbackar och Baraque de 
Fraiture ligger allra högst på cirka 650m. Innan ni reser, håll 
utkik på vädret.  
Adress: Luxemburgprovinsen  
http://www.ardennes-neige.be/  
  
SKRIDSKOÅKNING  
Patinoire Poséidon  
Woluwe-St-Lambert kommun i Bryssel erbjuder en av de äldsta 
konstfrusna skridskobanorna i Belgien, här lyfter de på taket vid 
soligt väder. Det finns även en mindre avskild del för de allra 
minsta. Pris: Ca 9 euro inklusive skridskor. Förbokning av 
biljetter via websida. Öppettider varierar på grund av corona-
restriktionerna.  
Adress: Avenue des Vaillants 4, 1200 Woluwe-Saint-Lambert  
https://www.skate-poseidon.be/en/  
  
FLANDERNS OLIKA NATURRESERVAT 
Flanderns skogs- och naturbyrå har en lista över dammar som är 
lämpliga för skridskoåkning vid tillräckligt kalla temperaturer.  
Men tillåtelse att åka skridskor ges alltid i samråd med de lokala 
myndigheterna, såsom borgmästaren, polisen och brandkåren.  
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Tack för att du har läst det här numret av 
Bladet! Nästa nummer kommer i februari. 

Tills dess kan du följa våra uppdateringar på vår Facebook: 
https://www.facebook.com/svenskaklubbenbelgien 
Och på vår hemsida: https://www.svenskaklubbenbelgien.org. 

Vi blir jätteglada om du vill skicka in förslag, texter och 
bilder till nästa nummer av Bladet. Det gör du då till 
svenskaklubbenbelgien@gmail.com innan 15 februari. 

God jul och gott nytt år!
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