
MARS 

E-BLADET

Bildextra: After 
Work med DN:S 
korrespondent 
Utlandssvenskarnas 
parlament  

Häng med Klubben till 
Train World 

Kråssar: nytt ord? 

Läsarnas bidrag: vårtecken



 

Ordföranden för pennan 

Inför Sveriges ordförandeskap i EU och 50-årsjubiléet 2023 behöver 
Svenska Klubben lägga in en högre växel. Vill du vara med när det 
händer? Nästa vecka är det årsmöte, skynda dig nu att anmäla intresse! 

Finnes: Förening för svenskar i Belgien, grundad 1973 och med synnerligen 
god ekonomi, för närvarande i form av en ASBL (Association sans but 
lucratif). Strukturerat samarbete med andra svenska nätverk i och omkring 
Belgien. Nästan 50 års erfarenhet av att organisera evenemang i samband 
med svenska högtider som Valborg och midsommar, studiebesök, utflykter 
och andra aktiviteter för alla åldrar och intresseinriktningar. Resurspersoner 
som gärna delar med sig av kunskaper, tips och kontakter, men som av olika 
skäl behöver träda tillbaka från sina nyckelposter. Sökes:  

1. En ny ordförande. Ordförandens roll är att efter årsmötet fördela rollerna i den nya 
styrelsen, att tillsammans med styrelsen utarbeta en årlig verksamhetsplan, att kalla till 
styrelsemöten och att vara Klubbens ansikte utåt. Ordföranden är också ytterst ansvarig för 
ekonomi och löpande verksamhet. 

2. Nya styrelsemedlemmar. Glada och aktiva svenskar eller svenskspråkiga Belgien-bor, 
med idéer och intresse för att skapa fördjupad kunskap om och relationer med landet vi lever 
i. Gärna med belgiska vänner som är intresserade av att nätverka och bidra till att konsolidera 
och utveckla vänskapen mellan svenskar och belgare.   

3. Nya medlemmar. Svenska eller svenskspråkiga Belgien-bor, som gärna är med på 
aktiviteter och mingel och som vill bidra till att vidareutveckla Svenska Klubben och skapa 
en modern förening för svenskar i Belgien. En förening som är anpassad för de kommande 50 
åren.  

Varför detta upprop? Svenska Klubben kommer att hålla sitt årsmöte för 2021 i slutet av 
mars. Då kommer en ny styrelse att väljas, och årsmötet kommer att uppmanas ta ställning till 
några grundläggande frågor rörande Klubbens framtid, både på kort och på längre sikt.  

Nästa år firar nämligen Svenska Klubben i Belgien 50 år. Detta sammanfaller med Sveriges 
tredje ordförandeskap i EU, som drar igång den 1 januari 2023. Under tidigare svenska 
ordförandeskap har Klubben samarbetat med Sveriges EU-representation för att nå ut till 
många svenskar med information om vår EU-verksamhet. Klubben har även varit med och 
tagit emot både kungliga svenskättlingar och kulturpersonligheter på besök i Belgien.  

Vi tror och hoppas att det finns många som skulle tycka att det vore kul att engagera sig i 
dessa spännande projekt och att vara i händelsernas centrum under de kommande två åren. 
Det är inte särskilt tidskrävande – inga problem att kombinera engagemanget i Klubben med 
ett krävande heltidsarbete. 

Kristina Cunningham 

Ordförande i Svenska Klubben i Belgien 



DN:s EU-korrespondent om jobbet i Bryssel 
Text och bilder: Tomas Grönberg 

Dagens Nyheter:s EU-korrespondent Pia Gripenberg var Klubbens gästtalare 
på Svenska Klubbens After Work. 

 Pia gav oss en inblick i hur 
utrikeskorrespondenter jobbar baserat på hennes 

erfarenheter från London och Bryssel. Hur man följer 
intensiva nyhetsflöden, hanterar korta deadlines, reagerar på 
läsarnas kommentarer (både ris och ros) och mycket annat. 
Också många frågor och kommentarer från deltagarna. Inte 
minst om hur media bevakar Ukrainatragedin. Det hela blev 
mycket intressant och mycket uppskattat.  

Tack också till Kreab Brussels för upplåtande av trevlig 
möteslokal. 



 

 

Pia Gripenberg, DN:s EU-korrespondent berättar för deltagarna  
om det journalistiska arbetet.

Under kvällens After Work minglades det bland medlemmarna.

Kvällen blev mycket lyckad.



Utlandssvenskarnas parlament 

Text: Olof Nordling  

Finns det verkligen ett parlament för utlandssvenskar? Javisst, föreningen Svenskar i 
Världen, eller SviV om man föredrar förkortningar, är känd för att utse Årets 
Svensk i Världen, men mer betydelsefullt för oss i utlandet är nog att man vartannat 

år ordnar ett parlament just för utlandssvenskar.  

Ett av SviVs viktigaste uppdrag är nämligen att verka för utlandssvenskarnas intressen i Sverige 
genom opinionsbildning, diskussioner med politiker och samverkan med andra intressegrupper. 
För detta ändamål behöver man naturligtvis aktuell information från utlandssvenskarna om ”var 
skon klämmer” och vilka frågor som borde prioriteras. En viktig funktion för att inhämta sådan 
information har just Utlandssvenskarnas Parlament som anordnas vartannat år i slutet av 
sommaren, då många svenskar från utlandet är på Sverigebesök. Normalt är dessa parlament 
fysiska möten, men i fjol sammanträdde man via nätet på grund av de begränsningar i resande 
och möten som Covid förorsakade.  

Eftersom problemen för utlandssvenskar kan variera beroende på vistelseland arrangerades 
dessutom fjorton ”förparlament” under våren 2021 för olika områden världen över, bland annat 
för Belgien. Även dessa möten genomfördes digitalt och låg till grund för vilka utmaningar som 
skulle behandlas på Utlandssvenskarnas Parlament några månader senare. Ett par ämnen som 
togs upp i förparlamenten var uppehållstillstånd för medföljande vid återflytt till Sverige, bättre 
service för passförnyelse samt skatte- och arvsfrågor. Detta som exempel på de totalt 24 
frågekomplex som noterades som mest angelägna.  

Utlandssvenskarnas Parlament 2021 ägde sedan rum den 31 augusti och samlade svenskar från 
utlandet som tillsammans med representanter från bland annat UD, Skatteverket, 
Polismyndigheten, Transportstyrelsen och Försäkringskassan diskuterade förslag till lösningar på 
de främsta sakfrågorna från förparlamenten. Dessa diskussioner resulterade i 24 resolutioner som 
sedan skickades till samtliga riksdagspartier och berörda beslutsfattare för senare uppföljning av 
SviVs kansli i personliga möten. Alla resolutioner och mycket mer om SviVs arbete finns på 
hemsidan https://www.sviv.se . 

Håll gärna ett öga på SviVs hemsida 
framöver för att se vilka aktiviteter som 
är på gång. Inför årets val i Sverige 
anordnas bland annat digitala ”livefika” 
under våren med de svenska 
partiledarna individuellt. Läs också om 
alla fördelar som ett medlemskap i 
SviV ger. Genom sponsorsamarbete 
med SviV får Svenska Klubbens 
medlemmar för övrigt 20% rabatt på 
årsavgiften i SviV, 400 SEK mot 
normalt 500 SEK. 

https://www.sviv.se


Nästa aktivitet med Klubben:  

Besök på Train World 
Gyllene tillfälle för alla tågromantiker – 
Svenska Klubben bjuder in till en spännande 
guidad visning på engelska av Train World-
muséet och utställningen om den legendariska 
Orientexpressen. Till denna visning kan vi 
välkomna max 20 personer - först till kvarn!  
   
Till tågmuséet tar man sig lämpligast med tåg, 
det tar 10 minuter från Gare Centrale. Ett 
flertal bussar och spårvagnar står också till 
buds och parkering är inga problem. Alla 
praktiska detaljer finns på muséets hemsida: 
https://www.trainworld.be/en Jag (Kristina 
Cunningham) kommer att göra en samlad 
betalning för inträde med grupprabatt, 
lämpligast ersätter ni mig kontant på plats. 
Museum Pass gäller dessvärre inte på 
tågmuséet. Klubben bjuder på guidningen.  

   
Orientexpressens ursprungliga sträckning var Paris-Istanbul över Tyskland, Österrike, Rumänien 
och Bulgarien. Efter första världskriget fick tåget inte gå genom Tyskland och Österrike längre utan 
drogs genom Schweiz-Italien och fick nu namnet Venezia-Simplon-Orient Express för att markera 
vilken väg det tog.   
   
Visningen ska förhoppningsvis ge oss klarhet inte bara om tågens stolta historia utan även om hur 
lyxen i vagnarna gradvis avtog och den reguljära trafiken omsider lades ner. Några vagnar har 
restaurerats och används för enstaka specialresor. I Sverige har vi haft besök av sådana tåg ett par 
gånger, senast 2013. Någon gång på 80-talet transporterades en mängd rika amerikanska turister 
hela vägen från Malmö till Narvik i ett ”Orientexpress”-tåg.  
  
  
Tid: Söndagen den 27 mars kl 11:00.  
Plats: Senast kl 10:45 framför tågmuséet, Place Princesse Elisabeth 5, 1030  Schaerbeek  
Inträde: Vuxna: 11 euro, barn 6-12 år 9 euro  OBS: Vänligen medtag jämna kontanter.  
Anmälan: Bindande anmälan senast 24 mars via denna länk:  https://bit.ly/Orientexpressen 

https://www.trainworld.be/en
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FOrientexpressen&data=04%7C01%7C%7C4e0ca269aff14a87672f08da05e45938%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637828775566998331%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uOpA2hBPhjkj6UZ6JyVrsL0UE1S18RbotnD8z8DVVJg%3D&reserved=0
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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 allt du behöver för att fira en traditionell Påsk på svenskt vis.
Hos oss hittar du även allt annat du kan tänkas sakna hemifrån
samt mycket gott från våra nordiska grannländer och England.

Välkommen att besöka oss i våra butiker.

Snart är det Påsk!



KRÅSSAR 
Text: Olof Nordling 

Hör nu krönikören - det här är ju alldeles felstavat! Nejdå, ingenting har krossats eller så - 
rubriken är bara ett nysvenskt ord som föreslaget alternativ till ”croissants”, en glosa som 
ligger ganska skevt i munnen om den uttalas på franska mitt i en svensk mening. 

Egentligen borde de väl heta ”franska frukostgifflar”, men det blir rätt otympligt i längden. En 
kråsse, flera kråssar, är enklare och rekommenderas som försvenskning av dessa läckra 
krumelurer. Se där något för Svenska Akademien att bita i!  

Det finns konkurrerande historier om kråssarnas ursprung. Gängse fabel är att en bagare hörde hur den 
lede fienden höll på att gräva sig igenom stadsmuren under ottomanernas belägring av Wien 1683. 
Försvaret larmades, anfallet slogs tillbaka och bagarna hittade på ett nytt halvmånformat bröd som ärofull 
påminnelse om deras hjälteroll. Det kallades förstås inte ”croissant” då, utan Hörnchen eller Kipferl. 
Sedan tog Marie-Antoinette med sig brödet ifråga till det franska hovet, där det döptes till månskära - 
”croissant de lune”. Alternativt skulle året vara 1686 och den ottomanska belägringen av Buda (som då 
ännu inte fusionerat med Pest). Andra förklaringar är att halvmånliknande bakverk uppstod redan då 
araberna besegrades i slaget vid Tours år 732, eller att halvmånkakor har bakats runt påsk sedan 1000-
talet i vissa kloster alldeles oberoende av eventuella militära framgångar.  

Skrönor eller ej - det är åtminstone historiskt belagt att två österrikare, vid namn Zang och Schwarzer, 
öppnade ett ”viennoise”-bageri på Rue Richelieu i Paris på 1830-talet och lanserade ”croissants” som 
flitigt kopierades så att de runt 1850 fanns överallt i staden. Här står fabulerandet på fastare grund, så låt 
oss bara lugnt konstatera att kråssar som ”äkta” fransk företeelse nog har rötter på annat håll.  

Oavsett rötterna är kråssar ändå hejdlöst franska - till den grad att det är nästintill omöjligt att hitta bra 
kråssar utanför Frankrikes gränser! Under åren i Paris på 70- och 80-talen blev krönikören mycket fäst vid 
dessa bakverk, men har förgäves letat efter ”riktiga” kråssar i andra länder utan att finna rätt doft, smak 
och frasighet. I Belgien, som ligger så snubblande nära Frankrike, borde väl en eller annan riktig kråsse 
ha smugit sig in? Inte alls, konstigt nog, trots att det bara är att ta sig över gränsen till Valenciennes för att 
få napp i det avseendet. Om det nu är helt objektivt, förstås - kanske problemet bara finns i krönikörens 
huvud som kråssar på loftet - där saknaden efter Frankrike manifesteras i en Don Quijote-jakt med 
kråssarna som väderkvarnar? Inte omöjligt, för det är faktiskt precis likadant med baguetterna - det finns 
inga riktiga baguetter utanför Frankrike heller!  

Ett hopplöst fall, kan tyckas, men läs och häpna! Efter att ha testat åtskilliga bagerier och kaféer i Belgien 
under trettio år visar det sig att det finns en mycket märklig lösning! Man kan helt enkelt köpa kråssar 
som djupfrysta halvfabrikat i vissa belgiska affärer! Skjuts in i ugnen med dem, fortfarande frysta, och 
efter sisådär tjugo minuter uppstår kråssar med godkänd doft, färg, smak och frasighet. Knappast perfekta, 
men riktigt bra, helgen är räddad! Det lär inte vara världens nyttigaste näring för kroppen, men en lisa för 
själen som förflyttas direkt till Frankrikes hjärta redan av doften från ugnen. Så långt är allt gott och väl - 
återstår att övertyga Svenska Akademien om kråssarnas förträfflighet även som vokabulär. Sedan är det 
bara att finna sig i att man måste ta sig till Frankrike för att få riktig baguette och att vi antagligen får leva 
med baguetternas uttal och stavning....fast på nederländska heter det ju stokbrood! Hmmm...vad sägs om 
stockbröd!?  



 

Fabian Edelstam är en framgångsrik svensk konstnär som lever i Paris. Hans porträtt 
av Paul-Henri Spaak finns i Europaparlamentet i Bryssel, där det invigdes 2015 i 
närvaro av statsmannens dotter Antoinette, Cecilia Malmström och den dåvarande 

talmannen Martin Schultz. Nu kommer Fabian tillbaka med en utställning om de kungliga. 
Alla är välkomna på vernissage den 24 februari. Utställningen pågår fram till den 24 mars 
och finns på Peep Art Gallery i Bryssel. 

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!



Läsarbilder:  
Våren är kommen! 



Tack för att du har läst detta 
nummer av E-Bladet! 
Nästa nummer kommer ut i juni. Vi blir jätteglada om du 
vill bidra med texter eller bilder. 

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


