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INNEHÅLL Ett stort tack…
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Nu är det dags att bli
medlem/förnya sitt
medlemskap i Svenska 
Klubben för 2017
Medlemsavgiften är 45 EUR per person/familj och 

betalas till Klubbens konto :

IBAN : BE53 9530 2419 0553 

BIC : CTBKBEBX

Glöm inte att ange namn och adress vid inbetal-

ningen !

Passa gärna på att kolla era personuppgifter på 

www.svenskaklubben.be för det är dessa som

kommer att stå i kommande medlemsregister. 

Eftersom många meddelanden numera skickas

ut via e-post är det också viktigt att

vi får er senaste e-postadress.

Tack!

HIDDEN SECRETS

Hej!

Den	här	gången	var	det	Elizabeth	Margoujat	som	gav	det	rätta	svaret.
Hon	skriver:	”Denna	staty	finns	i	Schaerbeek,	Square	Prevost-Delaunay,	och	
föreställer	Skandebeg.	Vad	jag	förstår	en	stor	man	för	Albaner.

Jag	bor	i	Schaerbeek	inte	långt	från	statyn.	Den	är	ju	nära	Parc	Josaphat	också	
och	där	har	jag	gått	ibland	när	jag	varit	hundvakt.”

Dessutom,	så	är	den	
alldeles	bredvid	två	
”bulles	à	verres”!

Skanderbeg	(stavningen	
skiftar)	anses	ha	levt	
1405–1468.	Han	är/var	
en	albansk	national-	
hjälte,	aristokrat	och	mi-
litär.	Karriären	började	
med	att	han	verkade	
inom	det	osmanska	
riket.	Senare	vände	han	
sig	emot	de	osmanska	
muslimerna	och	anses	
ha	räddat	den	europe-
iska	kristenheten.

Elizabeth	vinner	fritt	
medlemskap	i	Svenska	
Klubben	för	2017.

Vi	återkommer	med	nya	
utmaningar!

Bo	Caperman
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Vintern har kommit efter en mild höst. I Sverige 
har snön fallit med kaos som följd efter oskottade 
gator och människor halkandes fram på istäckta 
trottoarer. I Bryssel drar en kall vind fram som 
tränger igenom lagret av kläder för att sedan 
följas av ett lika isande kallt regn. Det är liksom 
inte riktig kul just nu och till råga på allt har 
jag drabbats av Trumpallergi. Jag är osäker på 
när de första symptomen kom. Det var långt 
före valsegern. Det måste ha varit någonstans 
mitt i valkampanjen. Jag började märka att min 
vanliga avkopplande stund med min dagliga 
bunt tidningar framöver mig inte alls var trevlig 
längre. De tidigare så intressanta och varierande 
artiklarna präglades nu bara av enda sak – Trump, 
Trump och Trump. Trumps kommentarer om allt 
och om inget. Trumps synder som enligt media 
var så många att man slutande rodna efter 10:e 
artikeln. Trumps pengar,  Trumps hälsa, Trumps 
skatter eller snarare icke skatter, Trumps fd fruar, 
Trumps nuvarande fru och för att inte tala om 
alla hans barn. När man sedan hade avslutat 
artiklarna om Trump, då kunde man glatt gå 
vidare och läsa om alla som varnade för Trump. 
Trumps attack mot minoriteter, kvinnor, klimatet 
samt världens säkerhet. Faran med Trump 
dånade ut från en mängd intellektuella tyckare, 
journalister, kändisar av alla möjliga slag samt 

politiker alltifrån demokrater till republikaner. I 
början var det intressant och t.o.m. roligt. Man 
skrattade åt fåniga uttalanden, chockerades av de 
mer groteska utspelen och funderade över vad 
populariteten kom ifrån. Jag engagerade mig 
i min sons livliga bevakning av en amerikansk 
valkampanj där han naturligtvis på rekordtid blev 
Trumpexpert. Det var ju inte så svårt eftersom 
det snarast krävs ett intensivt arbete för att 
undvika att inte bli det. Det var någon gång mitt 
i allt detta, strax efter att Trump blivit republi-
kanernas kandidat, som jag började känna de 
första symptomen. Jag fick en känsla av yrsel, av 
trötthet, av utmattning så fort jag var tvungen att 
lyssna på långa Trumpdiskussioner. Efter ett tag 
började jag att bli trött så fort jag såg namnet. Jag 
stängde av radioprogram, gick ut från rummet 
där min son satt och skrattade åt journalisters 
Trumpparodier. Jag hoppades så innerligt att det 
skulle sluta efter valet, att det hela skulle lugna 
ner sig. Att mitt tidningsläsande skulle gå tillbaka 
till det normala. Till artiklar som inte handlade 
om Trump. Till artiklar som handlade om andra 
saker, om världen i stort och om andra politiker, 
till artiklar som handlade om politk och inte om 
vilka kvinnor som Trump lagt sina händer på. Då 
hände detta som inte fick hända för en Trumpal-
lergiker. Trump vann. I början var jag försiktigt 

Ordföranden har pennan
optimistiskt. Det kanske lugnar ner sig. Media 
kanske tröttnar och låter det vara ett litet tag. Ger 
honom lite tid och så kollar man upp hur går det 
för honom efter ett tag. Jag insåg snabbt att jag 
hade haft fel. Det blev värre. Det blev Trumpfeber 
nummer två. Såpoperan gick vidare: Trumpbörs-
fall, Trumphot mot världen, Trumpvalsvek, Trump-
protester. Trumpmedarbetare och Trumptal. Hur 
kan någon vara förvånad över att han vann. Ingen 
presidentkandidat har någonsin fått så mycket 
uppmärksamhet. Den tränger igenom allt annat 
och slår ut det som kommer i dess väg.

Trumpmaskineriet från media är som McDonald’s-
skylten som lyser i mörket högt över allt annat när 
man kör längs motorvägen. Man vill egentligen 
inte äta där för man vet att det bara lämnar en 

tom känsla i magen. Trots detta hamnar man där 
kontinuerligt bara för att det inte fanns något an-
nat att tillgå när man är hungrig på bilresan. Men 
så äntligen bryter något igenom; Leonard Cohen 
går bort. Min generations stora poet och sångare 
är borta och ungdomsminnesbilder kommer upp 
på näthinnan. Leonard Cohens sånger dyker upp i 
huvudet och slår bort Trumpinvasionen men bara 
för ett ögonblick. “First we take Manhattan, then 
we take Berlin” blir kvar på näthinnan. Det är val 
i Tyskland i september 2017. Bara det inte blir en 
europeisk “Quick”-valkampanj. Europas svar på 
Trumps ”McDonald’s-kampanj” kan för mig vänta. 

Med önskan om en riktigt fridfull Jul och ett 
glädjefullt Nytt År!
Hannalena	Ivarsson

Trumpallergi

Lars	Danielsson tillträdde den 7 november 
som  Sveriges ständige representant vid Euro-
peiska Unionen. Han kom direkt från Berlin där 
han var Sveriges ambassadör under ett år.  Innan 
dess  var Lars Danielsson flera år i Asien. Hong 
Kong, Macao samt Korea var de platser där 
Danielsson var baserad från 2008 till 2015. Han 
gjorde även fyra år som ambassadsekreterare 
i Peking i början på 80-talet. Han har således  
stor erfarenhet av och kunskap om Asien som 
han nu tar med sig till Bryssel arbetet. Men EU 
erfarenheten finns även med i bagaget, som 
statssekreterare i Göran Perssons regering hade 
han åren 1999 till 2002 ansvar för EU frågorna.  

Svenska	Klubben hälsar Lars Danielsson 
varmt välkommen till Bryssel

Ny EU-ambassadör:
Lars Danielsson



6 7

Ny svensk ambassadör:

Annika Hahn-Englund
Belgien	och	Luxemburg har fått en ny svensk 
ambassador. Hon heter Annika Hahn-Englund. 
Den 15 november 2016 överlämnade hon sina 
kreditbrev och började sitt uppdrag. Uppdraget 
omfattar både Belgien och Luxemburg men An-
nika är stationerad i Stockholm.

Annika	har	tjänstgjort på UD sedan 1988 och 
har tidigare varit stationerad i Kina, Tyskland 
och på EU-representationen. Vidare har hon ar-
betat mycket med handels- och EU-frågor både 
på UD och i Statsrådsberedningen.  Norden och 
Baltikum har de senaste sex åren varit hennes 
arbetsområde. 

Nu	senast	har Annika varit ambassadör för 
Nordiskt samarbete och svensk representant i 
Nordiska samarbetskommittén och Gränshin-
derrådet.

Annika	har	även arbetat på EU-kommissio-
nens generalsekretariat i Bryssel under flera år.

Svenska	Klubben i Belgien hälsar Annika 
Hahn-Englund välkommen till Belgien!
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Varje	år	utser HUI Research årets julklapp. Det gör man genom att titta på en s.k. julhandelsprog-
nos. Den första utsågs redan 1988 och var en bakmaskin. Enligt HUI så är det en uppskattad tradi-
tion och så är kanske fallet. I alla fall tror jag det är något man pratar om så här års. Årets Julklapp 
annonseras den 22 november. Håll ögonen öppna. Prognosen i detaljhandeln tyder på att heminred-
ning är ett område som uppskattas. Kanske kommer årets julklapp att vara något för hemmet?
I mellantiden kommer en lista på tidigare års mest åtråvärda julklapp.

	 1988	 Bakmaskinen	 2002	 Kokboken
	 1989	 Videokameran	 2003	 Mössan
	 1990	 Woken	 2004	 Den	platta	tv:n
	 1991	 CD-spelaren	 2005	 Ett	pokerset
	 1992	 TV-spelet	 2006	 Ljudboken
	 1993	 En	doft	(parfym)	 2007	 GPS-mottagaren
	 1994	 Mobiltelefonen	 2008	 En	upplevelse
	 1995	 CD-skivan	 2009	 Spikmattan
	 1996	 Internetpaketet	 2010	 Surfplattan
	 1997	 Det	elektroniska	husdjuret	 2011	 Den	färdigpackade	matkassen	
	 1998	 Dataspelet	 2012	 Hörlurarna
	 1999	 Boken	 2013	 Råsaftcentrifugen
	 2000	 DVD-spelaren	 2014	 Aktivitetsarmbandet
	 2001	 Verktyget	 2015	 Robotdammsugaren

Det	är	en salig blandning av prylar och allt är inte elektroniskt! Till min glädje ser jag att Boken 
finns med 1999 och dessutom Kokboken 2002. Man undrar vad det elektroniska husdjuret var för 
något? Någon som kommer ihåg? Själv önskar jag mig för det mesta en bok eller två!

P.S. När du läser detta kan vi i redaktionen avslöja att 2016 års bästa julklapp blir VR-glasögon! D.S.

Årets julklapp?
Text:	Lisbeth	Ekelöf

Svenska Klubben
på Facebook

Vi tillhandahåller en hel del information på vår
Facebooksida, inte minst foton från våra aktiviteter
och en hel del tips om svenska företeelser på gång
i Bryssel och annorstädes i Belgien. Ta gärna en titt

och följ oss där. Vår sida nås via länken:
www.facebook.com/svenskaklubbenbelgien.
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Det	hör	till ovanligheterna. Inte nödvändigtvis 
att kartor ritas om som en följd av konflikter 
i Europa eller dess närområde. Det ovanliga 
handlar om att vi kan se hur ett helt nytt land 
håller på att ta form, ett land utan tidigare his-
toria där de eventuella invånarna förmodligen 
kommer att sakna historisk koppling till marken 
där de bosätter sig.

Europas	yngste	president?
Vít Jedlicka, 32 år gammal och tjeckisk med-
borgare, hittade området Gornja Siga, en 7 km² 
stor yta längs Donaufloden. Det ligger inklämt 
mellan Serbien och Kroatien. Området hittade 
han efter att letat efter terra nullius (”ingens 
land”). Begreppet är gammalt men används än 
idag i internationell lag för att beskriva land-
massa som ingen gör anspråk på. Den 13 april 
2015, på Thomas Jeffersons födelsedag, utropa-
des den fria republiken Liberland. Ambitionen 
är att bilda en mikrostat, kanske i ordets dubbla 
bemärkelse. Samtidigt kan man storleksmässigt 
jämföra Liberland med Malta och således större 
än både Vatikanen och Monaco. Ett litet land 

men tillräckligt stort att bebygga.

En	libertariansk	PR-kupp?
Även om jag med intresse följt projektet via 
nyheter och sociala medier var det först i somras 
som jag hade möjlighet att träffa Vít Jedlicka. Jag 
ska villigt erkänna att det stundtals har varit svårt 
bedöma om Liberland bara varit ett PR-jippo el-
ler om det funnits politisk substans och drivkraft 
bakom. Men entusiasmen råder det ingen tvivel 
om. Hitintills har man investerat omkring 300 
000 euro och planerar för fullt hur man ska 
bygga nödvändig infrastruktur när man väl löst 
de juridiska tvisterna. I skrivande stund (den 15 
november 2016) har 429 320 personer registre-
rat sig för att ansöka om medborgarskap, en siffra 
som ökar med ca 500 personer per dag.  

“To	live	and	let	live”.
Ambitionen är tydlig och mottot är enkelt. Sta-
ten ska byggas på klassiskt libertarianska värde-
ringar. Staten kommer att finansieras via frivillig 
skatt. Den som väljer att betala skatt får andelar 
i landet. Administrationen kommer vara en 
handfull personer tillsammans med ett råd, likt 
ett överhus, vilket instiftas för skattebetalare/
landägare. Välfärd får man lösa privat via egna 
försäkringar. Senaste ”konventet” var i augusti. 
Då inresan fortfarande är lite komplicerad (dvs. 
kroatisk polis arresterar de som försöker korsa 
gränsen) hölls konventet i Serbien. Där togs 
exempelvis beslut om att förbjuda nationella 
budgetunderskott och att lagar både ska kunna 
stiftas och upphävas via folkomröstningar. Valu-
tan är virtuell (byggd på bitcoin) och transak-
tioner görs utan insyn av någon stat, dvs. någon 

form av modern nattväktarstat där invånarna 
ges den frihet de önskar men också tvingas ta 
fullt eget ansvar för all form av välfärd. Arbetet 
med att skriva en konstitution pågår. Även om 
det ännu bara är ett utkast så finns det fyra ka-
pitel och 23 artiklar och dess ideologiska grund 
är tydlig (hela konstitutionen ligger på deras 
hemsida för den som vill läsa mer).

Kroatien	–	inte	lika	entusiastiskt
Det finns som sagt många frågetecken. Serbien 
accepterar Liberland, åtminstone just nu, 
medan Kroatien är minst sagt skeptisk. Gornja 
Siga har kommit lite i skymundan då både Ser-
bien och Kroatien fortfarande tvistar om andra 
landbitar som anses mer gynnsamma. Båda 
länderna tror att deras position försämras om 
de gör anspråk på det som idag är Liberland. 

Rent	praktiskt innebär det att det just nu är 
svårt att börja bygga. Det har dock anordnats en 
internationell arkitekttävling där en byrå i NY 
har korats som vinnare. Det finns med andra 
ord en fullskalig plan för hur man kan disponera 
den landmassa som finns. 

Vít	har	vid ett par tillfällen arresterats av 
kroatiska polisen och hitintills har sex juridiska 
processer avgjorts i domstol. Argumenten 
ifrån försvaret har varit enkla, ”icke-kroatiska 
medborgare har arresterats, utanför Kroatien. 
De har dessutom passerat via gränsen ifrån Ser-
bien”. Argumenten har hitintills hållit i kroatisk 

domstol och samtliga processer har gett ett 
positivt utfall för Liberland. 

Parallellt	arbetar man för att lösa konflik-
ten med Kroatien samtidigt som man inleder 
internationella förbindelser genom att sätta upp 
inofficiella ambassader i hopp om att förhand-
lingar ska leda fram till internationellt erkän-
nande. I europaparlamentet finns det en grupp 
ledamöter som engagerat sig för Liberland och 
deras förhoppning är att det kommer att bli 
fler länder som följer efter bara de kan få ett 
välansett land att erkänna dem.

Högriskprojekt
Politiskt är det naturligtvis ett högriskprojekt 
för det gäller att få, såväl det stöd som krävs 
för att erkännas av andra, som alla utmaningar 
kopplade till själva deras raison d'être, dvs. li-
bertarianismen som byggsten för en hel nation. 
Man skulle kunna skriva en lika lång artikel om 
alla frågetecken som återstår, för att inte tala 
om de politiska skiljelinjerna mellan de som 
är för och de som skulle se detta samhälle som 
deras värsta mardröm. Alldeles oavsett kommer 
landet framtvinga någon form av ställningsta-
gande, även bland oss utomstående betraktare. 
Och framförallt, alldeles oavsett var man själv 
står, kommer det vara intressant att följa ut-
vecklingen och kanske utvecklandet av ett nytt 
litet land i vår närhet.    n

Free Republic of Liberland
– Europas nya land?

Text:	NN
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Vinhörnan
Här	får	du	möjlighet	att

rekommendera	dina	favoritviner.
Tips:	Ingemar	Mikander

Har	du	ett	vin	som	du	varmt	rekommenderar	och	ofta	njuter	av	till	en	viss	rätt	
och/eller	i	andra	sociala	sammanhang?	Skriv	en	liten	recension	(cirka	250	–	
300	ord)	och	om	möjligt,	var	du	köpte	det	och	ungefärligt	pris.
Skicka	den	sedan	till:	redaktion@svenskaklubben.be	

•	Dagens	vin:	Jane	Ventura	Reserva	de	la	Música	2009
•	Inköpsställe:	Biorganic	(nu	nedlagd	affär	men	cavan	går	även	att	hitta	på	nätet)
•	Pris:	15	€	(senare	årgångar	är	också	bra	och	kostar	lite	mindre)

Med kommande högtider som jul och nyår 
tänkte jag denna gång åter igen rekom-
mendera ett mousserande alternativ till 
champagne, nämligen en cava. Jane Ventura 
är en spansk producent som framställer 
ekologiska viner sedan många år tillbaka 
och har flera intressanta årgångar.
Här vill jag presentera ”Jane Ventura Re-
serva de la Música 2009”.

Jane Venturas vingård ligger i Baix Penedès 
i Katalonien och cavan består av de tre 
klassiska cavadruvorna:  Macabeu (32%), 
Parellada (30%) och Xarel·lo (38%).

Cavan har en vacker blekgul färg, med fin 
kolsyra styrka och små bubblor. Doften har 
inslag av vita blommor och citrus. Smaken 
är en delikat blandning aromatiska örter, 
citrus och lite av apelsin. Den är mycket 
fräsch i munnen, silkeslen, med en bred 
början och en lång, subtil eftersmak.

Utöver att vara en god cava att dricka i 
sociala sammanhang, så passar den väl med 
grillad fisk, sallader and skaldjur.

Vi ser fram emot era bidrag. God jul och 
gott nytt år! Skål!

Torsdagen den 3 november var vi runt 25 vän-
ner som provade svensk öl från mikrobryggeriet 
Finn i Landskrona. Vi var vänner från Svenska 
Klubben, Bryssels Internationella Seglarklubb 
och från Europeiska Kommissionens vandrar-
klubb, med andra ord ett väl blandat gäng.

Vi	provade tre representativa öl ur Brygghu-
sets breda sortiment. De var utvalda med tanke 
på årstiden och Belgien som öl-land. 

De	tre	sorterna	var:
•  Californa Lager
•  Wheat Blanc, och
•  Winter Special

Californa	Lager är en smakrik lager som kan 
jämföras med belgiska ljusa öl med tydlig beska 
och humlighet.

Wheat	Blanc är som namnet indikerar ett 
veteöl men dock lite annorlunda än vad man 
kan vara van vid. Skillnaden ligger i att man 
använt jäst från ett namnskyddat distrikt i 
norra Frankrike. Resultatet är en frisk nyanse-
rad syrlighet.

Winter	Special som passar väl för regniga och 
mörka kvällar, gärna med mustig mat. Den har 
en fin balans mellan choklad, humletoner och 
trevlig sötma.

Vi	hade	en trevlig kväll med olika uppfatt-
ningar om vilket öl som var godast, samman-
fattningsvis kan man väl säga att det fanns ett öl 
för varje smak.

För	de	som inte hade möjlighet att komma så 
finns det i skrivande stund ett begränsat utbud 
till försäljning på Beer Mania (Chaussée de 
Wavre 174-176, 1050 Bryssel), detta om ni 
skulle känna för att servera gott svenskt öl till 
era internationella gäster.

Bo	Caperman

Ölprovning på Beer Mania
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I	vår	svenska klubb har vi flera medlemmar 
som kan berätta de mest häpnadsväckande histo-
rier om sitt eller familjens liv. Häromsist sa Dim 
Mavriki att han läst en bok om en viss Constantin 
Karadja, till hälften rumän liksom Dim och likaså 
med en svensk mor. Boken heter 
Constantin Karadja - Bara ett liv 
till och är skriven av Joakim Langer 
och Pelle Berglund (2009). Jag fick 
låna boken och mötte en spän-
nande och även hjältemodig man, 
Constantin Karadja. 

Mary	Smith var dotter till den 
förmögne ”brännvinskungen” L.O. 
Smith, och gifte sig 1887 med prin-
sen eller paschan Jean Karadja, det Osmanska 
Rikets sändebud i Stockholm och Haag. Hon var 
19 år, han 52! 

Jean	tillhörde en grekisk familj i Konstanti-
nopel med byzantinska anor och var ättling till 
Stor Dragomanen Scarlat Karadja samt furste av 
Valakiet och Moldavien! En del av familjen finns 
kvar i Rumänien. Jean var  mycket kultiverad 
och underhållande och fick många vänner i 
Stockholm men var dessutom stor kvinnotju-
sare med flera utomäktenskapliga barn. Han var 
grekisk-orthodox och paret vigdes både enligt 
hans och hennes, protestantiska, ritual. Ackredi-
terad både i Stockholm och Haag valde Jean att 
som nygift slå sig ned i Haag.

Efter	sin förstfödde lille sons död 1888, drog 
sig Mary en tid tillbaka. Alltmer intresserad 
av livet efter döden sökte  hon och fann tröst 
i spiritismen. I november1889 föddes åter en 
son och prins Jean som krävt en son, var nu 

tillfreds. Sonen döptes i det ortodoxa kapellet i 
Haag till Constantin Jean Lars Anthony Deme-
trius Karadja. Den lycklige morfadern Smith 
skänkte familjen inte bara ett möblerat palats i 
London, utan också ett slott i belgiska Arden-

nerna, Bouvigny, där enligt senare 
foton den mycket vackra dottern 
Despina föddes 1892.

När	prins Jean ett par år senare 
avled begravdes han i slottsträd-
gården i det mausoleum han själv 
låtit bygga. Efter en tid flyttade 
Mary med sina två små barn 
hem till Sverige. Hon skrev nu 

flera böcker och broschyrer där hon 
försvarar sin tro på spiritismen och sände dem 
till kända som okända, men fick få proselyter. 

Barnen	måste ju nu gå i skola och Mary tog 
dem till Stockholm och  för Constantins del 
till  Beskowska skolan, men det utföll inte väl. 
När Constantin var 16 år flyttade familjen till 
England och Constantin började studera juridik i 
Cambridge, vilka han klarade med glans. Han lär 
ha haft ett patos för juridik, för rättvisa. Fyra år 
senare blev han utbildad barrister, alltså advokat. 

Första	världskriget sätter dock stopp för 
hans karriär, för med sitt osmanska pass tvangs 
han lämna England, eftersom det Osmanska 
Riket var lierat med Tyskland och därmed  var 
Englands fiende.

Nu	ville Constantin knyta an till sin familj i 
Sverige, men den vistelsen varade inte länge 
därför att det jobb han fick på Stockholms  
Enskilda Bank inte alls intresserade honom.  

I stället for han till sina släktingar i Rumänien 
som tog emot honom med öppna armar. Han 
mötte släktingen prinsessan Marcelle Karadja. De  
blev snart förälskade och vigdes i maj 1916. De 
hade tänkt bo på familjens gods Grumazesti där 
Marcelle vuxit upp. På grund av  kriget  tvangs 
familjen bort därifrån. Tack vare familjerelationer 
fick Constantin snart rumänskt medborgarskap 
och antogs på UD. Efter att ha lärt sig språket 
skickades han som konsul till Budapest och sedan 
som generalkonsul i Stockholm. Han lär ha varit 
en mycket älskväd person som lätt fick vänner. 
Dessutom hade han många vittra intressen och 
skrev  bl.a. en  bok om Rumäniens historia.

År	1932 utnämndes han till generalkonsul i 
Berlin. Efter Hitlers maktövertagande byt-
tes de högre tjänstemännen på tyska UD ut, 
men de lägre, av vilka   Karadja kände många, 
stannade och utgjorde en viktig källa till 
kunskap om vad som hände judar och andra 
“mindrevärda”personer. Under tiden tilltog 
diskriminering, våld och förföljelse mot dem. 
Karadja bad att få utfärda pass till personer 
som tidigare haft rumänskt medborgarskap 
eller judiska rumäner, bosatta  i Tyskland  sedan 
generationer. De behövde nu ett rumänskt s. 
k. skyddspass, för att kunna lämna landet. Då 
ingen i utrikesministeriet svarade, tog Karadja 
saken i egna händer. En strid ström av rumäner 
kom till konsulatet där Karadja utfärdade mäng-
der av sådana pass. I mars 1941 kallades Karadja 
tillbaka till Bukarest på tysk begäran. 

Han	fortsatte att både skriftligt och muntligt 
vädja till sina överordnade att stoppa aktionen 
mot  judiska medborgare. Sålunda protesterade 
han mot tvånget för judar att bära judestjärnan 
och mot att ordet jude skulle stämplas i deras 
rumänska pass, vilket han lyckades med! Senare 
hittade han i ministeriets arkiv sina egna rap-
porter hem vilka lämnats obeaktade.

Efter	att	ha förstått Förintelsens strategi 
protesterade han mot dess aktioner bl.a. i 
dokumentet Breakage of Civilisation och sedan 
i Actions that humilitate humankind! Åter visar 
han sitt patos för Det Rätta.

Trots	faran för sitt eget liv bestämde han sig 
för att rädda judiska medborgare i  tyskocku-
perade länder, alltifrån Frankrike till norra 
Transsylvanien. Nu bosatt i Rumänien hjälpte 
Karadja sålunda judiska medborgare i tyskocku-
perade länder. Naturligvis misshagade detta 
den nya regimen som styrde landet från 1944. 
Han avskedades från partementet i förtid och 
nekades pension. Han dog 1950  efter att ha 
levat sina sista år i fattigdom och umbäranden 
och under ständig förföljelse, vilket naturligtvis 
också drabbade hans familj, Marcelle och de tre 
barnen.

Men	historien gav honom en posthum upprät-
telse, då  den 15 september 2005 på Israels 
ambassad i Berlin  dottern Irina tog emot 
medaljen från Yad Vashem institutet i Jerusalem 
med erkännandet av Constantin Karadja som 
Righteous among the nations.  Han tillerkän-
des denna medalj  för att han under andra 
världskriget räddat 51 000 judar, från Tyskland, 
Frankrike och Ungern men även Grekland och 
slutligen Italien undan förintelseslägren. Bevis 
för hans diplomatiska ansträngningar har hittats 
i brev, anteckningar och rapporter ur arkiv i 
rumänska utrikesministeriet och i Holocaust 
muséet i Washington D.C. 

Denne	halvt svenske man blev alltså slutligen 
erkänd som hjälte, men först år 2005 och ingen 
officiell svensk person eller tidning uppmärk-
sammade detta. Det är intressant att jämföra 
Constantin Karadjas gärning med Raoul Wallen-
bergs och Harald Edelstams (Svarta Nejlikan), 
vilkas liknande insatser vi alla känner till.    n

Constantin Karadja, en hjälte
Text:	Margareta	Dubois	Ingelson	
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Svenska	Kyrkan i Bryssel är sannerligen en 
plats med ett myller av liv och ett hus fullt av 
gemenskap, glädje och musik! Precis så som 
en levande församling ska vara!

Nu	är	det dags att säga tack och hej då till 
vår kantor och musiker Gunnar Gillfors, som 
efter två år återvänder till sin tjänst i Tumba 
kyrka, Botkyrka församling.

Vi	är	många som haft förmånen att få träffa 
Gunnar varje vecka och sjunga och musi-
cera. Barnkör, au-pair-kör, Svenska Kören, 
”Alla kan sjunga-kör”, gudstjänstbesökare 
och många fler! 

Tack	Gunnar för allt det engagemang och 
den glädje som du bjudit oss på under din tid 
i Bryssel!

Söndagen	den 18 december klockan 11.00 är 
det familjegudstjänst i kyrkan och avtackning av 
Gunnar. Välkommen att vara med då!

Vi	är	samtidigt glada att få säga välkommen 
till Carolina Fröberg som börjar som ny kan-
tor i januari. Varmt välkommen Carolina!

Birger	Asp,	Kyrkorådet

Carolina	Fröberg
50 år

Gift	med Stefan Bohlin, lärare.
Sonen Marcus, 21 år och dottern Emma, 19 
år.

Kyrkomusiker	i Svenska kyrkan i Bryssel 
från och med januari 2017.

Jag har länge drömt om att få arbeta i Svenska 
kyrkan i utlandet och nu passar det bra när 
våra barn är utflugna. Vi har nyligen varit 
på besök i Bryssel och fått en väldigt positiv 
bild av församlingen med alla engagerade 
besökare,  körer och medarbetare. Jag ser 
fram emot att få bidra till det fina försam-
lingsarbete som bedrivs i kyrkan. Vi tycker 
också att det ska bli spännande och roligt att 
bo i en så vacker, kulturell och internationell 
stad som Bryssel.

Vi	kommer	från Bjärka utanför Linköping 
och kommer att behålla vårt hus på landet. 
Jag har jobbat som kyrkomusiker i Borens-
bergs pastorat i tio år och deltagit i många 
fina gudstjänster,  med körer i alla åldrar och 
med solister och musiker. Många fantastiska 
musikupplevelser har vi skapat tillsammans 
under årens lopp.

Jag	älskar	mitt yrke och musik i alla stilar. 
Jag gillar alla härliga möten med människor 
som mitt jobb innebär. Fritiden ägnar jag 

gärna åt kultur,  resor och matlagning. Är en 
positiv person med mycket drivkraft.

Jag	och	Stefan ser fram emot att träffa er 
alla, samt att lära oss mer om Bryssel och 
Belgien.

Tack Gunnar och………… …Välkommen Carolina!
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Belgien	är berömt för sin jazz. Åtminstone 
anser Belgien det. Belgare är snabba med att 
upplysa oss om att “de” uppfann jazzinstrumen-
tet framför andra. OK, Adolphe Sax var visser-
ligen belgare, men han bodde i Paris när han tog 
patent på saxofonen 1846. Han hade dessutom 
tänkt sig att hans intrument skulle användas av 
miltära mässingsorkestrar. Jazzsaxophonen blev 
egentligen inte ett begrepp förrän på tjugotalet.

Fast	ska	man vara helt ärlig så är inte saxofonen 
belgarnas enda bidrag till jazzen. Till och med en 
fullständig jazznovis som jag har hört talas om ett 
par av Belgiens stora bidrag till jazzscenen. Toots 
Thielemans (för mig framförallt  en munspelsar-
tist)  var belgare innan han blev amerikan. Och 
Django Reinhardt, den romske jazzgitarristen 
och jazz-”demonen”, var faktiskt född i Belgien.

Men	jazz	är inte bara historia i Belgien. Den 
moderna jazzscenen blomstrar, och om man 
gillar jazz finns det massor att välja på. Även vi 
som inte är överdrivet förtjusta i jazz snubblar 
ständigt över referenser när vi rör oss på stan. 
Och ingenstans sker detta oftare än längs 
första sträckan av Chaussée de Louvain/Leu-
vensteenweg mellan Place Madou och Place 
St Josse.

Det	är	en	ganska trafikerad men lite ned-
gången affärsgata i utkanten av EU-kvarteren, 
precis i utkanten av Belgiens minsta och mest 
tätbefolkade kommun, Saint-Josse-ten-Noode. 
Under dagen ser man inget direkt ovanligt, men 
promenera gärna nedför gatan en kväll när affä-
rerna har stängt, eller en söndag, och du träffar 
på ett helt galleri av jazzmusiker!

All that Jazz
Text:	John	Nixon,	översättning:	Agneta	Gustafsson	

Målningarna	är utförda på rulljalusierna som 
täcker skyltfönstren till många av affärerna. De 
föreställer ett internationellt uppbåd av jazzle-
gender, alla spelande på sina instrument framför 
en kuliss föreställande någonting typiskt för deras 
hemland som t.ex. Eiffeltornet, Kongressbygg-
naden i Washington eller  operahuset i Sydney. 
Jag är inte säker på hur många det finns, men 
när jag gick dit för att fota för den här artikeln i 
början av november hittade jag elva stycken. Fast 
bilderna är faktiskt numrerade upp till nr 18.

Jag	har	redan nämnt att jag inte är någon stor 
jazzälskare, så jag känner faktiskt inte igen nam-
nen på någon av dessa muskier (utom Josephine 
Baker). Men flera av dem är helt klart jazzmusi-
ker. Här är Terumasa Hino som blåser sitt horn 
framför berget Fuji, här är Manu Dibango som 
spelar sax framför något som verkar vara en 
berg-och-dal-bana. Och här är Nils-Henning 
Ørsted Pedersen fingrande på sin kontrabas 
framför en säl. Nej, ursäkta, det var visst Den 
Lilla Sjöjungfrun i Köpenhamn!

Ett	par	av	bilderna visar en internetadress: 
sarendip.org. Följ länken så hittar du en sajt som 
tillhör ett gatukonstkollektiv – Sarendip – som 
verkar ha varit ganska aktiva för några år sedan, 
men det senaste inlägget på webbsidan är från 
2012. Två inlägg från september 2011 har rub-
riken: ”St-Jazz Ten Noode”. Jag är inte helt säker 
på vad det är sajten vill förmedla, men jag tror 
att bilderna skapades för att fira tjugofemårs-
jubiléet av en jazzfextival – Saint Jazz – som 
äger rum i september varje år i Saint Josse.

I	vilket	fall som helst så är de här bilderna 
rester av det jubiléet. Låt mig gissa att en del 
målningar har tagits bort sedan dess – jalusierna 
utbytta – men det är imponerande att de som är 
kvar har klarat sig utan att någon har målat graf-
fiti över dem. En hederskod bland graffitimålare 
kankse? Jag undrar hur länge de får finnas kvar.

Links
www.saintjazz.be
www.jazzstation.be
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Det	finns yrkesområden där könsbalansen 
fortfarande är mycket ojämn. Ett sådant område 
är kockyrket där en stor majoritet är män. Det 
märks tydligt här i Belgien; går du till exempel 
ut och äter på en restaurang i Bryssel är det 
sällsynt att stöta på en kvinnlig kock. Det märks 
även på TV där män förekommer i betydligt 
större utsträckning än kvinnor i matlagnings-
program. Jag och min fru följer ”MasterChef: 
The Professionals” på BBC 2 där unga profes-
sionella kockar tävlar om att bli bäst i England. 
Det är så få kvinnor med att vi hejar på dem 
innan vi sett deras rätter!

Målet	med den här artikeln är inte att debat-
tera huruvida män är bättre än kvinnor på att 
laga mat (kvinnor har faktiskt fler smaklökar än 
män, vilket borde kunna ge dem en liten fördel 
när det gäller förmågan att känna smak), utan 

jag vill slå ett slag för två restauranger som jag 
besökt och där kockarna enbart är kvinnor: 
”Alexandre” och ”Les filles”.

Alexandre (164, rue du Midi, 1000 Bruxel-
les -www.restaurant-alexandre.be) har en 
Michelinestjärna och är en liten restaurant 
som nyligen blivit uppiffad i modern stil. Den 
ligger i närheten av, den i Bryssel legendariska, 
”Comme Chez Soi” och har enbart 8-9 bord, så 
bokning är ett måste.

Huvudkocken Isabelle Arpin har tagit över 
efter kända Alexandre Dionisio (som get nam-
net till restaurangen). Isabelle jobbar mycket 
med många olika kryddor från hennes matresor, 
vilket märks på rätterna som tar dig över hela 
världen med sina vackra färger, varierande 
hetta, olika temperaturer och läckra smakkom-

binationer. Hon lägger även mycket fokus på 
presentationen av rätterna som gör dem till en 
fest även för ögonen. Väljer du att ha matchande 
viner till menyn får du prova på goda och i vissa 
fall lite överraskande val som går väl till de olika 
rätterna.

Värt	att notera är att priserna för de olika 
menyerna är relativt höga även för en enstjärnig 
restaurant. Ett besök rekommenderas dock 
stark ifall målet är att skämma bort sig själv 
och/eller någon annan.

Les	filles (Rue du Vieux Marché aux Grains 46, 
1000 Bruxelles - www.lesfillesplaisirsculinaires.
be) befinner sig i de motsatta spektra jämfört 
med Alexandre och redan namnet avslöjar 
att det enbart är kvinnor som lagar maten. 
Fokus ligger här på en gemytlig och hemtrevlig 
atmosfär. Menyn varieras ofta och är mestadels 
baserad på lokala ingredienser varav många är 
ekologiskt odlade eller ”Kravmärka”. Huvudrät-
terna och efterrätterna servas i form av en buffé 

så det är möjligt att variera som det behagas 
(och äta sig rejält mätt ifall det önskas). Urvalet 
av dryck är också intressant.

Restaurangen erbjuder även matlagnings-
kurser för den som är intresserad och det är 
möjligt att få hemkörning via ”Uber Eat”.
Priset	för en middag med dryck är prisvärt 
kring 35-40 € och restaurangen rekommende-
ras varmt, speciellt ifall ni vill gå ut i en stor 
grupp.

Käka	med	Klubben
I förra numret av Bladet presenterade vi en 
ny variant av ”Världens kök” kallad ”Käka med 
Klubben” där fokus ligger på att besöka restau-
ranger med god mat och trevlig social atomsfär 
(det senare var inte alltid möjligt i ”Världens 
kök” på grund av begränsat utbud). Den första 
restaurangen blir ovannämnda ”Les filles”! 
Besöket kommer ske i början av nästa år och 
inbjudan kommer att skickas ut separat. Så håll 
utkik efter den.    n

Matlagning
à la femme

Les	filles	personal	i	sin	gemytliga	och	hemtrevliga	atmosfär.

Maträtt	från	Alexandre
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sedan sålde vidare  
till höga priser.
Verksamheten	
blomstrade tack 
vare den framgångs-
rika handeln med 
London, New York 
och andra städer 
i Europa. Men på 
grund av krigsho-
tet mot slutet av 
30-talet började 
Rosenberg diskret 
överföra en stor del 
av konstsamlingen 
till sitt galleri i 
London och även till 
USA för magasine-
ring. 1940 försökte 
han att undan-
gömma kvarvarande 
konstverk i hans 
lantegendom i södra 
Frankrike, samt 
även i ett bankvalv, 
men misslyckades 
och alla konstverken 
beslagtogs av nazis-
terna, detta med Vichyregimens godkännande. 
Med hjälp av vänner lyckades familjen  fly  och 
bosatte sig så småningom i USA där Rosenberg 
öppnade ett nytt konstgalleri.

Paul	Rosenberg, som fråntagits sitt franska 
medborgarskap, blev vittne till men också offer 
för nazistregimens stöld och plundring av 
Europas konstskatter. Dåtidens moderna konst  
ansågs sakna värde,  var stämplad som “degene-
rerad konst” och  många  verk förstördes.  Än 
idag söker världen all denna konfiskerade  konst 
som hamnade antingen i privat egendom eller  i 
utländska museer.

Som	avslutning kan nämnas att närmare 70 av 
Rosenbergs tavlor än idag saknas, men en del
verk har återlämnats till hans arvingar, nu senast 
2014 en tavla av Matisse, “Woman in Blue in 
Front of Fireplace” som vi får beundra i Liège. 
Med andra ord, sökandet efter nazistregimens 
plundrade verk pågår fortfarande, varför slutka-
pitlet om denna fascinerande period av konstens 
historia förblir oskriven!

     La Boverie i Liège (till 29e januari 2017)
     www.21ruelaboetie.com
     Inträde : vuxna 17 €; seniorer 14 €.

Någon	brist	på intressanta konst-utställningar 
i Belgien denna höst finns det definitivt inte. 
Helt enkelt erbjuds det ett fantastiskt utbud inte 
bara i Bryssel, men också i Liège och Louvain.

Här	vill	jag alltså varmt rekommendera 
ovanstående utställning som pågår fram till den 
29 januari i det helt nyrenoverade museet “La 
Boverie”, tio minuters promenad från  TGV-

stationen i Liège tack vare en nybyggd gångbro 
över floden.

Denna	uställning är baserad på boken “21 Rue 
La Boétie” som Anne Sinclair (fransk journalist 
och f.d. hustru till DSK, Dominique Strauss-
Kahn) skrivit om sin morfar, konsthandlaren Paul 
Rosenbergs liv, en av första hälften av 1900-talets 
främste konsthandlare, verksam i Paris. 

Här	får	vi beundra mer än ett 
60-tal mästerverk av dåtidens 
mest kända moderna konstnä-
rer, bl.a. Picasso, Matisse, Bra-
que, Léger och Marie Lauren-
cin, konstverk som lånats från 
utländska museer och privata 
samlare och som aldrig tidigare 
visats i Belgien  och  många av 
dessa verk härstammar från 
Rosenbergs konstsamlingar

Paul	Rosenberg (1881-1959), 
av judisk börd , var  en skicklig 
och internationellt respekterad 
affärsman men framförallt en 
otroligt inflytelserik konst-
kännare, vars galleri var en 
självklar samlingspunkt för 
Paris konstliv alltsedan det 
öppnade 1911. Rosenberg var 
både nära vän till och agent för 
ovannämnda konstnärer, vars 
verk han regelbundet köpte och 

Konstutställning i Liège
« 21 Rue La Boétie »

Text	:	Catarina	Yates
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Karnevaler	har firats i över 2000 år.  De är 
ursprungligen direkt kopplade till den kristna 
kyrkan. Fastan varade i 40 dagar före påsk 
och inleddes med fettisdagen/Mardi Gras. 
Beteckningen härrör från ”carnis levare”. Under 
fastan ska man inte förtära kött eller fett. På 
våra nordliga breddgrader ligger medeltidens 
vidskepliga och livsbejakande traditioner långt 
borta. Reformationen innebar inte bara att 
kungen gjorde sig till kyrkans överhuvud utan 
att en strängare och mindre tillåtande regim 
infördes. Semlor på fettisdagen är det minne 
vi har kvar. Karnevaler i fastetid lever däremot 
kvar på många håll i högönsklig välmåga, som i 
Venedig och Rio de Janeiro.

Helgen	före Mardi Gras ägnades åt att festa 
och frossa på de produkter som man måste 
avhålla sig ifrån under fastan. Under medeltiden 
dansade man i kyrkan, mässan lästes baklänges, 
de rika klädde sig som fattiga och de fattiga som 

rika, de vuxna som barn och barn som vuxna. 
Under Franska revolutionen förbjöds karneva-
lerna.

Under	Napoleon återinfördes kyrkan, fastan 
och också karnevalerna. Under slutet av 
1800-talet förändrades traditionerna, proces-
sioner med dekorerade vagnar infördes och 
maskerade människor vandrade på gatorna. Idag 
skiljer sig karnevalerna mellan olika områden 
och civilisationer men det finns gemensamma 
drag som de ombytta rollerna och tillfälligt 
förändrade sociala status.

De	mest	kända karnevalerna i Belgien är 
Alost, Binche, Malmedy och Stavelot men varje 
stad har sin egen karneval. Nästa år infaller fet-
tisdagen den 28 februari 2017.

Alost/Aalst har löken som symbol och har en 
karneval över tre dagar fram till fettisdagen, 

lördag till måndag, med en påkostad karne-
valprocession på söndagen. Utformningen av 
en del av vagnarna driver hejdlöst med den 
politiska situationen i Belgien.

Binche	är	den mest kända karnevalen och den 
kan spåras tillbaka till 1300-talet. Den pågår 
sön. till tis. 2003 blev karnevalen i Binche 
upptagen på UNESCO:s lista över immateriella 
kulturarv. Denna form av kulturarv var då 
något helt nytt. På söndagen samlas deltagarna i 
fantasikostymer till ackompanjemang av trum-
mor och blåsinstrument för en kortege. Under 
måndagen samlas ungdomarna och barnen till 
konfettibataljer och dagen avslutas på stora 
torget med ringdans. Fettisdagen/Mardi Gras 
är karnevalens höjdpunkt. Tidigt på morgonen 

hämtas ”les Gilles de Binches” med musik och 
med klammer av träskor. De bär först nu sina 
traditionella dräkter med sina imponerande 
huvudbonader av strutsfjädrar. De bär med sig 
korgar med apelsiner. Les Gilles intar traditio-
nellt en förstärkt frukost på ostron och cham-
pagne. Under dagen och under kortegen till 
musik lanseras apelsinerna mot åskådarna. Kar-
nevalen i Binche avslutas med en ringdans på 
stora torget och ett fyrverkeri. Les Gilles tillhör 
olika mycket traditionsbundna föreningar.

Malmedy	med sin pittoreska karneval går 
under namnet ”Le Cwarmê” från lör. till tis. 
25/02-28/02/2017. Ett populärt karnevals-
festande pågår i fyra dagar. Bland deltagarna 

återfinns de särskilda figurerna ”les Haguètes” 
som med tänger av trä fångar in sina offer. 
Fettisdagen firas med precession och l’Haguète 
i storformat bränns. 2017 firas karnevalen för 
558:e gången.

Karneval	-	Blancs-Moussis, i Stavelot. Kar-
nevalen är planerad till tre dagar mitt i fastan 
25/03-27/03/2017. Namnet står för klädd i 
vit. Blanc-Moussis är karnevalens huvudfigurer 
klädda i vitt med långa röda näsor. På lördagen 
en nattlig procession i ljus och en bal. Söndagen 
är den viktigaste dagen och då finns de vita fi-
gurerna överallt. En procession med över 2000 
deltagare tar sig genom Stavelot och dagen av-
slutas med ett stort fyrverkeri.  Måndagen firas 
i något lugnare tempo med grupper för folklig 
kultur och folkmusik. 

www.lesoir.be/793866/article/actualite/belgi-
que/2015-02-13/carnaval-en-belgique-c-est-parti-
carte-interactive

KARNEVALER I BELGIEN
Text:	Henric	Weyde
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Det	var	inte bara vi som beslutade oss för att 
tillbringa Alla Helgonhelgen i Malmö och Lund. 
Vi fick sällskap av ingen mindre än påven. Nu 
ska vi väl inte sticka under stol med att påvens 
besök hade en annan dignitet än vår egen. Vi 
inbillar oss inte heller att alla poliser och vakter 
som helt plötsligt var synliga var för vår egen 
säkerhet. Vad var då orsaken till besöket?

Den	31	oktober 1517 spikade, enligt tradi-
tionen, Luther upp sina teser på porten till 
slottskyrkan i Wittenberg. Nästa år är det alltså 
500-års jubileum för denna reformation som 
delade den västliga katolska kyrkan i en pro-

testantisk och en katolsk del. Påven kom inte 
direkt med anledning av detta minne, utan för 
att katoliker och lutheraner sedan 50 år fört en 
dialog som syftar till ett gemensamt ansvar att 
företräda den kristna tron. Detta gemensamma 
uppmärksammande av reformationen anses som 
en milstolpe i denna process. 

Påven	hade ett digert program under den 
korta tid han var i Sverige. Bland annat höll han 
en gudstjänst i Lunds Domkyrka med en liturgi 
speciellt framtagen för detta tillfälle, och en på 
Swedbank stadion i Malmö. Det fanns också 
möjlighet att köpa biljetter för ett event på 

Malmö Arena. Sonen, som studerar i Lund, fick 
en glimt av påven tillsammans med kungen och 
drottningen. Antagligen var jag mer imponerad 
än han själv!

Varför	valdes då Lund till plats för detta celebra 
besök och som bakgrund till den fortsatta pro-
cessen? Både Lutherska världsförbundet (LVF) 
och katolska kyrkan var överens om platsen 
därför att det var i Lund 1947 som LVF bildades. 
Lunds domkyrka har också en 1000-årig historia 
som delas av katoliker och lutheraner. Domkyr-
kan uppfördes på 1100-talet efter att Lund hade 
blivit säte för Nordens ärkebiskop. Kryptans 
högaltare invigdes 1123 och högaltaret 1145. Nu 
kunde kyrkan, helgad åt Sankt Laurentius, tas i 
bruk. Den eldhärjades 1234 och har sedan byggts 
upp och till under århundradena. 

Redan	1425, mer än 50 år innan universitet 
fanns i Uppsala och Köpenhamn, grundades här 
ett ”studium generale”. Där kunde man avlägga 
en examen motsvarande dagens kandidatexamen. 
Den inrättades i Gråbrödraklostet men stängdes i 
och med den danska reformationen 1536.

I	freden i Roskilde i februari 1658 erhöll Sverige 
bland annat Skåne och Blekinge. På väg hem 
från fredsförhandlingarna besökte Karl X Gustav 
Lund och träffade biskop Peder Winstrup. Den 
senare framförde ett starkt önskemål att kungen 
skulle grunda ett universitet i denna södra del 
av landet. Ett sådant skulle vara hett eftertraktat 
även av utländska studenter. Dessutom menade 
han på att det skulle påskynda utbildningen av 
fler svenska präster och i förlängningen en för-
svenskning av de områden som erhållits i freden. 
Det dröjde dock ytterligare tio år innan kungen 
skrev på papperen. Universitetet invigdes i Lunds 
domkyrka den 28 januari 1668. 

Det	var	en liten historisk avvikelse. Tillbaka till 
fållan. Vad skiljer då den katolska och lutheran-
ska kyrkan åt? Det finns naturligtvis många 
skillnader, men den viktigaste är hur man ser på 
sakramenten (kristendomens mest centrala och 
heliga handlingar). I katolska kyrkan finns det 
sju stycken: dopet, konfirmationen, bikten, äk-
tenskapet, sista smörjelsen, prästvigningen och 
nattvarden. I den protestantiska finns det bara 
två: dopet och nattvarden. Den katolska kyrkan 
är centralistiskt styrd med påven som högsta 
dignitet, medan den lutheranska kyrkan är 
splittrad i nationalkyrkor. Dessutom är den ka-
tolska kyrkans syn på moral och etik strängare 
än den lutheranska som försöker anpassa sig till 
den moderna tiden. 

Vill	man veta mera så finns det naturligtvis 
litteratur i massor. Vid mitt besök i Sverige så 
hörde jag en intervju med Kristina Kappelin, 
författare och journalist, bosatt i Italien sedan 
många år. Hon har skrivit en bok som heter 
”Påven som kom ner på jorden”. Den lät väldigt 
intressant så den har jag önskat mig i julklapp. 
Hon var också med som journalist under besö-
ket och har följt Vatikanen i många år. Intressant 
att lyssna till och säkert intressant att läsa.    n

När påven
kom på besök

Text:	Lisbeth	Ekelöf
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Svenskt	Näringsliv har funnits representerade 
i Bryssel sedan 1974, alltså långt innan det ens 
fanns en diskussion om att Sverige skulle gå 
med i Europasamarbetet. Det europeiska och 
internationella sammanhanget är särskilt viktigt 
ur ett företagsperspektiv.

Svenskt	Näringsliv är en helt medlemsfi-
nansierad organisation som har cirka 66 000 
medlemsföretag från i stort sett alla branscher. I 
Sverige är vi en väletablerad näringslivsröst och 
dessutom både remissinstans för regeringen och 
förhandlande part tillsammans med fackförbun-
den. I Bryssel är vi en näringslivsorganisation 
av många, och det krävs att vi arbetar på ett lite 
annorlunda sätt. 

För	att	få	genomslag i Bryssel, där lobbyisterna 
nästan är lika många som politiker och tjänste-
män, så behövs samarbete och nätverksbyggan-
de tillsammans med andra. Svenskt Näringsliv 
har sedan Brysselkontoret startades varit med-
lem i den europeiska näringslivsorganisationen 
BusinessEurope, och det är härigenom vi driver 
en stor del av vårt arbete. BusinessEurope har 
40 medlemsfederationer från andra europeiska 
länder och tillsammans representerar vi 21 mil-
joner företag. Ensam är som bekant inte stark, 
och det säger sig självt att det är lättare att få 
genomslag för våra förslag och idéer om dessa 
också delas av BusinessEurope.

Det	gemensamma arbetet i BusinessEurope 
sker i kommittéer och arbetsgrupper och 
fokuserar på alla frågor som har påverkan på nä-
ringslivet. Svenskt Näringsliv har representan-
ter i form av experter och företagare som reser 
ner till de allra flesta av dessa och vi innehar 
dessutom ordförandeposter inom strategiskt 
viktiga ämnesområden som handelspolitik, 
regelförenkling, mobilitet m.fl..

Förutom	det formella samarbetet så jobbar vi 
också regelbundet nära våra kollegor från de 
nordiska länderna, liksom Tyskland, Nederlän-
derna och Storbritannien. Med tanke på det 
turbulenta politiska läget efter Brexit är min 
gissning att det kommer bli allt viktigare för 
oss att förstärka våra allianser även med andra 
länders näringsliv eftersom maktbalansen kom-
mer att förändras.

Eftersom	vår uppgift är att se till att EU-
politiken blir så företagarvänlig som möjligt och 
tar hänsyn till svenska företags villkor, styrs vår 
agenda i väldig stor utsträckning av EU-kom-
missionens arbetsprogram. Det är när kommis-
sionen kommer med nya lagförslag som det finns 
möjlighet att påverka i den riktningen. Trots 
detta har vi ett par prioriteringar som hjälper 
oss att fokusera vårt arbete och maximera våra 
resultat. Under 2016 har vi haft särskild fokus 
på frihandel, den digitala inre marknaden och på 

rörlighet för arbetskraft, som alla legat högt på 
EU-institutionernas dagordning.

Det	är	knappast någon överraskning att 
frihandel står överst på önskelistan från före-
tagen. EU-samarbetets fundament bygger på 
ekonomisk integration och frihandel med-
lemsländerna emellan. Men EU är också en 
stark handelspartner som har en stor marknad 
att erbjuda andra delar av världen. De senaste 
åren har Svenskt 
Näringsliv därför 
jobbat proaktivt 
och intensivt med 
att stötta arbetet 
med att förhandla 
fram ett han-
delsavtal mellan 
EU och USA. 
Det skulle vara 
mycket gynnsamt för svenska företag att få lätt-
tare tillträde till den amerikanska marknaden 
som redan är viktig för Sverige och EU. Efter 
Trumps valseger i USA så är det svårt att spå 
om hur amerikanarna kommer förhålla sig till 
frihandel och det blir allt viktigare att EU lyckas 
hålla ihop sin medlemskrets och få sina med-
borgare att förstå betydelsen av global handel. 
Det är tuffa tider för vänner av öppenhet och 
globalisering. 

Utvecklingen	av digital teknik är en annan 
avgörande aspekt för näringslivet. En uppsjö 
av nya tjänster och varor möjliggörs av tek-
nikutvecklingen och digitaliseringen, och det 
är omöjligt att förutspå vilka morgondagens 
innovationer kommer vara. Samtidigt vill 
politiker visa att man tar ansvar och reglerar 
nya företeelser, och tillväxtpotentialen i de nya 
näringarna riskerar att hämmas. Vår utgångs-
punkt är att det ofta redan finns gällande 

lagstiftning som kan tillämpas även på den di-
gitala inre marknaden. Nya regler ska tas fram 
först om det finns ett marknadsmisslyckande 
och bör inte vara ett sätt att införa protektio-
nistiska åtgärder gentemot andra länder - Kina 
och USA t.ex. - vars digitala utveckling ofta 
går snabbare än EU:s. 

Som	en	del	av de fyra friheterna är fri rörlig-
het för arbetstagare avgörande för funktionen 

av EU:s inre 
marknad. Det 
pågår just nu 
ett arbete med 
att revidera det 
s.k. Utstatione-
ringsdirektivet, 
som styr hur fö-
retag kan skicka 
arbetskraft 

att jobba i ett annat EU land under en kortare 
period. Utifrån ett svenskt arbetsgivarperspek-
tiv är förslaget problematiskt eftersom det leder 
till ett större statligt ingrepp i lönebildningen 
och då det gynnar inhemska företag på bekost-
nad av utländska sådana. Vi ser också en risk i 
att arbetet med den kommande ‘sociala pelaren’ 
kommer att leda i samma negativa riktning och 
kommer fortsätta arbeta för att så inte ska ske. 

Det	har	varit ett omtumlande år, med både 
Brexit och det amerikanska valet som kom-
mer få stor påverkan på hur EU-samarbetet 
utvecklas under de kommande åren. Det EU 
behöver nu är fokus på dess hårda kärna, stark 
konkurrenskraft och en verklig europeisk 
marknad som kan skapa tillväxt och jobb. För 
Svenskt Näringsliv ser vi det som självklart att 
handelsavtal med viktiga länder, en digital inre 
marknad och en fungerande rörlig arbetsmark-
nad är avgörande för att detta ska lyckas.

Svenskt Näringslivs
Brysselkontor

– representation, påverkan och
bevakning i svenska företags intresse

Text:	Sophia	Bengtsson,
Deputy	Director,	EU	Affairs
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Capermans boktips

Set Mattsons
kritikerrosade trilogi
”Ondskans pris”, ”Svekets offer”

och ”Fruktans tid”
Den	här	gången flyttar vi 
till Malmö under 1940-talet. 
Det handlar om Set Mattsons 
kritikerrosade trilogi ”Ond-
skans pris”, ”Svekets offer” 
och ”Fruktans tid”.

Vi	följer kriminalöverkon-
stapel Douglas Palm i ett 
svunnet Sverige, i det här 
fallet representerat av Malmö. 
Set kännetecknar sina roma-
ner som historiska. Han har 
tillbringat åtskilliga timmar 
grävande i olika arkiv för att 
bli historiskt korrekt. Till detta 
lägger han sina romanperson-
ligheter. Följaktligen är intrigerna byggda på 
verkliga händelser. 

Det	handlar om när Röda Korsets vita bussar 
kom till Malmö under 1945, om hur flyktingar 
och invandrare togs emot och vilka konflikter 
som uppstod. Den sista boken ”Fruktans tid” har 
som bakgrund smugglingen av nazister undan 
rättvisan. Vi har naturligtvis paralleller till 
dagens situation.

Trilogin	har jämförts med ”Milleniumtrilo-
gin”, detta med viss rätt. Ondskan, lögnerna 
och sveken finns där men i övrigt befinner 

sig böckerna på olika plan. 
Det Malmö som skildras 
ligger före min tid men 
stämningen kan jag ta på 
och platserna känner jag 
naturligtvis igen. Lycklig-
tvis innebär det inte att 
man måste vara malmö-
kännare för att uppskatta 
miljöskildringen. 

Styrkan	ligger i fångandet 
av tidsandan och jag tror 
att många av Svenska Klub-
bens medlemmar känner 
igen sig. För yngre med-

lemmar är det ett utmärkt sätt att 
ta del av svensk nutidshistoria både vad gäller 
det övergripande historiska skeendet som män-
niskors tankar och liv för inte så länge sedan.

På	min	läslista ligger nu Set Mattssons senaste 
bok ”Så länge min bror andas” som handlar om 
krigshösten 1943 när situationen för Danmarks 
judar förvärrades och om deras flykt till Sve-
rige. Till detta lägger jag en omläsning av Folke 
Bernadottes bok ”Slutet” (1945) som samman-
fattar Bernadottes anteckningar och rapporter 
från hans humanitära insatser och förhandlingar 
med nazisterna under Tredje rikets sista akt och 
som möjliggjorde de vita bussarna.    n

Ålder: snart 45
Familj: fru Erika Jangen, tvillingar Svea och 
Spike (15 år), samt Liv (10 år) 
Kommer	från: England 
Bott	i	Belgien	hur	länge,	och	var?: 20 år, 
Ixelles (i två omgångar), Bryssel-stad och nu 
Woluwé-Saint-Pierre 
Varför	är	du	i	Belgien,	vad	gör	du	här?: 
Jag läste svenska vid universitet i London och 
gick ut 1995. I Bryssel sökte de folk som kunde 
svenska och jag utbildades till konferenstolk. 
Jag började jobba på EU-parlamentet som tolk 
-96 och där arbetar jag ännu idag...fortfarande 
som tolk, med franska, tyska, nederländska och 
svenska som arbetsspråk. Nu har jag min familj 
här, och alla trivs bra i Bryssel. Livskvalitén är 
ganska hög, och det är inte långt till mina för-
äldrar i Canterbury, eller med flyg till Bromma 
till svärmor och den svenska delen av familjen. 
Jag hoppas det inte blir allt för stora föränd-
ringar för oss efter Brexit...
På	fritiden?: maraton(träning); jag älskar god 
mat och gott vin; aktuell med pjäsen "The Go-
vernment Inspector" (English Comedy Club); 
jag umgås gärna med vänner och läser romaner 
och facklitteratur på mina arbetsspråk för job-
bet (och för eget nöje).
Drömresemål: Hawaii (Erika säger att det är 
så fint där).

Bästa	utflyktstipset	i	Belgien: Hallerbos när 
de blåa hyacinterna blommar; en helg i Arden-
nerna; klosterbryggerierna.
Belgisk	favoritmat: Waterzooi med en flaska 
gott belgiskt munk-öl.
Saknar	med	Sverige: fjällen på vinter; Da-
larna på sommaren; Stockholm (när som helst).
Det	här	är	Svenska	Klubben	för	mig?: För 
mig innebär Svenska Klubben Valborgmässo-
aftonsfirandet på Argenteuilslottet i Waterloo: 
jag älskar kören, inspirerande tal, barnen som 
springer runt, brasan, och så råkar jag har en 
svaghet för prinsesstårta!

Medlemsporträtt:

Oliver Brain

Här är Oliver och "the Government 
Inspector's" regissör Anna Holmén.

   Mail-adresser för att nå olika funktioner i Svenska Klubben:
	 annons@svenskaklubben.be																
				 redaktion@svenskaklubben.be													
	 ordforande@svenskaklubben.be												
	 aktivitet@svenskaklubben.be													
	 medlem@svenskaklubben.be																
	 hiddensecrets@svenskaklubben.be														
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I	hela	Europa 
gäller att om man 
är folkbokförd i 
ett land, får man 
enbart köra en bil 
inom det landet 
som är registrerad och skattad i samma land. För 
Belgien handlar det om personer som är folkbok-
förda i landet, dvs upptagna i Registre de popula-
tion. Reglerna syftar till att se till att de som är 
bosatta och kör bil i Belgien betalar vägskatt (TC 
taxe de circulation) och den accis, registrerings-
skatt (TMC, taxe mise en circulation), som ska 
betalas innan bilen får tas i trafik i landet. TMC är 
värre än accis eftersom den ska betalas också vid 
ägarbyte då man får nya skyltar. 

Vad	händer om man bryter mot reglerna? 
Nätet vet berätta om bilar som helt sonika tagits 
i beslag och sålts eller fått lösas ut till fulla vär-
det. Detta har hänt både i Norge och Frankrike. 
I Belgien gäller att man blir polisanmäld och ska 
inställa sig vid domstol. Risk för beslag finns 
också. Beroende på vad domaren beslutar kan 
man få betala två till tre gånger TMC (taxe mise 
en circulation) och även två till tre gånger TC 
(taxe de circulation). Vidare tillkommer böter 
där belopp på 200-500 euro nämnts. Med tanke 
på att både TMC och vanlig vägskatt är höga så 
blir totala beloppet att betala så pass stort att 
man bör tänka sig för noga för innan man utsät-
ter sig för risken att bli ertappad.

Om	man	kör t ex en släktings eller bekants 
utländska bil måste ägaren finnas med i bilen för 

att det ska vara till-
låtet. Att låna den 
besökande brorsans 
bil en morgon för 
att köra iväg till 
bageriet för att 

kunna bjuda gästerna på färskt bröd kan således 
bli mycket dyrt. Det är ett exempel som brukar 
dras upp i artiklar i ämnet. På motsvarande vis 
gäller för övrigt att den som är folkbokförd i 
Sverige inte får köra en utlandsregistrerad bil i 
Sverige om inte ägaren är med.

Den	belgiske lagstiftaren har emellertid erbju-
dit kryphål. Sedan oktober 2014 gäller att man 
får köra en utlandsregistrerad bil under förutsätt-
ning att den lånats ut gratis för en begränsad tid 
av ägaren. Ingen ersättning får förekomma. Lånet 
får högst löpa på en månad och ett skriftligt intyg 
på vem som lånat ut vilken bil  till vem måste fin-
nas med vid färd. Vidare ska sista giltighetsdatum 
anges. En jurist vid ett belgiskt försäkringsbolag 
som behandlade ämnet tog upp den hypotetiska 
frågan om det fungerar att ha ett antal intyg att 
ta till, var och ett med giltighet en månad. Lagen 
säger inget explicit om möjligheten till förnyat 
lån av privat bil så det torde vara upp till rätts-
praxis och det enskilda fallet att avgöra hur man 
ser på saken. Avsaknaden av explicit begränsning 
innebär inte att man därav kan dra slutsatsen att 
motsatsen gäller:  ”/Pour ce qui concerne la loca-
tion, la réglementation est claire, c’est six mois 
maximum, durée non renouvelable/. Cela n’a 
par contre pas été précisé pour ce qui concerne 
le prêt à titre gratuit. Peut-on en tirer argument? 

Rien n’est moins sûr. Ce sera le cas échéant aux 
cours et tribunaux ou à l’administration à le 
préciser.”  Därav får man dra sina egna slutsaser. 
Motsvarande regler finns mig veterligen inte i 
Norden.

Reglerna	finns i en kunglig förordning (arrêté 
royal du 20/07/11 relatif a l’immatriculation des 
véhicules). Den nuvarande lydelsen infördes den 
18 juni 2014 och gäller sedan 1 oktober 2014:  
6° le véhicule qui est mis à disposition à titre gra-
tuit à une personne physique visée au § 1er /som 
är folkbokförd i Belgien/ pendant une période 
d’un mois au maximum; un document établi par 
le titulaire étranger montrant que ce dernier 
donne l’autorisation d’utiliser le véhicule pen-
dant une période déterminée avec mention de la 
date de fin, doit se trouver à bord du véhicule. 

Personer	skrivna i utlandet som enbart vistas 
i Belgien för studier får man enbart köra sin 
utlandsregistrerade bil i Belgien men ett intyg 
från lärosätet om att man är inskriven ska med-
föras vid färd.  

Om	den	som för in en utlandsregistrerad bil 
inte är skattskyldig (folkbokförd i Belgien) får 
inte bara denne utan även make och barn som 
sambeskattas i i samma hushåll använda bilen 
tillfälligtvis, även om dessa familjemedlemmar är 
”résidents”  i Belgien. På juristfranska: ”Si celui 
qui met la voiture en circulation en Belgique n’est 
pas résident belge, il ne devra pas l’immatriculer 
en Belgique même si son conjoint ou ses enfants 
(fiscalement à charge vivant sous le même toit), 
qui seraient résidents belges, la conduisent, du 
moment que c’est de manière accessoire.”

Det	hela	låter lite avigt med utgångspunkt från 
svenskt skattetänk men så finns inte heller sam-
beskattning mellan makar numera i Sverige. 
Man får också köra en utländsk hyrbil men 

högst under sex månader. Dokumentation  om 
hyresförhållandet ska finnas med under färd och 
förlängning medges inte. Man får som anställd 
och bosatt i Belgien också köra en utlandsre-
gistrerad bil som utländsk arbetsgivare ställt 
till förfogande för att huvudsakligen användas 
i arbetet. Kopias av anställningsavtal och intyg 
om att arbetsgivaren ställt bilen till förfogande 
ska medföras. 

Slutligen	får	en funktionär bosatt i Belgien 
köra en utlandsregistrerad bil förutsatt att 
denne arbetar för en institution belägen i ett 
annat EU-land. Carté d’accrédidation som visar 
antällningsförhållandet ska medföras.

Det	är	betydligt billigare att skatta och försäkra 
en bil i Sverige. Dessutom är det lättare och 
billigare att modifiera en kombibil för lastbils-
registrering i Sverige varvid skatten sjunker yt-
terligare. Ska man lastbilsregistrera en kombibil 
i Belgien måste säkerhetsbältesfästen m.m. kapas 
så att bilen inte kan återställas till personbil. De 
svenska reglerna medger att bilen återställs. 

Risken	för	höga straffavgifter och bötesbelopp 
får vägas mot ökade försäkringskostnader om det 
är en yngre person som ska äga bilen i Sverige. 
Trafikförsäkring för min lastbilsregistrerade 
Volvo V70 från 1998 skulle kosta mig 677 kronor 
om året. För äldste sonen som haft körkort i 11 
år stiger kostnaden till ca 2700 kr med en lands-
ortsadress. För en yngre son som som haft kört-
kort i drygt ett år kostar det en tusenlapp till. 
Om jag kör bilen till och från Sverige under som-
maren och den i övrigt står här på privat mark så 
kan sönerna köra den då de är i Belgien på besök. 
Och jag behöver bara låneintyg för färden till 
och från Belgien. Resten av tiden använder jag en 
liten belgienregistrerad hybridbil.  Försäkringen 
för Volvon kan jag betala med autogiro även om 
bilen står i sonens namn.    n

Får jag, som är bosatt i Belgien,
köra en svenskregistrerad bil här?

Text:	Jonas	Lönnroth
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Tält	kan	väcka många associationer – fjällvand-
ring med far, repövning med eldvakt, tältning i 
storm som tar med sig tältet och cirkusbesök där 
en nysande elefant belamrar hustru och dotter 
med elefantsnor. Med förundran ser man då ett 
jättetält växa upp på Delhaizes parkeringsplats i 
Overijse – vad är nu detta?  Varken fjällvandring 
eller militärövning, det begriper man direkt. Inte 
cirkus heller, givet en fullständig brist på prålig-
het. Bara stort och vitt. Partytält? Väckelsepredi-
kan måhända? 

Nejdå,	här	ska Mammon dyrkas på kommer-
siella villkor! Delhaize har nämligen köpt upp 
grannbutikernas lokaler och totalrenoverar allti-
hop så själva affären har temporärt fått flytta ut i 
ett tält. Temporärt och temporärt  – det började i 
maj och lär bli klart till slutet av september. Tält-
sommar för verksamheten pågår – och som det 
brukar bli med tält är det trångt och obekvämt 
med risig belysning. Sortimentet har krympt och 
flyttats runt så det är knepigt att hitta det lilla 
som finns. Tältet har dessutom utplånat flertalet 
parkeringsplatser och påkallar ökenvandring 
vid tillfällig sommarhetta. I jämförelse framstår 
Colruyt runt hörnet som välordnat och den 
enda butiken i grannskapet med fönster och litet 
dagsljus är faktiskt ALDI, där man från gångarna 

kan blicka ut över en livs levande parkeringsplats 
helt utan tält! Vad gör man då för att få hem det 
man önskar? Jo, man åker till andra affärer i allt 
vidare cirklar och drabbas av rutten svärdfisk, rå 
kokt krabba och möglig köttfärs, varefter man 
blir bra på att identifiera var man kan köpa vad 
- eller snarare tvärtom -  var man definitivt inte 
ska köpa vissa produkter. Detta enligt hustruns 
grundliga erfarenheter som nu dödskallemärkt 
vissa handlare för evigt. 

Delhaize	kan i vanliga fall räknas som Overijses 
mest presentabla livsmedelsbutik, även om svär-
mor var långt ifrån imponerad. Hon jämförde 
med vårt tidigare boende i Parisförorten Neuilly, 
där kunderna på den lokala marknaden utgjordes 
av pimpinetta damer i minkpäls. När hon första 
gången kom till Delhaize undrade hon helt 
enkelt: ”Är det här en väldigt billig affär?”. Då 
hade hon inte studerat varken varor eller priser, 
bara kundernas utseende och klädsel. Inga piffiga 
dräkter och minkcape där inte - nej, Overijse 
berömmer sig om att vara en ”boerengemeente”,  
bondkommun,  så det är rustikt som gäller. 

Apropå	rustikt  – för en tid sedan blev vi 
inbjudna till ett evenemang där klädseln skulle 
vara ”rustic chic”. Något av en inbyggd motsä-

gelse - skulle man kanske kombinera klädstilarna 
från Neuilly och Overijse? Minkcape,  jeans och 
espadrillos? Eller stövletter, dräkt och slokhatt? 
Vi är fortfarande helt förbryllade. Dessutom kol-
liderade evenemanget med annat så vi hade inte 
tillfälle att ta oss dit iförda några slumpvis valda 
plagg för att studera hur andra översatt ”rustic 
chic” i praktiken. Enda sättet att få klarhet är att 
vi själva ordnar kalas med den klädseln påbjuden

Efter	denna utvikning kan man undra vad som 
hände med de andra butikerna - de som blev 
utköpta av Delhaize? Jo, det blev något av ett 
15-spel när den avhysta blomsterhandeln i sin tur 
knuffade bort en damfrisering som i sin tur redan 
hade knuffat undan en möbelaffär. Bok- och pap-
pershandeln hade dock ingenstans att ta vägen, så 

den lade helt enkel ned. Allt rätt störande i våra 
dagliga rutiner när vi ska hitta nya leverantörer, 
även om det är lika rustikt som förr.

Men	det	finns ju alltid en positiv sida, som man 
säger om batterier, och renoveringen ska göra 
allt mycket bättre. Det tror i varje fall personalen 
som hävdar att ”Det blir Belgiens bästa Delhaize!” 
så vi ser fram emot att imponeras efter den här 
ökenvandringen – även om vi inte får någon 
anledning att slita på ordet ”chic”!
Sedan detta skrevs har allt ordnat sig till det 
bästa. Ny affär invigd, större med bredare gångar 
och rikligare utbud samt en gratis flaska Côtes du 
Rhône till uthålliga kunder. Dessutom har de fått 
plats med färska trattkantareller – från Sverige! 
Det förlåter nästan allt!    n

TÄLTSOMMAR
Text:	Olof	Nordling

När Hans Herlitz nu lämnar Bryssel för att flytta 
till Kanada förlorar Svenska Klubben en av sina 
stöttepelare.

Hans kom till Bryssel efter mångårig internationell 
tjänst i Svenska Kullagerfabriken, SKF och Svenska 
Klubben var inte sen att rekrytera Hans till sina led.

Hans har nu under en följd av år inte bara varit 
Klubbens huvudrevisor utan även lett det place-
ringsutskott som förvaltar Klubbens pengar. Som 
revisor har Hans lagt ned mycket engagemang för 
att ge skattmästare och andra goda och lönsamma 
råd vad gäller administrativa frågor samt även se till 
att avbränningar till skattemyndigheter och banker 
hålls nere.

Som ordförande i placeringsutskottet har Hans 
försett övriga ledamöter med otaliga artiklar i mak-

roekonomiska ämnen och vid sammankomsterna 
gjort innehållsrika och engagerade dragningar 
inom politiska och ekonomiska områden med 
bäring på Klubbens ekonomi.

Hans har en något avvaktande inställning till 
politiker och centralbanker vilket inneburit att Klub-
bens investeringar till stor del utgörs av värdepap-
per relaterade till ädla metaller främst guld; ett 
tillgångsslag som kan ses som en slags försäkring 
mot nyckfulla myndigheter.

När Hans och hans Eva nu flyttar till Kanada kom-
mer de att bosätta sig i British Columbia, på en ö i 
Stilla Havet strax utanför Vancouver.  Syftet är inte 
att dryga ut avståndet till manipulativa central-
banker utan att komma närmare sina tre barn och 
barnbarn!

Klubben önskar familjen Herlitz och guldpriset 
lycka till i fortsättningen!

Tack Hans!
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Guggenheim,	Full	Abstraction, 19/10-
12/2/2017, ING Art Center, Place Royale 6  
www.ing.be/art, 02 547 22 92.

Ukiyo-e, 21/10-12/2/2017, utställning av japan-
ska träsnitt ur museets samlingar, Musée du 
Cinquantenaire, Parc du Cinquantenaire www.
mrah.be, 02 741 72 14.

Picasso,	Sculptures****, 5/3/2017, skulpturut-
ställning i kontakt med MoMa i New York och 
Picassomuseet i Paris, Bozar, Rue Ravenstein 23
www.bozar.be, 02 507 82 00.

Just	married-modeutställning, till 16/4/2017, 
en bröllopets historia, Musée du Costume et de 
la Dentelle, Rue de la Violette 12
www.costumeandlacemuseum.brussels.
 
Renaissance	d’une	Oeuvre	d’exception, till april 
2017, Pieter Coeckes kartonger/förlagor till 
vävda tapeter, Musée de la ville de Bruxelles
www.museedelavilledebruxellel.be.

Bruegel-unseen	Masterpieces, till 16/3/2020, 
en virtuell utställning med tillfälliga instal-
lationer, i Belgien är utställningen lokaliserad 
till Musées Royaux des Beaux-Arts, Rue de la 
Régence 3, Bryssel och med hjälp av Google 
Cultural Institute och Googles teknik, och 
ett samarbete med 17 olika  internationella 
museer bl.a. Tate Gallery, London, Metropolitan 
Museum of Art, New York,  Uffizi, Florens, Mu-
seum of Fine Arts, Budapest, Statens Museum 
for Kunst, Köpenhamn och Gemäldegalerie, 
Berlin, finns det möjlighet att plocka fram och 
besiktiga målningar som finns hos de medver-
kande museerna,
www.fine-arts-museum.be/en, 02 508 32 09).

Opera                                                       
Opera	på	bio	1,	Kinepolis,	L’Amour	du	Lion, 
10/12, av Saariaho, direktsändningar från Met-

ropolitanoperan, Kinepolis Bruxelles, Boulevard 
du Centenaire 20, Heysel, Google search: 
Kinepolis/opera.

Viva	l’Opera, vintersäsongen 2016/2017, UGC-
biografen, Place de Brouckere och Avenue de 
la Toison d’Or 
www.vivalopera.fr/saison/anees/2016-2017. 

Dans                                                        
Anima	Ardens***, 30/11-10/12, koreografi 
Thierry Smits, Théâtre Varia, Rue du Sceptre 78, 
www.varia.be, 02 640 82 58).

Jazz                                                           
Folkmusik, Rock, Pop, Sång och Blues
Status	Quo, 3/12, Ancienne Belgique, Bryssel.

Teater                                                      
Chaplin, till 17/12, en politik och visuell före-
ställning som ger liv åt Charlie Chaplin, Théâtre 
du Parc, Avenue des Arts 3,
www.theatreduparc.be, 02 505 30 30). 

Auktioner                                                  
Mont	de	Pieté, Rue Saint-Ghislain 19, pant-
banken håller specialauktioner på icke inlösta 
smycken och andra konstföremål, 10/12, vis-
ning 8/12-9/12 och förmiddag 10/12,
www.montdepiete.be, 02 512 81 83.

Salle	de	Ventes	BA, januari 2017, Rue Ernest Al-
lard 7-9 ( HYPERLINK ”http://www.ba-auctions.
com” www.ba-auctions.com, 02 511 53 24.

Planera framåt                                      
Cold	Blood****, 8/3-17/3/17, filmregissören 
Jaco Van Dormael tillsammans mes Michèle-
Anne De May och Thomas Gunzig får publiken 
till en kollektiv hypnos med en blandning av 
film, nano-dans och föremål ur teaterns värld, 
KVS.

Betygssymboler (*) från Mad, Le Soirs kulturbilaga)

KulturNytt Henric Weyde, henric.weyde@gmx.com

Evenemang                                             
På grund av flyttning och ändrad Wifi fungerar 
min dator inte som den ska och jag kan inte 
plocka fram godbitar ur Google. 4/12/2016 
framträder i alla fall Svenska kören med sin 
julkonsert. I vanlig ordning presenterar Bozar 
under denna period ett antal spännande 
konserter. 
Plaisir	d’hiver, 25/11-1/1/2017, julgran från 
Slovakien och sedvanlig krubba på Grand’Place 
och julmarknad från Börsen till längst ned på 
Place Ste. Catherine.
Leonard	Cohen, som nyss dog vid 82 års ålder 
fick precis före sin död publicerat sitt sista 
album hos Columbia-Sony Music, We want it 
Darker***. 

Utställningar                                        
Zot	Geweld/Mad	Maiden, till 11/12, en utställ-
ning om Rik Wouters som tar formen av en 
hyllning till dansen, en av hans berömda 
skulpturer är just ”La vierge folle”. Rik Wouters 
verkade i början av förra seklet, Musée Hof 
van Busleyden, Frederik de Merodestraat 65, 
Mechelen/Malines, sök Google: Rik Wouters, 
Mechelen, 015 29 40 30.

Ipek	Kotan	och	Natalie	Doyen till 22/12, hos 
Puls Contemporary Ceramics – Annette Sloth, 
Rue du Page 1,
www.pulsceramics.com, 02 640 26 55. 

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, museet har 
fått sina samlingar väsentligt utökade med 
mästerverk från konstmuséet i Antwerpen 

under dess 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.

Populärkonst	från	Kongo/La	peinture	populaire	
de	Congo, till 22/1/2017, Bozar, Rue Ravenstein 
23, www.bozar.be, 02 507 82 00. 

Modernité	à	la	Belgique, till 22/1/2017, med 
100 verk ur reserverna och en föregångare till 
det kommande moderna museet i Citroëngara-
get, Musées royaux des beaux-arts de Belgique, 
rue du Musée 9,
www.fine-arts-museum.be, 02 508 32 09.

21	rue	de	la	Boétie***, till 29/1/2017, galleriet 
och vad som hände en spolierad konstsam-
ling under andra världskriget, den tillhörde  
konsthandlare och -samlare Paul Rosenberg, 
morfar till journalisten Ann Sinclair, 60 verk 
med väsentliga målningar av Picasso, Braque, 
Matisse, Léger, Chagall, Kokoschka …, utställ-
ningen sker i samarbete med några av världens 
viktigaste museer och behandlar svårigheterna 
i samband med återkrav på de stulna verken, 
Musée de la Boverie, Parc de la Boverie, Liège,
www.laboverie.com, 04 238 55 01.

Décor***, till 29/1/2017, La Fondation Boghos-
sian, Villa Empain, Avenue Franklin Roosevelt 
57, Ska ett konstverk hänga i högönsklig 
isolering eller smälta in i dekoren, en gammal 
och ständigt återkommande fråga.
www.villaempain.com, 02 627 52 30.
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Karins Matlexikon
Som bilaga till Karin och Anders Tullbergs Belgiens allehanda,

som kom ut för flera år sedan, fanns ett matlexikon med
namn på våra vanligaste matvaror översatta från svenska

till franska och holländska. Detta häfte – vars innehåll som
ni kan se är fortfarande mycket aktuellt – har visat sig
komma till enorm hjälp när det gäller att handla rätt i

matbutikerna här i Belgien. Det är bara och pröva!

MJÖL OCH GRYN, SOCKER OCH KRYDDOR                                                 
Bovete  Sarrasin Boekweit
Grahamsmjöl  Farine de froment intégral Voltarwemeel
Havregryn Flocons d’avoine Havervlokken
Korn Orge Gerst
Mannagryn Semoule de blé Tarwegriesmeel
Matlagningsmjöl Farine fluide Vloeinde bloem
Potatismjöl Fécule de pommes de terre Aardappelzetmeel
Rågmjöl Farine de seigle Roggebloem
· Rågsikt (Blandas av 40% rågmjöl och 60% vetemjöl)
Ströbröd Chapelure Paneermeel
Vete Blé Tarwe
Vetekli Son de blé Tarwezemelen
Vetemjöl Farine pure froment Zuiver tarwe bloem
Vetemjöl (fint) Farine fine patisserie Bloem voor fijngebak
· OBS! Farine fermentante (Zelfrijzende bloem) är vetemjöl med bakpulver i.
Bakpulver Baking powder Bakpoeder
Bitsocker Sucre en morceaux Suikerklontjes
Farinsocker Cassonade brune Cassonade bruin
Farinsocker, ljust Cassonade Cassonade
Florsocker Sucre impalpable Bloemsuiker
Kandisocker, vitt/brunt Sucre candi, blanc/foncé Kandijsuiker, wit/bruin
Kristallsocker Sucre cristallisé Kristalsuiker
Pärlsocker, finns ej, endast mycket grovt till söndagsbrödet  “cramique”
Sirap Sirop de sucre Stroop
Strösocker, fint/mkt fint Sucre semoule, fin/très fin Griessuiker, fijn/zeer fijn
Syltsocker Sucre gélifiant Geleisuiker
Vaniljsocker Sucre vanillé Vanillesuiker
Jäst Levure Gist
· Jäst hittar man ibland intill mejeriprodukter, ibland vid småkakor och tårtor.
Hjorthornssalt Bicaronate d’amonium Ammoniumkarbonat
· Finns ej i snabbköpet, enbart på apotek och då i stora kvantiteter.
Ingefära Gingembre Gember
Kardemumma Cardamome Kardamom
Kryddpeppar Poivre de Jamaïque Jamaicapeper
Malda nejlikor Clous de girofle moulus Gemalen kruidnagels

MEJERIPRODUKTER                                                                                       
Crème fraîche, svensk Crème épaisse Zure room
Drickyoghurt Yaourt à boire Drinkyoghurt
Filmjölk Kefir Kefir
Färskost Fromage frais Verse kaas
Färskost småförpackning Petit gervais Petit gervais
Gräddfil Gredfil (Fjord Nature) Gredfil Natuur
Grädde (visp) Crème fraîche à fouetter Slagroom
Kesella Fromage frais Verse magere kaas
Keso Cottage cheese Huttenkaas
Matlagningsgrädde Crème allégée (%-sats) Lichte room (med fett-%)
· Mjölk finns färsk i kyldisk, helfet/entier/volle/mellanmjölk/demi-écrémé/halfvolle/skummjölk/écrémé/
magere. Samma sorter finns också i hållbart skick s.k. UHT-mjölk, som inte står i kyldisk och som man 
kan ha i reserv till bak och matlagning. Den har så lång hållbarhet som står angivet på förpackningen. 
          
OXKÖTT VIANDE DE BOEUF RUNDSVLEES                       
Hals Spiring de boeuf  (Carbonnade) Nekstuk (Stoofvlees)
Högrev Basses côtes Eerste rib
 (Carbonnade extra fin) (Stoofvlees)
Ryggbringa,  Chapeau de cure Pastoors hoed
  (bit av bringa) (bouilli extra) (soepvlees extra)
Entrecoterev Rosbif Rosbief
Enkelbiff Entrecôte Tussenrib/Entrecôte
Dubbelbiff Contrefilet Lendestuk
Rostbiff Rosbif (Ier choix) Rosbief (1e keus)
Lilla fransyskan Petite tête Klein hoofd
Stora fransyskan Grosse tête Groot hoofd
Lårklumpen Cuisse Bil
Ytterlår Plate cuisse, pelé royal Platte bil, gepelde biefstuk
Innanlår  Grosse cuisse, tache noir Dikke bil, zwarte vlek
Bak-framlägg Jarret (bouilli) Schenkel (soefpvlees)
Märgpipa L’os à moëlle, Faux filet = Mergpijp, mergbeen, Valse filet
 Rosbif, Le petit nerf = Zenuwstuk
 Rosbif, bouilli
Bringa Poitrine Borst
Kållapp Plate côte Platte rib (soepvlees)
Oxsvans Queue de boeuf Ossenstaart
Oxtunga Langue de bœuf Ossentong
Oxlever Foie de bœuf Ossenlever
Njure Rognon Nier
Oxfärs Filet américain non préparé Américain puur
Råbiff Filet américain préparé Américain geprepareerd

KALVKÖTT  VIANDE DE VEAU KALFSVLEES                        
Gödkalv Genisse Mestkalf
Bak-fram-lägg Jarret Schenkel/Osso bucco
Lårklump Noix de veau Kalfsnootje
Fransyska Sauté de veau Kalfssneetjes
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Kotlettrad Côtes de veau Kalfsribben
Tunnbringa Blanquette Fricassé
Kalvrygg Basses côtes Eerste rib
Kalvbröst Poitrine Borst
Hals Collier Nekstuk
Lever Foie de veau Kalfslever
Njure Rognon de veau Kalfsnier
Bräss Ris de veau Zwezerik
Färs Haché de veau Gehakt
  
GRISKÖTT VIANDE DE PORC VARKENVLEES                   
Grisfötter Pieds de porc Varkenspootjes
Fram-bak-lägg Jarret, Jambonneau Schenkel, Varkenshammetje
Skinka Jambon Hesp
Kotlettrad Carré, basses côtes Rib, Kotletten
Sidfläsk Lard Spek
Hals Spiring Spiering
Huvud Tête Kop
Bacon Lard fumé Gerookt  spek
Revbensspjäll Bouts de côtes Ribstuk, Ribbetjes
Fläskfilé Filet de porc Varkenshaasje
Grisfärs Haché de viande Varkensgehakt

FÅRKÖTT VIANDE DE MOUTON SCHAPENVLEES              
Lamm Agneau Lam
Fårstek –lägg Gigot Lambsbout
Kotletter Côtes (au filet) Lamsnoot, Rib
Dubbelkotletter Côtes baronnes
Slaksida Ragout Lamsborst
Spädlamm Agneau de lait Melklam
Get Chèvre Geit

FÅGEL VOLAILLE GEVOGELTE                   
Kyckling (liten) Poussin Kuiken
Gödkyckling Poulet Kip
Kokhöns Poulet à bouillir Soepkip
Stekhöns Poulet à rôtir Braadkip
Tuppkyckling Coquelet Haantje
Gödtupp Poulard, Capoun Kapoen
Kycklinglever Roie de poulet Kippenlever
Inkråm Abats Ingewanden
Kalkon Dinde Kalkoen
Ungkalkon Dindonneau Jonge kalkoen
Pärlhöna Pintadeau Parelhoen
Anka Canard Tamme eend
And Canard sauvage Eend
Gås Oie Gans
Duva Pigeon Duif

Fasan Faisan Fazant
Morkulla Bécasse Houtsnip
Orre Coq de bruyère Korhoen
Rapphöns Perdreau Patrijs
Tjäder Grand coq de bruyère Auerhaan
Vaktel Caille Kwartel
Kanin Lapin Konijn
Hare Lièvre Haas
Rådjur Chevreuil Ree
Hjort Daim Hert
Vildsvin Marcassin Everzwijn

FISK POISSON VIS                                 
Abborre Perche Baars
Braxen Brème Brasem
Fjärsing Vive/Avive Pietermann
Flundra Flet Platvis 
Gråsej Lieu noir Koolvis
Guldbraxen Daurade Zeebrasem
Gädda Brochet Snoek
Gös Sandre Zander
Havskatt /Kotlettfisk Loup de mer Zeewolf
Horngädda Orphie Geep
Hälleflundra Flétan/Turbot Heilbot
Kabeljo Morue Klipvis
Karp Carpe Karper
Kolja Aiglefin Schelvis
Knot/Knorrhane Grondin/Rouget Knorhaan, Kleine poon
Kummel Merlus/Colin Stokvis
Kungsfisk Sébaste Roodbaars
Lake Lotte Kwabaal
Lax Saumon Zalm
Laxöring Truite saumonné Zalmforell
Långa Grande lotte Leng
Makrill Maquereau Makreel
Marulk/Kotlettfisk Lotte de mer/Baudroie Zeeduivel
Mal Silure Meerval
Nors Eperlan Spiering
Piggvar Turbotin Tarbot
Regnsbågslax Truite arc-en-ciel Regenboogforel
Rocka Raie Rog
Rödspätta Plie Pladijs/Schol
Rödtunga Sole limande Hondstong/Aalbot
Sandskädda Limande Schar
Sik Lavaret Marene
Sill Hareng Haring
Salt sill Hareng sale, en saumure Zoute haring
(Jungfrusill, primör I slutet av maj) ej svensk matjessill Maatjes(haring)
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Sjötunga Sole (Zee)tong
Slätvar Barbue Griet
Stenbit Lompe, gras de mer Snotolf
Svärdfisk Espadon Zwaardvis
Tonfisk Thon Tonijn
Torsk Cabillaud Kabeljauw
Vitling Merlan Vijting
Öring(forell) Truite Forel
Ål Anguille Paling  

SKALDJUR CRUSTACES SCHAALDIER                       
Bläckfisk, liten Poulpes Inktvis
Bläckfisk, stor Calamar Calamar
Havskräfta Langoustine Zeekreeftje
Hummer Homard (Zee)kreeft 
Krabba Crabe Krab
Kräfta Ecrevisse (Rivier)kreeft
Räkor Crevettes roses Rose garnaalen
Sandräkor Crevettes grises Grijze garnaalen
Blåmusslor Moules Mosselen
Ostron Huîtres Oesters
Kammusslor Coquilles St-Jacques Sint-Jacobsschelpen
Hjärtmusslor Coques Kokkels
Litorinasnäckor Bigorneaux Kreukels
Valthornssnäckor Escargots de mer Zeewulken
Vinbergssnäckor Escargots Slakken

GRÖNSAKER LEGUMES GROENTEN              
Blomkål Chou-fleur Bloemkool
Brysselkål Chou de Bruxelles Spruitjes
Bönor Haricots verts Bonen
Bönor, torkade röda Haricots rouges Rode bonen
Bönor, torkade gröna Flageolets verts Groene bonen
Bönor, torkade vita Lingots blancs Witte bonen
Endiver Chicons Witloof
Fänkål Fenouil Venkel
Grönsallad Laitue Krop-sla
Grönkål Chou frisé Boerenkool
Gula rovor Navets au beurre Boterrapen
Gurka Concombre Komkommer
Humleskott Jets de houblon Hoppeschuiten
Jordärtskocka Topinambour Aardpeer, topinamboer
Kikärter Pois chiche Grauwe erwten
Kronärtskocka Artichaut Artisjok
Kålrabbi Chou-rave Koolrabi
Kålrot Chou-navet (rutabaga) Koolraap
Linser Lentilles Linzen
Lök Oignon Ajuin/Uien 

Majrovor Navets Rapen
Morötter Carottes Wortelen
Palsternacka Panais Pastinaak
Paprika Poivron Paprika
Pepparot Raifort Mierikswortel
Potatis Pommes de ter Aardappelen
Purjolök Poireau Prei
Rabarber Rhubarbe Rabarber
Rovor Navets Rapen
Rädisa Radis Radijs
Rättika Radis navet Rammenas
Rödbeta Betterave rouge Rode biet
Rödkål Chou rouge Rodekool
Savojkål Chou vert Savooiekool
Sellerirot Célerie-rave Raapselder
Sockerärtor Mange-tout Sluimerwten
Sparris Asperges Asperges
Spenat Epinard Spinazie
Squash Courgette Courgette
Stjälkselleri Céleri-vert Groene selder
Svartrötter Salsifis Schorseneer
Vaxbönor Haricots beurre Boterbonen
Vitkål Chou blanc Witte kool
Vitlök Ail Knoflook
Vårsallad Salade de blé Veldsla
Äggplanta Aubergine Aubergine/Eierplant
Ärter Petits pois Erwten 

KRYDDÖRTER PLANTES AROMATIQUES GROENE KRUIDEN        
Basilika Basilique Basilicum
Citronmeliss Citronelle Citroenmelisse
Dill Aneth Dille
Dragon Estragon Dragon
Gräslök Ciboulette Bieslook
Koriander Coriandre Koriander
Körvel Cerfeuil Kervel
Majram Origan/Marjolaine Origano/Marjolein
Mynta Menthe Munt
Persilja Persil Peterselie
Rosmarin Romarin Rozemarijn
Salvia Sauge Salie
Syra Oseille Zurkel
Timjan Thym Tijm

ÖVRIGT                                                                                                    
Stålull Laine d’acier Staalwol
Stålull med tvål Laine d’acier au savon Staalwol met zeep
Klorlut (blekmedel) Eau de javel Bleekwater
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Välkommen till
Svenska k yrkans och

Svenska Klubbens traditionella

Julgransplundring
15 januari kl. 15-17

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: aktivitet@svenskaklubben.be
Skriv ”Julgransplundring” i ämnesraden och ange helst även antal barn.

Senaste anmälningsdag är 13 januari 2017.

Dansa ut julen i kyrkan
Traditionell lek och dans.

Tomten delar ut godispåsar
Alla små tomtenissar får godispåse som tack för att de hjälpte till att städa ut julen.

Kaféet är öppet
Försäljning av saft, bullar, kaffe, te med mera.

Dansa ut julen i kyrkan
Traditionell lek och dans.

Tomten delar ut godispåsar
Alla små tomtenissar får godispåse som tack för hjälpen med att städa ut julen.

Kaféet är öppet
Försäljning av saft, bullar, kaffe, te med mera.

www.svenskaklubben.be  •  www.svenskakyrkan.se/bryssel
Svenska kyrkan, avenue des Gaulois 35,1040 Bryssel (Métro: Merode)

Låt ditt företag
bli Sponsormedlem
i Svenska Klubben!

Vi vill erbjuda ditt företag att stödja Svenska Klubben 

genom att bli Sponsormedlem. För endast 450 € 

kommer ni inte bara att ha er logotyp/varumärke på 

vår hemsida till slutet av 2017, utan också en annons 

i det tryckta Bladet samt en intervju/presentation av 

ert företag i lämplig utgåva av Bladet eller på sajten 

under en månad. 

Dessutom publicerar vi er logotyp/varumärke i vår 

medlemsförteckning som publiceras en gång om året 

och används av medlemmarna som vår egen interna 

”telefonkatalog”. Som medlem får ni också vår tid-

ning Bladet som kommer ut 4 gånger/år.

På detta sätt kan ni synas i ett av få svenska medier 

som finns i Belgien. Ni når härigenom mer än 1000 

svenskar i Belgien samt syns av de svenskar som söker 

information om Bryssel och om Klubben på vår sajt. 

Är ni intressad, skriv till: medlem@svenskaklubben.be


