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E-BLADET
Bildextra: kräftskivan  
med SVESAM 
       Utflykten till Pairi  
        Daiza blev succé 

Beethovens kopplingar till Belgien  

        Höstens utflykter - 
         missa dem inte!



Kära medlemmar, 

Hoppas att ni alla har haft en fantastisk sommar, var ni än har 
varit. Här i Belgien råder nu brittsommar eller été indien, 

bättre än så här kan det knappast bli. Varför det heter brittsommar på 
svenska och indiansommar på engelska och franska är en sådan där 
fråga som en språknörd som jag kan gå vilse i helt och hållet. Efter de 
etymologiska utsvävningarna i min förra krönika har jag dock beslutat 
att lägga detta ärende på is tills vidare… 

Sedan senaste Bladet kom ut i maj har Svenska Klubbens aktiviteter 
kommit igång på allvar. I juni firade vi Nationaldagen och 
Midsommar och avslutade med en intressant och lärorik vandring runt 
kyrkogården i Laeken. Vår engagerade guide Tomas Grönberg hade 
som vanligt läst på ordentligt och bjöd på historia, kuriosa, konst, 
arkitektur och romantik i skön förening. Direkt efter 
sommaruppehållet bjöd våra vänner i Svensk Samling i Antwerpen, 
SVESAM, på en riktigt härlig kräftskiva med sång, slurp och supar. 
Senare i september guidade Eva Bartholdsson en grupp begeistrade 
medlemmar runt Paira Daiza – så mycket mer en ett zoo. Läs mer i en 
separat artikel i Bladet och boka in ditt besök! 

Många fler intressanta aktiviteter är planerade inför de kommande månaderna. Håll utkik i din e-postlåda 
och kolla så att inte missar några av Klubbens utskick för att din browser förpassar dem till skräpposten. 
Facebook är också bra att hålla koll på. 

Den 31 augusti deltog undertecknad i utlandssvenskarnas Parlament, organiserat av Svenskar i Världen, 
utlandssvenskarnas röst i Sverige, forkortat SVIV. Det var en fullspäckad och mycket intressant dag, med 
paneldebatter och tal av både Kronprinsessan och ledande svenska politiker. Allra mest intressant var 
dock arbetet i utskotten, eller arbetsgrupperna som de kallades. Detta ledde till resolutioner, som kommer 
att läggas fram inför berörda departement och myndigheter. Det gäller ärenden som många av oss har 
intresse av, såsom medborgarskap, uppehållstillstånd för icke-svenska familjemedlemmar, meritpoäng för 
studier i Sverige, skatter och försäkringar. Jag rekommenderar alla att besöka SVIV’s hemsida och kolla 
läget: https://www.sviv.se/ Svenska Klubben är så kallad silvermedlem i SVIV, vilket innebär att du som 
medlem får 20 % rabatt på ditt medlemskap i SVIV om du vill gå med. 

Den 21 september ordnade Svenska Kyrkans församlingsambassadörer en träff i kyrkan för nyanlända 
svenskar. En stor mängd svenska nätverk och föreningar var där och presenterade sig, självklart även 
Svenska Klubben. Det var ett så kallat hybridarrangemang – den nya modellen i efterdyningarna av 
Covid. Ett tiotal personer var på plats i kyrkan och fler hakade på via kyrkans livesändning via Facebook.  

Roligt att se att en del nyanlända svenskar redan finns med i vårt medlemsregister. Klubben behöver nya 
idéer och ny energi och ni är hjärtligt välkomna att höra av er om ni har förslag på intressanta aktiviteter 
eller om ni har frågor att diskutera. Skicka pm via Facebook eller skriv till 
svenskaklubbenbelgien@gmail.com. 

https://www.sviv.se/
mailto:svenskaklubbenbelgien@gmail.com


  



Besök på klostret Cambron med parken Pairi Daiza 
Text: Eva Bartholdsson 
Foton: Kristina Cunningham 

Svenska Klubben i Belgien åkte under en fin septemberdag på en utflykt som tog dem 
jorden runt på åtta timmar. Allt inom en magisk park med anor från 1100-talet. 
”Vilken fantastisk dag vi hade” säger ordförande Kristina Cunningham.  

Den 19 september gav sig några tappra själar iväg till klostret Cambron för att uppleva 
omvandlingen av området från klostrets tillkomst 1148, när de 12 första benediktin-munkarna 
kom för att uppföra de murar och delar av byggnader som förfarande finns kvar, till en 
ornitologisk park och sedan till en zoologisk, botanisk och spirituell park. Det är en belgisk 
privatägd park som bland annat finansierar forskningsprogram för att utrota sjukdomar hos vissa 
djurarter, skydda utrotningshotade djur och återföra vissa djurarter som föds i parken eller som 
beslagtagits av polis och tull till naturparker i sina ursprungsländer.  

Vi vandrade genom delar av klostrets rosenträdgård, gick ned i 
kryptan som är det enda finns kvar av klosterkyrkan och ingen 
backade när fladdermössen svepte omkring oss. Ingen 
försvann heller i någon underjordisk gång eller ramlade ned i 
någon puits ouvert (brunnar) eller tappades bort i en oubliette 
(ställen där man lämnar folk som man vill glömma bort). Vi 
besökte Nemos värld, det vill säga, slottet som byggdes 1854 
av Limbourg, som också byggde det kungliga slottet i Laeken, 
och som omvandlats till en undervattensvärld med akvarier 
som sammanlagt innehåller 700 000 liter vatten. Vi strövade 
genom elefantguden Ganeschas värld med dess tempel Pura 
Agung Santi Bhuwana som är det enda utanför Indonesien och 
som varje år används för religiösa ceremonier av balineser från 
hela Europa, beskådade den asiatiska elefanttruppen på 22 
individer som är utrotningshotade.  



I Terre des origines i svartaste Afrika, som utvecklats med hjälp av Jacques Van Gelder som själv 
tillbringar mycket tid i Togo och folket Taberma, fick vi en skymt av flera av de största djuren 
och gorillorna i sina grottor på vulkanön. Vi åt lunch i den karelska byggnaden Izba som uppförts 
av ryssar, fick se isbjörnar, valrossar och andra djur som trivs i den kalla världen och som bland 
annat inspirerats av skandinavien. Vi strövade vidare igenom den kinesiska trädgården som är 
den största i Europa och som uppförts av kineser, för allt i denna park är autentiskt. 
Jättepandorna, som fått tre avkommor sedan de kom till parken 2014, verkade vilja gå och lägga 
sig tidigt, men vi fick en liten skymt av ett par av dem också.  

Vi släckte därefter törsten på bryggeriet som återuppförts efter en brand och som brygger öl 
enligt gamla recept och med samma råvaror och jäst som från förr och fortsatte sedan vandringen 
för att få se de mer exotiska fåglarna och flygande rävarna och avslutade turen med den sista 
utposten som tagit sin inspiration från Kanada och Alaska. Här finns totempålar att beundra som 
numera är en utdöd konstart i Kanada, små elektriska tåg som räddats från att demonterats och 
ett Hydravion som flugit 9500 km för att ställas ut här. Dessa plan är det enda sättet att nå vissa 
befolkningar i svåråtkomliga områden. Vi hann beskåda sjölejon, brunbjörnar och vargar innan 
parken stängde för kvällen. Sammanfattningsvis hade vi en givande dag med underbart väder, 
huvudet fullt av nya intryck och kanske lite trötta ben och fötter. 



Följ med på pilgrimsvandring med klubben! 
Text: Lars Åberg 

Det är fortfarande inte för sent att anmäla sig till nästa roliga, intressanta och ur-
belgiska aktivitet med Svenska klubben. Pilgrimsvandring "774 de Tour Saint 
Getrude" med efterföljande lunch, en aktivitet man inte skall missa. 

Svenska klubben välkomnar alla medlemmar att deltaga i året uppsättning av "TOUR SAINTE-
GETRUDE”, en pilgrimsvandring som anordnas till minne av Belgiens enda helgon SAINTE-
GETRUDE. Sträckningen är ca 15 km  och går runt staden Nivelles som ligger söder om Bryssel.  
Man kan välja att fullfölja alla 15 km eller hoppa av efter 5 resp 8 km. I och med att det brukar vara 
mellan 5 och 7 tusen deltagare så är detta en kombo av religös vandring och festliknande aktivitet. 
Utefter vägen finns alla möjliga artister kombinerat med lokala barer. Många öppnar sina garage 
och bjuder in vandrarna på kaffe eller en styrketår. 

Vandringen börjar ca kl 07.00, men vi föreslår avmarsch runt 08.00.  Parkering kan vara ett 
problem. Vi har plats för 6-8 bilar på vår uppfart. Om ni kommer med tåg, ta tåget mot Charleroi 
och gå av i Nivelles. Efter vandringen samlas vi för lunch hos Lars Åberg (styrelsemedlem), där vi 
bjuds på lokala rätter och drycker.  
Datum: söndag 3 oktober 
Senaste anmälning : 2 oktober 
Adress för lunch: Avenue du monde 114, 1400 Nivells. 
Parkering och uppsamlingsplats tågresenärer: Avenue du Monde 114, 1400 Nivelles 
Kontaktperson: Lars Åberg tel 0468 096 806 eller 0046 704 381658.  
Tåg går från  Bryssel Nord, Bryssel Central, Bryssel Midi.  Riktning Charleroi Sud. Avstigning 
NIVELLES, därifrån ca 20 min gångväg. 
Anmälan görs via denna länk: https://bit.ly/Pilgrimsvandring 

https://bit.ly/Pilgrimsvandring


Beethoven 
Text: Olof Nordling 

Det här skulle inte alls handla om en av den klassiska 
musikens giganter utan om något helt annat, men 
krönikören kan inte låta bli att stoppa in en snutt om 

Ludwig van Beethovens belgiska bakgrund.  

Han var förvisso född i Bonn, men efternamnet tyder väl på en 
koppling till Flandern? Jovisst, farfarsfar var nämligen bagare i 
Mechelen och en av hans söner, Lodewijk, blev musiker, flyttade 
till Bonn och förtyskade förnamnet till Ludwig för att omsider 
berika världen med ett mycket musikaliskt barnbarn med samma 
namn! Finns det då någon ort Beethoven i Flandern som 
ursprung för familjen? Nähä, där går man tyvärr bet (jaja..), men 
förståsigpåare hävdar att  ”beet” kunde vara nutida ”biet” och att 
det rörde sig om en betodling - sådana fanns det säkert åtskilliga. 
Av ren nyfikenhet slog krönikören också upp efternamnet i vita 
sidorna och fick 39 träffar - kanske kompositörens släktingar i 
ett Belgien som borde vara stolt över sitt underbarnbarn. 

Till saken – nämligen en helt annan Beethoven som gjorde entré 
när goda vänner skulle flytta till andra latituder efter trettio år i 
Belgien. Under så många år hinner mycket hända, bland annat 
samlas en försvarlig mängd föremål som måste hanteras på något vis när det blir flyttdags. Naturen 
avskyr tomrum, sägs det – och varje ledigt utrymme i ett hus har en tendens att fyllas på något obegripligt 
vis om man inte är vaksam. Einstein må ha hävdat att materia inte kan nyskapas ur ingenting, men det är 
fel - bokstavligen uppåt väggarna fel! Det händer i verkligheten, särskilt uppe på vindar! Ni kan själva 
undersöka fenomenet vetenskapligt – gå upp på vinden och notera vad som finns där, vänta sedan ett år 
och gå upp på vinden igen. Det visar sig då att materien där uppe har förökat sig på ett högst påtagligt 
sätt, mystiskt nog.  

Trettio år i ett riktigt stort hus genererar följdriktigt mängder av materia med åtföljande 
kvittblivningsproblem av format. Hustrun ryckte in för att hjälpa till och förbarmade sig över en hel del 
böcker som ägarna inte ville ta med sig, plus en motionscykel – en så’n där som man trampar och trampar 
på utan att komma någonstans, vilket är väldigt bra ur trafiksäkerhetssynvinkel. Emellertid innebar detta 
åtagande att dessutom ta ansvar för en hund vid namn Beethoven som hade bott bredvid motionscykeln i 
flera år och inte kunde skiljas från den. Beethoven visade sig vara en jättelik best av obestämd ras, stor 
som en björn och döpt efter någon gammal film, men till all lycka inte livs levande utan i plysch! Efter en 
stunds funderande nappade hustrun på en framtid som styvmatte till Beethoven - den skulle säkert roa 
barnbarn på besök! Bara att lasta in i bilen, således, men där var det redan fullt i både baksäte och 
baklucka. Enda lösningen var att sätta Beethoven i framsätet - vederbörligen fastspänd med 
säkerhetsbälte, för annars piper vår Audi på ett otrevligt sätt. Uppsynen hos mötande trafikanter under 
hemfärden lär enligt hustrun ha varierat mellan roade leenden, förfäran och direkt upprördhet. Om någon 
medtrafikant lyckades rapportera transporten som djurplågeri blev det dock ingen påföljd, för detta hände 
för flera år sedan - långt före Covid (undrar förresten om vår nya tideräkning blir f C och e C, före och 
efter Covid ? ...man får bara hoppas att det blir något ”efter”!) 

Numera har Beethoven både glatt barnbarn på besök och fått sin hävdvunna position i närheten av 
motionscykeln, fast utan att använda den - i kraft av sitt namn tar han det piano i stället, övervakad av 
kompositören själv - som enkel gipsbyst. Dessutom har jycken numera bättre skäl att heta Beethoven, för 
här är det bara hundra meter till närmaste åker där det odlas just betor. 



Bildextra: Svenska Klubben på kräftskiva 
Text och foto: Tomas Grönberg 

Med spanska kräftor en masse (nerkörda från Sverige) ordnade SVESAM i Antwerpen i 
början av september sin traditionella kräftskiva. Alla nödvändiga attiraljer fanns på 
plats.  Likaså ett stort utbud av snapsvisor.  Svenska Klubbens medlemmar Rosa, Anna, 

Per, Pierre och Tomas hade tackat ja till den trevliga inbjudan och deltog med liv och lust! 



 



Bijstandstraat 10, Bryssel



Tips-sidan! 
Har du något tips som du vill dela med  
dig av, skicka in det till vår mejl: 
 svenskaklubbenbelgien@gmail.com. 

 

I ett galleri på Place Châtelain pågår just nu en kostutställning med 
teckningar från Bryssel. Pågår till 9 oktober. https://hubertybreyne.com 

Utställningen går även att ses online.

Förra veckan uppmärksammade 
Svenska Klubben att det var 

Europeiska Språkdagen. Detta 
genom att publicera en utmärkt 

intervju med Tim Sparv, kapten i 
finska fotbollslandslaget. Han 

tycker att en av de bästa sakerna 
med hans internationella 

fotbollskarriär har varit att han 
har kunnat lära sig många språk. 
https://www.youtube.com/watch?

v=Vo6LrMoBZJE.

https://www.youtube.com/watch?v=Vo6LrMoBZJE
https://www.youtube.com/watch?v=Vo6LrMoBZJE
mailto:svenskaklubbenbelgien@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhubertybreyne.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR34Cvl9sZqhwodyKrxvSQHAsJNBv56XinyJWKwjSOZHHEomMcrPIIOX6cQ&h=AT1v8yrnq_uyTwe2QB-A9KiG299zEJV7ng6tLnVOkiZ-cHKGUyVihg6vXjmRJfIWVfW4qvPDzeWE-RCQYgh1HWDC-mGquleE2GFfkiwUwVdzJh9ZBIu2PH_d9xbHAEnpaHBZ4K3IDA&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0C-GsPRmPSZuJFSk7EQB-vQTZ4LBSfqHFwFHIOHOSP8ZPH-d92xJrhEDbvio19efePeggz0dUQm7WImDuUvHS_e4CZvlE8Tsiv5o6QBLOo_3EX5FV-5HPBJQ-k5rmG-YxMRS722xmPFx6ICUxrwhphJ2sf3Fk1SBoWUcy0GyI2jk7Y0aZJqTm8AlG8qjZr1w_qRPQ_OooasDjpZlM


 

Tack för att du har läst detta nummer av E-Bladet! 
Nästa nummer kommer ut i december. 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. 


