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FÖRORD AV SVERIGES AMBASSADÖR TILL BELGIEN
ULRIKA SUNDBERG

Svenska klubben fyller 40 år. Man brukar säga att det är en persons
bästa ålder - tillräckligt med ackumulerad erfarenhet och vishet för

att göra saker på bästa sätt, och fortfarande tillräckligt frisk och energisk
för att ta sig an stora projekt. Detta gäller även Svenska klubben i Bryssel. 

Det var en målmedveten och väl sammansvetsad skara svenskar som
bildade klubben 1973. Bland dem fanns starka personligheter som

Madeleine Bernadotte, Tord Sandgren och Inger Hanell Karlsson. Personer som än idag är verksamma
för att säkra det svenska i Belgien eller i utlandet.

Det var eldsjälar som ville befästa den svenska kulturen, de svenska traditionerna och det svenska
språket i en europeisk och internationell miljö. Klubben tog initiativet till att sätta upp den
Skandinaviska skolan i Bryssel, vars 40-årsjubileum vi också firar i år med Prinsessan Astrid av Belgien. 

Föga anade de då att Sverige skulle bli medlem av EU och en del av kärnan av det europeiska
samarbetet. Men deras målsättningar är lika aktuella och betydelsefulla idag som för fyrtio år sedan.
Klubben fyller en mycket viktig social funktion för alla svenskar, som av olika skäl flyttar till Belgien
- ofta på grund av ett arbete kopplat till de europeiska institutionerna eller de regionala företags-
kontoren. Ibland har flytten gått för att tillbringa decennier i Bryssel.  Klubbens aktiviteter är många
och täcker olika områden - och allt vilar på volontärer och nya eldsjälar.

Få svenska organisationer i världen har haft så viktiga besökare och talare som Svenska klubben i
Belgien, som besökts av såväl statsministrar och medlemmar av båda ländernas kungahus som av
artister, affärsmän och diplomater. Det visar att det finns nära och starka historiska band mellan
Sverige och Belgien – som prinsessan Astrid och vallonbruken. Klubben har varit instrumentell i att
hålla dessa vänskapsband vid liv och att utveckla dem. Klubbens besök i år i Valloniets huvudstad -
Namur - är det senaste i raden av sådana exempel.

Som hedersordförande är det en ära för mig att vara med när Klubben firar sina första fyrtio år av sin
existens. Mina företrädare och jag har haft nöjet att samarbeta med Klubbens många medlemmar.
Jag har framförallt haft det angenäma uppdraget att samverka med dess energiske ordförande,
advokaten och gourmeten Jan E. Frydman, sedan mitt tillträde hösten 2011. Det är med pompa och
ståt som jubileet firas den 24 oktober 2013 och vi också avtackar Jan. Det blir en kväll som skrivs in
i Klubbens historia och där dess framtid kommer att tecknas och lysa för de kommande decennierna.

Ulrika Sundberg
Sveriges ambassadör  
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FÖRORD AV STYRELSENS ORDFÖRANDE 
JAN E. FRYDMAN

Svenska klubben i Belgien a.s.b.l. bildades år 1973 av en grupp
entusiastiska svenskar som ville skapa ett lokalt forum för svenskarna,

samt grunda en skandinavisk skola. Enligt Svenska klubbens stadgar har
klubben som uppgift att “vara ett kontakt- och umgängesforum emellan
svenskar för att underlätta deras anpassning till livet i Belgien och att hjälpa
dem att bibehålla förbindelser med Sverige och det kulturella och sociala livet
i ursprungslandet”. Många av aktiviteterna ägde rum i Waterloo där många
svenskar då bodde och dit skolan och kyrkan förlades.

Året är nu 2013, och jag kan konstatera att mycket har hänt under de fyra årtionden som gått sedan
Svenska klubben bildades. Samhället och vårt sätt att leva har förändrats radikalt (jag behöver bara
påminna om att varken telefaxen, mobiltelefonen, Internet eller e-post existerade när klubben
bildades). Svenskkolonin i Belgien ser också annorlunda ut idag än vad den gjorde vid klubbens
tillkomst. Många svenskar bor nu i Bryssel, dit också Svenska kyrkan flyttat.

Klubben har därför också förändrats, och under de senaste fem åren har jag haft förmånen att som
ordförande leda detta arbete. Med tusentalet svenskar i Belgien (drygt 300 familjer är medlemmar)
är klubben idag det största nätverket för svenskarna i Belgien. Samtidigt är klubben aktivare än
någonsin. Vi firar förstås de traditionella svenska högtiderna och festerna, men anordnar också i
genomsnitt minst två aktiviteter varje månad av alla de slag. För dessa kan vi ofta ta tillvara de unika
möjligheter som klubbens belägenhet i Bryssel medför: som viktigt säte för internationella företag
och organisationer besöks Bryssel ofta av intressanta personligheter. Vi kan också erbjuda en
moderniserad och fullmatad månadstidning, Bladet, samt en digital närvaro på Internet och sociala
media till hjälp och glädje för alla. Genom samarbeten med andra svenska och nordiska klubbar i
Belgien och utomlands utgör vi tillsammans numera också ett stort och internationellt nätverk.

Grunden för klubbens framgångar är de många människor som under årens lopp med hårt, frivilligt
och oavlönat arbete gjort dem möjliga. Jag har haft förmånen att arbeta med några av dem, men
listan över dem som gjort klubben till vad den är idag kan göras lång. De förtjänar alla ett stort
erkännande för sina insatser.

Vår klubb har alltså funnits i 40 år, och detta jubileum vill vi uppmärksamma med något extra. Med
denna minnesskrift vill klubben berätta om sin historia och de eldsjälar som verkat och alltjämt verkar
i klubben. Jag hoppas att skriften skall vara till glädje som dokument över vad som åstadkommits,
men också tjäna som inspiration för framtiden och det fortsatta arbetet.

Bryssel i oktober, 2013

Jan E. Frydman
Ordförande
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INLEDNING AV BOKENS REDAKTÖR 
KARIN TULLBERG

Karin Tullberg heter jag, som fått i uppdrag att sätta ihop en minnesskrift till Svenska klubbens 40-

årsjubileum. Några gånger tidigare har jag skrivit om Klubbens tillkomst och framlevnad; jag var med

inte från allra första början, men vid det först konstituerande sammanträdet på Château Sainte Anne

skrev jag det protokoll, som syns på sidan 11, och jag organiserade Klubbens lokala ombud från början.

Det var en mycket lyckad satsning, vi lärde känna varandra och hittade villiga medarbetare och lokalt

kunde de som lärde känna varandra, hjälpa varandra på alla möjliga sätt. Med Gunilla Chakers hjälp

när det gällde juridiska ämnen, skrev jag ihop den första Hjälpredan, som senare reviderades av Lena Hjelt

och senast av Karin Åkerblom.  Under Tord Sandgrens tid som ordförande var jag kassör och drygt ett år

senare redaktör. Därefter fortsatte jag att skriva i Bladet, likaså min man, Anders, och det fick till följd att

vi gav ut två böcker med samlade artiklar ur Bladet: Belgiskt Varjehanda 1998 och Belgiskt Allehanda

2003. Däri ligger nog förklaringen till detta uppdrag, som blivit möjligt att genomföra tack vare villiga

skribenter, som tagit sig tid att skriva ner sina minnen av arbetet i Klubben.

Stort tack till Er alla! 

Bryssel i oktober, 2013 

Karin Tullberg 
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Vid olika jubileer har jag (till 25-årsjubileet hade jag god hjälp av Marianne Rivière) skrivit ner Svenska
klubbens historia, men denna gång har ordföranden Jan Frydman tänkt att även andra som varit med
och arbetat i Klubben skall få bidra med minnen och synpunkter. Först ut blir Ingrid Hanell Karlsson.
Hon har skrivit om hur hon och några andra damer började fundera på en svensk skola i Bryssel och hur
en sådan blev verklighet.  

Ingrid Hanell Karlsson

Hur Svenska klubben i Belgien kom till - och varför

Av Ingrid Hanell Karlsson
Rektor för SSB, 1973 - 1995

Hösten 1972 fick mina barn och då framför allt min son Hans Peter svårigheter i den franskspråkiga
skola han gick i. Han kom hem en dag i oktober med sin “journal de classe” i vilken det stod att han
inte begrep någonting. Han hade redan tidigare visat motvilja mot att gå i skolan – hade ont i magen
m.m. - så då bestämde jag att “ta min Mats ur skolan”, i alla fall ur den franskspråkiga. 

I stället valde jag en flamländsk skola för båda barnen – min dotter Ulrika var ju med sina tre år inte
skolpliktig som Hans Peter och nu hoppades jag att den flamländska skolan skulle vara mindre strikt
och lite mer barnvänlig. Det dröjde inte många dagar förrän jag insåg att även detta var en katastrof.
Med ett misslyckande bakom sig låg nästa på lur! 

En av mina väninnor, Bibi Harlington, som bodde i Tervuren, hade sina barn på den relativt
nyöppnade British School, och hon visste att man i januari skulle öppna en ny grupp för 6-åringar,
så efter mycket övertalande skrev jag in Hans Peter i denna grupp. 

TUL Feestboek 40 jaar  11/03/14  17:18  Pagina 9



Men jag var inte övertygad – varför skulle mina barn ha en engelskspråkig undervisning i ett fransk-
och flamländsktalande land? Då kunde man ju lika gärna ha en svenskspråkig undervisning! Jag
prövade idén, och med en grupp tjejer i vilken naturligtvis Bibi och jag ingick funderade vi kring 

frågeställningen. En av flickorna, Astrid Jörding, hade just flyttat till Belgien från Madrid och hon
hade varit inkopplad på den Skandinaviska skolan där. En annan deltagare i vår lilla skolkommitté
var Guje Ericsson, utbildad gymnastiklärare. Så vi bestämde oss för att göra en enkät som skulle gå
ut till alla svenskar i Brysselområdet i vilken vi i princip skulle ta reda på om familjerna med skolbarn
skulle ha valt en svensk skola om en sådan hade funnits. Vi lade ner massor med jobb på denna
stackars enkät samtidigt som vi undersökte vad det fanns eller hade funnits för intresse för
svenskundervisning. 

Det visade sig att Svensk Samling i Antwerpen hade s.k. kompletterande svenskundervisning, som
då 1972 bedrevs i den nyöppnade Sjömanskyrkan i Antwerpen och att det också fanns en filial i
Bryssel för kompletterande svenskundervisning, som hade ett visst statsunderstöd och därför stod
under Skolöverstyrelsens, SÖ:s överinseende. Nu hände det sig att Antwerpen skulle få besök av SÖ:s
konsulent Åke Skeppare den 15 december och då blev vi inbjudna – det var Astrid, Guje och jag –
för att höra mer om svensk undervisning i utlandet – något som för mig i princip var helt nytt! Som
huvudman för en svensk skola i utlandet kunde man ha kyrkan i någon form, ett svensk företag eller
en skolförening. Eftersom vi inte hade någon kyrka i Bryssel och inte något, just då i alla fall, svenskt
företag valde vi att bilda en skolförening. Nu kommer Klubbtanken in i bilden. 

Under några hektiska veckor samlades vi allt fler kvinnor för att diskutera behovet av en svensk klubb
och en svensk skola. Vi hade mycket delade uppfattningar vad gällde behovet av skola, men vi var
nog alla överens om att något behövde göras för den växande svenskkolonin i Brysselområdet. Utan
att här och nu nämna en massa namn lyckades vi samla ihop ett tillräckligt stort intresse för att bilda
en “association sans but lucratif ” och då krävdes det först ett antal personer som konstituerande
medlemmar och sedan tillkom de vanliga medlemmarna. 

Vårt koncept gick ut på att bilda Svenska Klubben asbl med två målsättningar: en social och en
pedagogisk.  Med stadgar och andra papper i handen inbjöd vi till ett konstituerande möte på Château
Sainte Anne den 30 januari 1973. Mötet var välbesökt och vi fick igenom vad vi ville och hade därmed
en styrelse för vår verksamhet.

Nu visade det sig emellertid att vi inte hade konstituerat oss i enlighet med den belgiska lagen, som
krävde att det, av de minst fem ledamöter som krävdes för en konstituering, skulle vara fler belgare
än icke belgare.  Så den 28 mars gjorde vi om proceduren och denna gång på Villa Lorraine. Nu
valdes två som vi trodde parallella styrelser – en för den sociala delen, där Svenska Klubben blev det
naturliga namnet, och en för skolan, som då fick namnet Svenska Skolan i Bryssel. Högsta organet
för båda verksamheterna var stämman; med en gemensam och förste ordförande, PeGe Jering, som
förblev det fram till 1987, skulle vi säkra att de båda verksamheterna skulle bedrivas i samförstånd. 

Ecole Reine Astrid asbl – skolans nya organisation - fick vi den 29 april 1976 då vi efter tre år med 
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Första styrelseprotokollet 
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Klubben registrerad som ett ASBL.

TUL Feestboek 40 jaar  11/03/14  17:19  Pagina 12



DE FÖRSTA 40 ÅREN |  13

Svenska klubben asbl som huvudman delade på våra verksamheter. Svenska Klubben bestod med sina 
sociala aktiviteter och för skolan bildades ett nytt asbl. I samband härmed frågade vi den belgiske
kungen om vi fick lov att uppkalla vår skola efter drottning Astrid och han gav sitt medgivande såväl 
som sitt höga beskydd. Detta medförde att jag i mars 1977 högtidligen inbjöds till middag på slottet 

i samband med det svenska kungaparets besök i Belgien. Det var min första, och förmodligen sista,
slottsmiddag – om man nu inte skall räkna med alla festligheter på Argenteuil – och jag minns så väl
hur jag efter middagen blev uppkallad till kung Baudouin för att berätta om Ecole Reine Astrid.

�

Bibi Harlington, Klubbens första sekreterare, dog i februari 2012.  Vi som var med då minns Bibi med
stor saknad. Hon var ju verksam både i Skolan och Klubben, upplät generöst sitt hem till sammankomster
och Ingrid Hanell Karlsson skrev i samband med detta: 

Bibi Harlington, 1937 – 2012 

Av Ingrid Hanell Karlsson 

Bibi – underbara, lilla, modiga och
kämpande Bibi – är borta. Jag var hos
henne fredagen den 10 februari där hon låg
på universitetskliniken i Leuven. Jag tror
inte, att hon märkte att jag var där, men jag
är oerhört tacksam för att jag fick tillfälle
att sitta vid hennes bädd och hålla henne i
handen. Tre dagar senare tog det slut efter
mer än två månader på intensivavdelningen
efter ett hjärtklaffsbyte. 

Det var i Belgien som jag träffade Bibi och det blev i Belgien som jag såg henne sista gången. Vi
träffades på en Delhaize-butik i Kraainem. Våra barn hörde Bibis och Ralphs barn tala svenska och
sedan var det klippt! Eller skall vi säga klippt och skuret - för Bibi var den som uppmuntrade och
stödde mig i mina planer på att starta en svensk skola. Bibi var den som tröstade mig när jag tyckte
allt gick emot. Det var hos Bibi vi samlades när vi kommit så långt att vi ville vidga kretsen som var
med på att starta både klubb och skola. Bibi stickade och vävde - ja, hon höll alltid på med ett
handarbete när jag kom med mina infall och utfall! Lugn som en filbunke sade hon: “Det ordnar
sig” och det gjorde det ju! Bibi blev klubbens första sekreterare. Jag kommer ihåg vårt 10-årsjubileum
1973 när vår förste ordförande PeGe Jering inledde sin anföringsdikt med en hyllning till Bibi. Bibi
var optimist och såg alltid saker och ting från den ljusa sidan. Ja, hon hade en osedvanlig förmåga att
förlåta och stryka över. Bibi var inte bara sekreterare i klubben – hon var också lärare på skolan.
Egentligen var Bibi handarbetslärare men med en enorm energi och massor med förberedelsearbete 
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åtog hon sig uppgiften att vara klasslärare i åk 3 och min dotter Ulrika fick glädjen att ha Bibi som
sin “fröken” tillsammans med Susanne och Mette. 

Bibis man Ralph arbetade för kemiföretaget Hercules och han visste ju att Bryssel-vistelsen kunde få
ett – kanske inte abrupt men i alla fall – ett slut. 

1979 bar det av till England och sedan blev det Japan, Australien, Göteborg och åter till Bryssel och
så småningom Spanien. Jag är inte helt säker på alla turordningar men jag besökte dem i  Esher och
i Spanien var jag flera gånger. 

Bibi var en seglartjej från Göteborgs skärgård och att ha båt var ett av Ralphs och Bibis stora intressen.
Det var nog båten som förde dem till Spanien.

Bibi och Ralph bodde i Tervuren när vi träffades och de hade sina barn på British School. Innan vi
fick igång förskolan i april 1973 hade jag och min dåvarande man skrivit in vår son Hans Peter på
den skolan och han började där i januari men det blev en katastrof och ytterligare ett incitament för
mig att fortsätta med klubb och skola! Men Bibi och Ralph behöll sina barn på British School och
tur var det för idag bor dottern Ann i Australien med man och två barn och sonen Roy i England –
också han har två barn. Det finns ytterligare två barnbarn i England som sörjer sin farmor. Deras far,
Bibis och Ralphs yngste som Björn, omkom för några år sedan. 

Jag har valt ett foto taget på en strandrestaurant inte långt ifrån Alfaz del Pi, där Bibi och Ralph har
sitt hus. Bibi var som sagt alltid glad och tillitsfull och så vill jag också minnas henne. Jag vet inte om
Ralph kommer att behålla huset i Spanien, men jag vet att han har en stark anknytning till Göteborg
och jag vet att Bibi kommer att begravas där. I skrivande stund är planerna att min man Christer och
jag skall köra upp till Göteborg måndagen den 27 februari för att ta ett sista farväl av Bibi. 

Summa summarum - utan Bibi ingen Svenska Klubben och ingen Svenska Skolan. Vi behöver alla
vår mentor - vårt outtröttliga stöd och vår uppmuntrande vän för att våra visioner skall förverkligas. 
Mitt och allas stora tack till Bibi och Bibis familj för vad Bibi gjort för oss i Bryssel.

�
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Svenska klubben firar i år 40 år, men hur var det innan, fanns det ingen svensk verksamhet här i landet?

När man börjar leta efter uppgifter om Sverige i Belgien, upptäcker man, att det faktiskt fanns en förening,
som hette just Sverige i Belgien, grundad 1906 i Antwerpen, men som upphörde 1932. Det bibliotek, som
funnits i den föreningen överlämnades som gåva till Sjömanskyrkan 10 år senare av gymnastikdirektör
Lars Sandberg. Man kan tänka sig att dessa böcker kom att läsas flitigt under kriget.

Denne Lars Sandberg var med om att starta Cercle Nordique 1922, men innan dess hade han gett ut en
bok om sina upplevelser i Belgien under första världskriget. Svenska Sjömanskyrkan i Antwerpen grundades
1909 och har avslutat sin verksamhet i år.

Société Belgo-Suédoise grundades 1933. Den föreningen sköttes till 1972 av Svenska Handelskammaren,
då den blev en fristående förening med ungefär hälften belgiska och hälften svenska medlemmar, mestadels
ur företagsvärlden.  

Svensk Samling i Antwerpen (Svesam nuförtiden) grundades 1937, och 76-åringen är fortfarande livaktig.
Och Svenska Klubben bildades ju 1973. En klubbmedlem, Staffan Paues, berättar här om svensk industris
utveckling, grunden till hitflyttningen, ur ett 70-talsperspektiv:

Svensk företagsamhet i Belgien 
- en återblick från 1970-talet

Av Staffan Paues

Svenska företag har länge insett betydelsen av Belgien som marknad,
och landet är idag Sveriges nionde största exportmarknad. 

Affärsklimatet i Belgien är generellt mycket gynnsamt och många
internationella företag har stor framgång här. När man skall
bedöma svensk företagsamhet i Belgien är det inte endast den svenska exporten dit utan också det
faktum att många av de svenska dotterbolagen i Belgien har betydande lokal tillverkning som dels
finner sin avsättning inom landet, men också till stor del exporteras.

Belgien är också ett viktigt transitland för svenska produkter att nå andra marknader. Antwerpen har
den näst största hamnen i Europa för internationell frakt, och är störst på skogsprodukter och stål. 
C:a 300 svenskrelaterade företag finns idag representerade i Belgien och dessa sysselsätter idag drygt
25 000 personer. De största är Atlas Copco i Antwerpen (2 200 anställda), Volvo Europa Truck 
(1700 anställda) och Volvo Cars (3 800 anställda) i Gent. Andra större företag var Svenska
Tändsticksbolaget (heter i Belgien Union Allumettière) i Geraardsbergen samt SCA med en fabrik
för tillverkning av hygienpapper (Mabelpap) i Stembert. Stora Enso har en stor fabrik för tidnings-
papper i Langerbrugge. VD för Atlas Copco Airpower var Iwan Åkerman och för Union Allumettière
Lennart Hedborg. Teknisk direktör vid Mabelpap var Åke Jansson medan VD var belgare.
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Jag kom till Bryssel i januari 1972 som VD för ASEA:s belgiska dotterbolag. Det var alltså innan
fusionen med BBC som blev ABB. Jag efterträdde Henning Johansson som då gick i pension. Jag
stannade på denna post till 1979, då jag övergick till Sandvik där jag bl.a. var VD för det i Belgien
belägna Diamant Boart Stratabit (DBS) – mera därom nedan. Efter att ha innehavt ledande
befattningar i några icke-svenska företag slutade jag min företagsbana i Belgien som VD för Höganäs
fabrik för metallpulver (se nedan).

Det var när IKEA kom till Belgien som svensk affärsverksamhet blev allmänt känd bland den belgiska
befolkningen. Detta var alltså inte fallet när jag och min familj kom till Bryssel 1972, ty då var det
huvudsakligen industriprodukter som bar upp den svenska industrin i landet. 

Vid min ankomst var den Svenska Handelskammaren, grundad 1933, ett nav för svenskheten i landet.
Handelskammaren finansierades av de lokala svenska dotterbolagen och erhöll också statsbidrag. Chef
var PG Jering. Handelskammaren gick även under benämningen “Société Belgo-Suédoise” eller
“Belgisch-Zweedse Vereniging”.  Handelskammaren lades ned i mitten på 1970-talet och dess personal
togs över av en statligt avlönad handelssekreterare som fick titeln “Swedish Trade Commissioner”.
Initialt satt man kvar i det hus där Svenska Ambassaden vid Avenue Louise också fanns. Den första
handelssekreteraren var Ulf Lavestam som tillträdde 1974. Han efterträddes 1976 av Krister Holm.
Jag satt i handelskammarens styrelse fr.o.m. 1972 och var delaktig i beslutet att låta “Société Belgo-
Suédoise” leva kvar och behålla den sociala biten av Handelskammarens verksamhet, huvudsakligen
de månatliga luncher som hade ordnats under många år. Föreningens sekretariat sköttes av Sonja
Hedborg, hustru till Lennart Hedborg som hade ett kontor i samma plan som Handelssekreteraren.
Luncherna brukade bevistas av mellan 20-80 personer. Jag blev denna förenings vice-ordförande på
1980-talet och var ansvarig för programverksamheten. Det var alltid någon känd belgare som innehade
ordförandeposten. 

På 1970-talet var det snarare regel än undantag att VD och ekonomichefer för de större svenska
dotterbolagen var svenskar. I sådana befattningar förväntas man stanna ett antal år. När så kvinnorna
i Sverige i allt större utsträckning blev förvärvsarbetande blev det svårare att få ut svenskar som
dotterbolagschefer, ty det skulle betyda att deras fruar blev tvungna att säga upp sig från sina jobb i
Sverige. För de medföljande fruarna var det inte det lättaste att skaffa sig jobb i Belgien. Att jag kunde
göra en så lång karriär i Belgien berodde på att min hustru till allas lycka, som en av de första
svenskarna, fick ett jobb på Europakommissionen långt innan Sverige gick med i den europeiska
gemenskapen. 

Volvo gjorde en jättesatsning genom att år 1965 inviga en fabrik i Belgien. Man bedömde det som
viktigt att vara tungt etablerad inom EEC då man befarade att i annat fall hamna på efterkälken.
Sverige hade ju på den tiden valt att stå utanför det europeiska samarbetet. En pionjärinsats för detta
projekt hade gjorts av Volvodirektören Lars Malmros, som personligen hade besökt många platser
för att finna en lämplig etablering för Volvo. Det blev Gent, som sedan dess är Volvos andra hemstad.
Malmros var själv i omgångar chef för både den gemensamma verksamheten och för lastbilsdelen.
Han blev hedersmedborgare i staden Gent som tack för sin insats. Lars blev en viktig mecenat för
den Skandinaviska Skolan i Bryssel. Det blev f.ö. också min företrädare vid ASEA, Henning Johansson,
som testamenterade hela sin förmögenhet till skolan.
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Tillverkningen i Gent blev snart jämte Torslandaverken Volvos största fabrik.
I min berättelse vill jag stanna litet vid namnet Hedborg och tala litet om Lennarts far Karl Erik
Hedborg, född 1889. Ett par år efter avlagd civilingenjörsexamen anställdes denne vid Svenska
Tändsticks AB och kom till Belgien 1920 som VD vid det belgiska dotterbolaget. Genom framsynta
företagsförvärv omvandlade han företaget snabbt till en framgångsrik koncern. 1944 invigdes en av
världens största tändsticksfabriker i Overboelare. Karl Erik Hedborg avgick som VD år 1956.
Karl Erik Hedborg och hans hustru Petra var under större delen av 1900-talet välkända profiler i den
nordiska kolonin i Bryssel. I många former verkade de på ett utomordentligt aktivt sätt för att stärka
förbindelserna mellan Sverige och Belgien. Deras gästfria hem i Bryssel - och senare egendomen “La
Bruyère” med dess tavelsamlingar och trädgårdar - spelade därvid en central roll. Petra Hedborg avled
1979 och knappt 10 år senare, 1988, avled maken Karl Erik.

Andra kända svenska VD:ar i Belgien på 1970-talet var Torsten Hultman, vid LKAB:s säljbolag Société
Générale des Minerais, Nils-Henrik Ahméen, vid  Svenska Fläktfabriken, Erik Julin vid Bacho, Bengt
Andersson vid Bofors samt Lennart Berner vid SKF. Karl-Axel Björklund, gift med Fe, en österrikisk
prinsessa, var en välkänd man i Belgien. Han drev en firma som importerade trävaror. Torbjörn
Enström representerade SCA, där hans far varit VD. 

Svenskarna umgicks dels vid av Handelskammaren arrangerade luncher samt vid de middagar och
utflykter som ordnades av “Cercle Nordique”. Svenska Klubben grundades ju först 1973. Jag var
ordförande i Cercle Nordique under 2 år och min fru satt därefter i dess styrelse i ytterligare 2 år.

Av min företrädare ärvde jag en trevlig tradition: ASEA fick sina produkter från Sverige i stora lastbilar.
I decembertransporten såg vi till att ett antal runda kakor med hårt bröd lades med. Dessa packade
vi in i fina lådor, som jag sedan personligen körde runt med till utvalda svenskar. Deras fruar fick
fina almanackor från ASEA. Allt mycket uppskattat!

I ASEA:s hus vid Place Sainctelette huserade även Svenska Fläktfabriken och STAL-LAVAL.  De
sistnämnda 2 företagen fick en tid innan mitt tillträde på 1970-talet egna lokaler för att kunna
expandera sina verksamheter . Fläkt startade en fabrik i Opwijk utanför Bryssel. ASEA tog under min
tid över en fabrik för kondensatorer från ACEC belägen i Jumet nära flygplatsen i Charleroi. Denna
kan alltjämt beskådas av alla som reser med Ryanair, då det står ABB med stora bokstäver på fasaden.
ABB har numera sitt huvudkontor för Belgien i Nossegem utanför Bryssel..

Sandvik har sedan många år ett säljbolag i Bryssel, men blev en betydande aktör i belgiskt näringsliv
då Diamant Boart Stratabit (DBS) bildades som ett joint venture mellan Sandvik och ett belgiskt
företag.  DBS blev världens ledande tillverkare av diamantborrkronor för oljeborrning. Jag blev VD
för detta företag när det bildades och stannade där i 4 år. Tillverkningen låg i Belgien och i USA.
Egna säljbolag runt om i världen sålde dess produkter som alltså skedde 100% utanför Belgien. Man
förstår lätt hur många resdagar detta innebar för mig! Idag ägs detta företag av Halliburton (USA).

Electrolux har funnits länge i Belgien. På 1970-talet förvärvades Nestor Martin med tillverkning bl.a
av kaminer. Detta var efter Hans Belfrages tid som dotterbolagschef. Några av de svenska VD:arna 
efter Belfrage var Christian Barnekow, Anders Andrén och Staffan Lagerwall. Alfa-Laval (med belgisk 
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VD) hade en fabrik i Belgien för tillverkning av agri-produkter, Scania hade och har ett säljbolag med
serviceverkstad utanför Bryssel. Chef var Arne Tensjö. Boliden köpte det belgiska företaget Cuivre et
Zinc i Liège. Ericsson var också stora med VD Göran Schlyter, men de tillverkade inget i landet. Flygts
pumpar med Jackie Hennius ägdes då av ITT. Det fanns f.ö. många svenskar vid ITT Europe i den
stora skyskrapan vid Avenue Louise som fortfarande kallas för “Tour ITT”. Några av svenskarna som
arbetade där var Per Berntson, Leif Thorsen, Bo Arpi, Bengt Beckman, Kurt Katzeff och Pongrac Bacho. 

Per Berntson basade för “Executive Selection” . När han slutade vid ITT öppnade han eget och blev
den förste store “headhuntern” i Sverige. Han bodde länge kvar i Bryssel och ledde företagets
internationella expansion.  

Nynäs Petroleum hade och har en betydande verksamhet i Antwerpen.

Oriflame grundades i Belgien i början av 1970-talet av bröderna af Jochnick och fick en enorm
expansion över hela världen.

SKF startade vid tidigt 1970-tal SKF Forecasting and Supply Office i Bryssel för att samplanera
produktionen vid alla europeiska SKF-fabriker i Europa. Vidare startades SKF Intertrade som
ansvarade för försäljningen på alla marknader i Afrika och Mellersta Östern. Ett stort centrallager för
hela Europa byggdes upp i Tongeren.

Med anledning av att Sverige valde att inte vara med i EG, förlade Industriförbundet och Arbets-
givarföreningen ett gemensamt kontor i Bryssel med Carl Reinhold Tersmeden som chef. Uppgiften
var, att inom ramen för UNICE lobba för Sverige, så att man, utan att vara med i samarbetet, ändå
skulle kunna bevaka och göra sin röst hörd i frågor som var relevanta för Sveriges industri. Det var
främst tullfrågor som var i blickfånget. Som medarbetare hade Carl Reinhold Elizabeth Kjellberg
Hammer, som kom från Industriförbundet i Stockholm. Det fanns ingen övrig personal på kontoret.
Carl Reinhold kom på att starta den s.k. EG-klubben, där de svenska företagsledarna var medlemmar.
På så sätt kunde Carl Reinhold framstå som hela det svenska näringslivets röst och kunde mobilisera
oss alla när det behövdes. Jag deltog flitigt i EG-klubbens arbete till båtnad för bl.a. ASEA. 

När så Höganäs beslöt att expandera inom höglegerade metallpulver köptes Coldstream i Ath, söder
om Bryssel. Denna fabrik byggdes ut kraftigt under 1980-talet och jag blev dess VD 2003 och avgick
med pension 2006.  Exporten från den fabriken uppgick till över 95%.

Det fanns på 70-talet några framträdande svenskar inom utländska företag i Belgien. En av dessa var
Carl Reuterskiöld, som startade SWIFT, som grundades av ett antal stora internationella banker för
att i datasamhället utföra internationella banktransaktioner. Idag har alla bankkonton en BIC-kod,
som även kallas SWIFT-kod. Detta var ett gigantiskt projekt, som Carl byggde upp från grunden.

En annan pelare inom den svenska kolonin var Bo Hjelt, Europachef för Svenska Metallverken. I
samband med att Gränges tog över Metallverken valde Bo att starta CDI Global, som hjälpte stora
företag att hitta lämpliga utländska företagsförvärv. 
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Tillbaka till Klubbens bildande.
Så vad bestämde vi då från början att Klubben skulle syssla med? 
Jo, vi skulle: Ge ut ett klubb-blad, Ge ut en medlemsförteckning 
Organisera lokala ombud för att hjälpa nyinflyttade 
Ge ut Hjälpredan, en handbok vid inflyttning 
Ordna kurser och ge ut ett program vår och höst för dessa.

Vi förenade våra krafter och fick ut ett klubb-
blad i form av stencilerade sidor med jämna
mellanrum, gav ut en medlemsförteckning en
gång om året, organiserade lokala ombud i
olika kommuner i Bryssel, och jag, som var
ansvarig för detta, for runt på kafferep på alla
ställen och lärde känna både svenskor och
Bryssel på samma gång. 

Hjälpredan kom ut, och kurser i franska, gymnastik, simning, konst och teater ordnades, bokcirklar kom
också igång. Dessutom fick vi så småningom ett bibliotek ihop med skolan. Astrid Jörding och Märta Jamez
stod för detta och Märta var i många år den som tog emot oss på biblioteket, när det var öppet för
klubbmedlemmar.

Kvällsaktiviteter blev det också: vinprovning, visaftnar och krabbfest med romanssång. Vi började ordna
Valborgsfest, Midsommar, Kräftätning och Lucia. Visserligen var vi inte först med att ordna denna ljusfest
i Bryssel, för Gunilla Berner hade arrangerat Lucia på Château Sainte Anne i Auderghem tidigare. Men
nu tog Lilian Wredberg-Heyman tag i detta och övade med alla svenska barn som ville vara med. 

�
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PeGe Jering, ordförande 1973 - 1987

Lena Hjelt var vår ordförande fram till det officiella grundandet 1973 (därefter vice ordförande fram till
1993) och därefter PeGe Jering, chef för och grundare av Svenska Handelskammaren i Belgien. PeGe var
ordförande i hela 14 år, tills han och Karin flyttade till Sverige. Han brukade vid högtidsdagar framföra
egna för tillfället skrivna dikter, och den han rimmade ihop till 20-årsjubileet kommer här. 

I Bryssels stad, där dansar vi 
På Schweppes vita slott
Vid Genvals sjö med månglans i 
Till hurrarop och skott. 
Nu firar vi, att vi finns till 
Och funnits tjugo år -  
Och, om ej tiden ståndar still, 
Vi minst mot hundra går. 

Med glädje vi tillbaka se 
Och tar ur minnets skrubb
Och borstar av år sjuttitre,
Då den kom till, vår Klubb –
En obefläckad avlelse 
Trots att den var pregnant, 
Ty ej enda stavelse 
för Klubben var genant. 

Ty barnet – Svenska skolan – 
Det föddes utomkved, 
Och prästen sken som en sol, han, 
Och ingen mänska led. 
Dess tillkomst var platonisk – 
Idén av Ingrid drevs, 
Som Athena sprang fram harmonisk 
Ur huvudet på Zeus. 

Men barnet hade stor aptit – 
Det likna’  snart en gök, 
Som uti boet ej hörde dit, 
för hungrigt för dess kök. 
Det  flytta’ ut,  i ett rum in, 
Som snart blev två och tre. 
Idag det är som jätten Finn,  
Som äger Propriétés 
Och hyser Klubben i sitt hus-

26-05-1988
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-ja, Sekretariatet 
vars kugghjulskransar utan grus 
smörjs av Elizabeth. 
Där finns ock rum för tankelyft 
runt Klubbens väl och ve,
och räcker inte det, man byggt 
båd’ hall och foajé.

I själva verket finns ej gräns 
För vår aktivitet, 
För våra flickors intelligens – 
De allting kan och vet  
Om vad kan göras, när och hur – 
och var – i detta land, 
som bjuder oss så rik kultur, 
gourmet liksom gourmand.

Tack alla Ni, som har oss glatt 
I många, långa år, 
Och alla Ni, som kommer att 
Gå på i deras spår. 
Tack, för att Ni väl förstått 
Att ordna denna fest – 
Tänk om på vårat ERA:s slott, 
Vi träffas får härnäst?!

En skål för Klubben tömma vi, 
För Skolan likaså, 
I kväll bekymren glömma vi, i tak skall glädjen stå. 
Och se’n vår mage fått sin kvot 
Med smör och ost och sill, 
Vi ser med längtan fram emot 
Att äntligt träffa Lill!               

�
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Tord Sandgren, ordförande 1987 - 1994

Några minnen och tillbakablickar ur Svenska klubbens 40-åriga historia 

Av Tord Sandgren

Hur började det egentligen? Jag skall inte här och nu börja tala om de svensk-belgiska relationerna
med Drottning Blanka av Namur, som 1335 gifte sig med Magnus Eriksson och därmed blev svensk,
norsk och skånsk drottning. (Rida, rida ranka, hästen heter Blanka... är ett minne av henne). Jag skall
inte heller försöka beskriva “invandringen” av Valloner till Sverige på 1600-talet, även om vår svenska
bergsindustri är dem stort tack skyldig; men jag vill indikera att de funnits och uppmana till intressant
läsning i annat sammanhang.

Nej, vi gör ett stort hopp fram till 1900-talet när migrationsströmmen vände och vi svenskar började
flytta till Belgien. På 20- och 30-talen var det inte så många svenskar här, men man bör absolut nämna
Drottning Astrid av Sverige, som gifte sig med den dåvarande belgiske kronprinsen Leopold. Paret
fick tre barn varav två blev belgiska kungar: Baudouin, och nyligen avgångne Albert. 

Vidare vill jag nämna Karl-Erik Hedborg, som kom hit för att utveckla och omstrukturera den
belgiska tändsticksindustrin. Bland annat byggde han upp Union Allumettière och utnämndes även
till svensk generalkonsul. Karl-Erik verkade också mycket i det fördolda med att främja relationerna 
mellan Belgien och Sverige. Efter Drottning Astrids tragiska bilolycka 1935 grundade Karl-Erik två 
stiftelser – en i Sverige och en i Belgien – till hennes minne. Jag återkommer till den belgiska, Fonds
Reine Astrid, lite senare.

Efter andra världskriget började vår svenska koloni utvecklas så som vi ser den
nu för tiden. Sverige var ju ett avlägset land, kommunikationerna var ju inte
som i dag. Det blev allt mer betydelsefullt för svensk exportindustri att ha ett
brofäste ute i Europa. Den ena svenska industrin efter den andra etablerade
dotterbolag i Bryssel med omnejd. Några av våra vänner landade i Belgien
under mitten av 40-talet med skraltiga flygplan som hade tjänat under kriget,
och de lär ha haft mycket spännande upplevelser under flytten till Belgien.

Men det är först under 60-talet, som den ena svenska industrin av större
omfattning efter den andra växte fram. Sverige var ju ett EFTA-land och det
var nödvändigt att få in en fot i dåvarande EEC. Volvo fanns redan här men
den stora satsningen i Gent växte fram undan för undan. Atlas Copco växte
upp utanför Antwerpen, för att nämna några och kanske de största.

I Bryssel samlades många svenska företag och många slog ner sina bopålar längs Avenue Louise. På
adressen Av Louise 148 fanns i samma hus Sveriges Ambassad (till Belgien), Sveriges Delegation
(numera Ständiga Representation till EU, eller “Reppen”) och Handelskammaren, och det kanske
inte är så märkvärdigt att “nykomlingarna” - framför allt kontoren - samlades däromkring.
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Vi förflyttar oss nu raskt fram till början av 70-talet. Som sagt var kommunikationerna annorlunda
då. Det tog ca två arbetsdagar för en svensk dagstidning att komma hit; att flyga Bryssel – Stockholm
tog närmare 5 timmar i flygtid med obligatorisk mellanlandning i Köpenhamn. Bryssels flygplats var
en liten “hemtrevlig” anläggning med kanske hundratalet parkeringsplatser för resenärernas bilar!
Mobiltelefoner eller Internet var inte ens påtänkta. Kort sagt, det var ett ganska spännande äventyr
att flytta utomlands med dagens mått mätt.

Nu hade kolonin vuxit en hel del. “Alla kände alla” och det var en god sammanhållning svenskarna
emellan. Vi hade ju det mesta men det var ändå något som saknades. Då kom några på idén att bilda
en Svensk klubb. Den skulle ha olika funktioner att fylla: Man skulle hjälpa nyinflyttade till rätta;
man skulle bevara de svenska traditionerna med midsommarfester, kräftkalas, valborgsfester och annat;
man skulle sprida nyttig och användbar information; etc., etc. 

Vidare började vi sakna att våra svenska barn inte hade någon undervisning i det svenska språket eller
fick någon undervisning i svensk hemkunskap, för detta ingick rimligtvis inte i den belgiska
läroplanen. Alltså ett embryo till en svensk skola.

En arbetsgrupp bildades, huvudsakligen bestående av våra hemmafruar (på den tiden var det ju helt
OK att vara hemmafru och ta hand om barn, hus och hem). I mars 1973 var det så dags att inregistrera
A.S.B.L Svenska klubben, som även hade en skolsektion. Till ordförande utsågs PeGe Jering, som på
dagtid var chef för Svenska Handelskammaren. Ett par år senare kopplades “Klubben” och “Skolan”
isär; PeGe förblev ordförande i bägge. Även om Klubben och Skolan blev två olika juridiska enheter 
så gick vi alltid hand i hand och hade alltid ett mycket nära samarbete och hjälpte varandra med både 
det ena och det andra. Om Ecole Reine Astrid – Svenska Skolan – eller S.S.B. - får Ni läsa mer på
annan plats.

Nåväl, mycket vatten har runnit under broarna sedan klubben bildades och många glada minnen
dyker upp. Så här i jubileumstider tänker jag gärna på när klubben (och skolan) fyllde femton
respektive tjugo år. Bägge kalasen begicks på Château du Lac i Genval med ca 400 glada och
förväntansfulla gäster i smoking. Till det första kalaset lyckades vi få operasångerskan Elisabeth
Söderström och till det andra Lill Lindfors som gästartister. Bägge gjorde naturligtvis stor succé och
stämningen var på topp.

I samband med femtonårsfirandet ville vi också på något vis manifestera vår närvaro i Bryssel. Detta
gjordes så att vi ansökte om att få donera en svensk nationaldräkt till vännen Manneken Pis. Vår idé
beviljades av Bryssel stad och av föreningen Manneken Pis vänner. Det var stor samling på svenska
nationaldagen i Bryssels stadshus med den svenske ambassadören och representanter för Bryssels stad
i spetsen, våra svenska damer i nationaldräkter, tal av klubbens ordförande, ett “vin d’honneur”,
därefter vandring med poliseskort, som spärrade av trafiken, till statyn där dräkten avtäcktes under
pompa och ståt! Sedan detta finns en överenskommelse att vart år den 6 juni (vår nationaldag) skall
Manneken Pis vara klädd i svensk nationaldräkt! Händelsen finns dokumenterad på film.
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Vi firade ju Valborg också. Första gången samlades ett par ‘släpvagnar’ brännbart bråte ihop och lades
på skolgården i Rhode-St-Genèse. Vi hade ju inte “Bladet” på den tiden så vi fick lita på att “hörsägen”
skulle sprida inbjudan. Mer än dubbelt så många som beräknat infann sig, men vinet räckte och
stämningen var som vanligt god. Vad som däremot inte var bra var de närvarandes förmåga att sjunga
vårsånger! Erbarmligt! Det var nu vi fick inspirationen att starta Svenska klubbens kör, vilken ju som
bekant har haft stor succé allt sedan dess.

En annan rolig (och smått galen?) idé var att vi ville bjuda “Belgarna” på svenska Lucia-traditioner.
Sponsorer (SAS, IKEA m.fl.) raggades upp och Adolf Fredriks musikskolas kör, sedermera Amadei
Kammarkör, som bestod av ca 50 välsjungande ungdomar från Stockholm, flögs till Bryssel. Stora
konserter ordnades i Bryssel samt Antwerpen alt. Brygge i olika konsertsalar. Vidare bjöds på Luciatåg
och svenskt julbord på SAS-hotellet samt mindre konserter ute hos de olika sponsorerna, t.ex. i IKEA-
varuhusen.

Intresset bland svenskarna var givetvis stort, men vår målgrupp var belgarna och även hos dem var
intresset stort. Belgisk TV hade många reportage om dessa evenemang!

Jag skrev lite om svenska kolonins utveckling. Fram till slutet av 80-talet var det huvudsakligen
svenskar i antingen svenska eller internationella företag som bebodde Belgien förutom, naturligtvis,
ambassad- och “Europa-”personal. I slutet av 80-talet och början av 90-talet förändrades mycket.
Sverige började närma sig EU och väldigt många svenskar med olika “EU-anknytning” (Representa-
tionen, Rådet, Kommissionen, Parlamentet, för att inte tala om lobbyister och andra observatörer)
kom till Bryssel. Förutom alla dessa personer kom många, som drog nytta av ett förmånligt skatteavtal
mellan Belgien och Sverige. I gengäld har antalet svenskar med anknytning till svensk industri avtagit
och kolonin har förändrats högst väsentligt.

Detta märks på olika sätt. Förr drogs de svenske mot skolan och kyrkan i Waterloo – nu föredrar
många att bo nära EU-kvarteren. Kyrkan, som ursprungligen var en sjömanskyrka i Antwerpen,
flyttade etappvis till Waterloo, för att nyligen flytta igen, nu till  Bryssel. Första Svenska skolan låg
vid Quatre Bras de Tervueren, men flyttade till Rhode-St-Genèse och blev “Skandinavisk”, innan
man växte ur lokalerna där och flyttade till Argenteuil. Svenska Klubben behövde ju inte stora egna
lokaler, men fick hyra ett kontorsrum hos skolan först i Rhode och senare i Argenteuil.

1987, efter att ha varit ordförande i “Klubben” och i “Skolan” sedan grundandet 1973, återvände
PeGe Jering till Sverige. “Vännerna i Bryssel gråter, men hoppas att Du vänder åter”; dessa ord hade
PeGe själv använt i många avskedstal, och nu var det min tur att önska PeGe välkommen åter. Och
han kom tillbaka och hälsade på vid många olika tillfällen, såväl vid fest som till vardags.

Jag fick alltså ta över ordförandeklubban. Inte anade jag då att jag skulle få vara med om så många
“äventyr” av skiftande slag! Som jag skrev tidigare så genomgick kolonin stora förändringar, framför
allt då det blev en massiv nerflyttning, orsakad av ett “kryphål i dubbelbeskattningsavtalet” mellan
Sverige och Belgien. 
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Många av våra “nya” Belgiensvenskar hade ju inte vanliga jobb och arbetstider att rätta sig efter.
Däremot hade de gott om tid (och pengar) att planera storslagna fester och att leva livets glada dagar.
Vidare var det ganska många som placerade sina slantar i olika, större eller mindre, fastighetsaffärer.
Här kom det fram kulturskillnader mellan de bägge länderna och detta uppmärksammades bl.a. av
den belgiska pressen. Att vi sedan fick uppleva ett mord och en kidnappning i kolonin gjorde inte
vårt – tidigare så goda - rykte bättre. Tvärtom. Det var inte alltid roligt att vara svensk. Tidigare
möttes vi svenskar ofta av hälsningen: “Ah, Du kommer från Drottning Astrids land – hjärtligt
välkommen in”. Nu möttes vi ofta av: “Jasså, Ni är svensk.”

Nu hände det att en ny svensk ambassadör flyttade hit, och han insåg att något borde göras för att
lägga sordin på tråkigheterna och återskapa vårt goda anseende. En arbetsgrupp tillsattes; många goda
idéer ventilerades och efter moget planerande, kontakt med Kungahuset, och många andra beslöts
att genomföra ett besök av Prins Bertil och Prinsessan Lilian. Ett digert program genomfördes.  I
programmet ingick presskonferenser, tidningsartiklar, industribesök, bilkortege med Prins Bertil i
spetsen körandes Volvo Amazon, besök i ett barnhem (vilket Svenska Klubben hjälpte på olika sätt)
med Prinsessan Lilian, galamåltid på Cercle Gaulois, mottagning på SAS-hotellet för speciellt utvalda
och mycket mera. Än en gång visade det sig vilket oerhört stort PR-värde vårt kungahus har! Det var
otroligt intressant att planera och senare utvärdera resultatet av en sådan händelse. Nästan all belgisk
negativism mot oss svenskar var nu bortblåst.

Jag skrev nyss att jag skulle återkomma till Fonds Reine Astrid, som ju i och för sig inte har något
med Klubben att göra, men som spelat en stor roll för svenskkolonin. Ursprungligen var Fondens
roll att befrämja kulturellt och annat utbyte mellan Belgien och Sverige. Men i början av 90-talet
behövde Skolan större lokaler. Pengar samlades ihop från svenska källor och sattes in i Fonden. Målet
var att köpa skolbyggnaden bakom slottet på Argenteuil. Men domänen gick inte att dela så det blev
att köpa “allt eller inget”. Fonden fick alltså en helt fantastisk “domän” samt ett slott, som vi från
början inte visste hur det skulle fyllas; framför allt fick slottet på intet sätt belasta skolans budget. 

Skolan hyrde – och hyr alltjämt – de lokaler som behövs av Fonden. Om slottet skulle förfalla så kan
det aldrig belasta skolans ekonomi!

Anledningen till att jag kortfattat berättar detta är att Klubben haft mycket glädje av Argenteuil för
att fira svenska festligheter av olika slag - Valborg, midsommar, konstutställningar, konserter, m.m.
Jag har en mycket stark förhoppning att det goda samarbetet mellan Klubben, Skolan och Fonden
skall fortsätta på samma sätt som tidigare.

Nå, vad hände med Klubben under 80- och 90-talen? Kolonin förändrades och därmed behövde
även Klubben utvecklas! Här måste jag redan nu be om ursäkt för att jag inte  kan nämna alla namn
på alla fantastiska medhjälpare och styrelsemedlemmar, som “drog så stora strån till stacken”. Några
exempel:

Vi hade ju inget väl fungerande informations-Blad för att kommunicera med våra medlemmar.
Gunilla Nord höll på att skapa “Bladet” och det lever än i dag.
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När vi märkte att det fanns ett specifikt intresse bland klubbmedlemmarna så skapade vi en
“sektion”/arbetsgrupp för tillgodose detta. Så tillkom “Konstgruppen”, som alla väl känner till än i
dag.

Kören och dess tillblivelse har jag redan talat om.

Ett av Klubbens stora “raisons d’être” ansåg vi vara att sprida kännedom om vårt värdland Belgien.
Karin och Anders Tullberg skrev massor av artiklar i Bladet som behandlade allehanda företeelser i
Belgien. Dessa artiklar finns samlade i böckerna “Belgiskt Allehanda”/”Belgiskt Varjehanda” vilka
innehåller mycket intressant läsning.

Förutom allt läsbart ordnades även besök på intressanta platser med lämplig guidning.

Om minnet inte sviker mig allt för mycket hade Klubben på den tiden omkring 750 hushåll som
medlemmar. Datorer var inte var mans egendom då, och det krävdes mycket manuellt arbete att hålla
ordning på adresser, utskick, bokföring, anmälningar och allt vad det nu handlade om. Därför beslöt
styrelsen, som ju var totalt oavlönad, att satsa på ett sekretariat med en avlönad arbetskraft – Elizabeth
Hammer var den klippa vi alla lutade oss mot. Sekretariatet inhystes i skolans lokaler i Rhode och
sedermera i Argenteuil.

Otaliga är de minnen, som dyker upp när det drar ihop sig till jubileum men att sätta dem alla på
pränt låter sig ej göras. Jag vill helt kort framföra mitt personliga tack till alla som bidragit till att
göra Klubben till vad den är idag - såväl till Er som var aktiva under “min” tid, som till Er som fört
och för stafettpinnen vidare. 
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Under perioden 1991 – 1994 var Marianne Rivière redaktör och hoppade också in i den egenskapen under
sin tid som ordförande 1994 -1997. Till Lucia skrev hon 1992 en artikel i Bladet om detta firande, som
tack vare Lilian Heyman Wredberg hade satts igång, redan innan Klubben bildats. Lilian ledde också
teatergrupper för barn och vuxna och deltog i tävlingar, där de var mycket framgångsrika och fick pris. Så
här skrev Marianne:

Marianne Rivière, ordförande 1994 - 1997
Svenska klubbens Luciafirande fram till 1992

Av Marianne Rivière

Faktum är att Luciafirandet är några månader äldre än Svenska Klubben.
Upphovsman var Lilian Wredberg, som införde denna vackra svenska tradition
i Bryssel redan 1972. 
Sedan dess har hon tålmodigt samlat ihop svenska ungdomar och tränat med dem. 1972 och 73
uppträdde man hos belgiska, franska, amerikanska och svenska familjer. 

1974 hyrde Lilian 350 platser på Beursschouwburg för Luciaframträdande samt för uppförande av
ett julspel för Svenska Klubbens medlemmar. Sedan dess har Klubbens Lucia uppträtt bl.a. varje år
på Château Sainte-Anne, American Womens Club, kloster, kyrkor, ja litet överallt i Belgien. Svenska
Klubbens Lucia har även uppträtt för ett flertal svenska och belgiska företag i Bryssel och i övriga
Belgien från Gent och Liège och naturligtvis på Svenska Klubbens fester. Klubbens Lucia har också
förekommit på TV och i Radio både BRT och RTBF. 

1982 uppträdde Lucia på Grand’ Place, då även ett Luciaspel framfördes. Sedan 1985 uppträder
Klubbens Lucia varje år på Grand Sablon och sjunger i kyrkan Nôtre Dame du Sablon. 

I år har Lilian som vanligt samlat en grupp ungdomar omkring sig och träningen inför framträdandet
pågår för fullt. 
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Bertil Kersfeldt, ordförande 1997 - 1999

Några minnen 

Av Bertil Kersfeldt

Jag hade äran, nöjet och glädjen att vara ordförande för
Svenska klubben från den 13 mars 1997 till den 10
mars 1999. Det var en stor överraskning att bli
tillfrågad om att bli ordförande men det gladde mig
mycket. Tillvaron i Bryssel, som medföljande och make
till Sveriges första kommissionär till Europaunionen, var ganska trist. Vi hade flyttat från en
ambassadörspost i Wien i januari 1995 med allt som därtill hör och till något som vi inte visste vad det
skulle bli i Bryssel. Jag hade haft ansvaret för att hålla igång residenset med personal, planera och
arrangera den representation som ambassadören hade. Det visade sig ganska snart att kommissionens
representation var minimal och när den förekom så skedde den mestadels i samband med en lunch på
kommissionen. Nej, vi fick nöja oss med att bjuda våra närmaste vänner och Anitas stab i kommissionen.

Genom Svenska klubben och som ordförande hade jag förmånen att bli bekant med många svenskar.
Vi hade även på den tiden expedition på Château d’Argenteuil tisdag-torsdag kl 9-12, som
bemannades av Elisabet Staël von Holstein. Redaktör för Bladet var Lotta Sodeman som senare
avlöstes av Suzanna Hazelius. Tina Hedman m.fl. raggade annonser så att utgiften för produktionen
av Bladet kunde hållas så låg som möjligt. Jag kan nog med säkerhet påstå att jag inte missade särskilt
många expeditionstider under mina år som ordförande. Expeditionen var en utmärkt plats för att
hålla sig à jour med vad som hände i den svenska kolonin och få lyssna till skvaller, inte att förakta.

Jag fann direkt att jag som ordförande måste presentera mig för klubben på något sätt. Det bästa
sättet jag fann var att alltid ha en sida i Bladet där ordföranden fritt kunde berätta om aktualiteter
och vad som var på gång. Det har nu blivit en tradition och utvecklats, framför allt av nuvarande
ordföranden. Vad man än säger så är Bladet det viktigaste elementet som håller ihop klubben.
Valborgsmässo- och midsommarfirande på Château d’Argenteuil drar som regel mycket publik och
gläder barnen och fyller funktionen som ett klubb-arrangemang, men kräft- och surströmmingsskivor
visade sig var mindre lyckade tillställningar. Eller jag kanske har fel?
Det var trevligt och uppskattades av dem som kom till gotlänningen
Bengt Paulsson och hans belgiska hustrus restaurant Le Mange-
Tout(sockerärtan), men det vara bara 20 - 30 personer som kom.

Ett projekt jag startade efter förebild av danskarna i Belgien var
pamfletten “Till Svenskarna i Belgien”. Om det var “Den Danske
Forening i Belgien” eller “Dansk Kontakt” som 2006 slogs samman
till “Den Danske Klubb i Belgien” vet jag inte, men under flera år
hade man producerat en pamflett “Till Danskarna i Belgien”. Inget
initiativ från vare sig ambassad, skola eller tiotalet svenska klubbar 
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i Belgien hade tagits för att underlätta för alla svenskar, som strömmade till Bryssel, efter det vi blev
medlemmar i EU 1995. Det var inte svårt att skapa intresse för en svensk pamflett “Till Svenskarna
i Belgien”. Föreningarna lämnade sina bidrag, ambassadör Göran Berg skrev ett förord, en katalog
med viktiga telefonnummer skapades, Tina Hedman skaffade annonsörer och så var det klart.                                       

Det var osäkert från början om annonserna skulle få vara med eftersom tryckningen skulle ske på
kommissionens tryckeri, men efter lite om och men trycktes den 44-sidiga pamfletten i 3 000
exemplar. Gratis för klubben! Pamfletten delades ut till alla som bidragit och till samtliga svenska
informationskontor, personalavdelningen vid kommissionen, ambassaden, svenska företag m.fl.
Initiativet blev uppskattat. Jag uppdaterade och tryckte om pamfletten även 1998 och 1999.

När man tar eget initiativ har man ganska klart för sig hur det ska sluta men om andra kommer med
en idé, som de har haft länge men inte kunnat realisera, bör man dra öronen åt sig. Den 13 april
1997 ville några herrar dryfta en idé med mig på restaurant Falstaff. Det var Tord Cederlund, Björn
Berge, Tord Sandgren och kanske någon till. De påstod att det hade funnits att allmänt önskemål
om att producera en telefonkatalog omfattande svenskarna i Belgien. Det skulle vara så enkelt att slå
tillsammans föreningarnas medlemsregister i en databas och sedan skriva ut den och lämna till
tryckning. Man hade inte fått gehör från Svenska klubben tidigare och nu prövade man idén på mig.
Hade jag vetat vad som skulle hända skulle jag givetvis ha avböjt medverkan. Jag åtog mig jobbet och
ser att jag redan i pamfletten “Till Svenskarna i Belgien” 1997 lovar att alla ska få “Katalogen”, men den
kom ut först 1999. Det som kom emellan var den s.k. Dutroux-affären. (Dutroux var en belgisk seriemördare
och pedofil.) 

Vi kunde ju inte ge ut Katalogen utan att de som fanns i våra sammanslagna register fick möjlighet
att yttra sig. Bl.a. fick vi en debatt i Bladet om för och mest emot. Det hemskaste var hur man målade
upp hur pedofilerna stod utanför skolorna och väntade på att röva bort deras barn efter det Katalogen
eventuellt kommit på villovägar. Problemet var att debatten gick snett. Det var Medlemsregistret,
som på den tiden innehöll och minst t.o.m. utgåvan 1999-2000 alla barn i familjen med namn och
födelseår. Så sker inte idag.    

Katalogen gick i tryck till sist och gavs ut i maj 1999 med användningsbegränsning på fyra språk.

* Katalogen får endast användas till privatbruk av de personer och organisa-
tioner som bidragit till den samma. I kommersiellt syfte kan utgivaren,
Svenska klubben, ansvarig för utgivningen, bevilja speciellt skriftligt tillstånd.
Det finns personer i Katalogen som ej vill att deras namn eller adress skall
användas i kommersiellt syfte, vilket måste respekteras.  Varje användning
utan särskilt tillstånd av Katalogen kommer att påtalas och användaren blir
ensamt ekonomisk ansvarig.

Jag vet inte om initiativtagarna fick någon glädje av Katalogen. I
vilket fall som helst behövde de inte stå till svars när det blåste som
värst.  

DE FÖRSTA 40 ÅREN |  29

TUL Feestboek 40 jaar  11/03/14  17:20  Pagina 29



Jag har många svenskar i Belgien att tacka för allt trevligt jag fick vara med om under de fem åren vi
levde och verkade i Bryssel. Som hedersmedlem får jag Bladet och har allt sedan jag lämnade haft
möjlighet följa livet i klubben och vad som är på gång. Jag har nu också mottagit den första digitala
distributionen av Bladet. En utveckling i tidens anda. Efter återkomsten till Stockholm blev det
naturligt att bli medlem i Svensk-Belgiska föreningen. Merparten är återvändare, men vi är många.
Även här har jag blivit rekryterad till styrelsen.

Under 1997 och -98 började en hemsida ta form och senare när Bengt Holmgren tog över 2001 fick den
riktig fart. Numera sköts den med den äran av Patrik Åberg. 

�

Staffan Jeneck, ordförande 1999 - 2009

Tio år med Svenska Klubben i Belgien

Av Staffan Jerneck 

10 år är en lång period fylld av spännande, roliga och
intressanta arrangemang och aktiviteter som ägde rum i
Svenska Klubben! 

Kulmen var naturligtvis när Klubbens medlemmar firade 35-årsjubileum 15 november 2008 på
Château d´Argenteuil med middag och mycket uppskattade högtidstal av svenske ambassadören
Magnus Robach och redaktör Rolf Gustavsson från Svenska Dagbladet. När Klubben “fyllde” 30 år
2003 fick alla medlemmar som en extra jubileumsförmån Anders och Karin Tullbergs just då färdiga
bok “Belgiskt allehanda”, som kort och gott är en oumbärlig introduktion till Belgien. 

Vi utvecklade Klubbens årsmöten, som vanligtvis gick av stapeln i mars, ordentligt genom att inte bara
ha de vanliga årsmötesförhandlingarna med ansvarsfrihet, val etc. utan också att inbjuda engagerande
årsmötestalare. Vi samlades oftast i Svenska Kyrkan i Waterloo där vi bjöd årsmötesdeltagarna på
ärtsoppa och semlor som kyrkans flinka personal fixade. Vid några tillfällen sammanträdde vi i Svenska
representationens hörsal. Höjdpunkten nåddes när ambassadör Herman af Trolle bjöd in Klubben att
hålla årsmötet på det Svenska residenset. Årsmötesdeltagarna bjöds generöst på förtäring. Resultatet
blev att Klubbens årsmöten blev mycket eftertraktade med många deltagare. 

Låt mig nämna några årsmötesföredrag som jag fann särskilt tankeväckande. Professor Christian 
Koninckx berättade om “Blanka och Birgitta: en ́ belgisk´ drottning och ett helgon”. Staffan Lagerwall 
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uppträdde på två årsmöten och kåserade om “Varför Napoleon förlorade slaget i Waterloo” samt 
“Flamländska är mycket enklare än man tror. Lär flamländska på en timme”. Vid det senare tillfället
ville skrattsalvorna aldrig ta slut! Svenska kommissionären Margot Wallström samlade rekordpublik 
med fullt hus när hon redovisade “Varför har svenskarna så svårt att älska EU? Statssekreterare Håkan
Jonsson summerade “Hur skall vi göra med EU och hur skall EU göra med Sverige?” 

Sverige blev efter folkomröstning hösten 1994 medlem i EU från 1 januari 1995. Det medförde att
många svenskar flyttade till Bryssel för att arbeta i EUs institutioner som Rådet, Kommissionen,
Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén etc. Det uppstod ett behov av att veta mer
om det “nya” landet Belgien. Samtidigt fanns ett stort Belgien och EU. Mer än 70% av lagstiftningen
i Sverige härrör från EU. Allt detta medförde att vi beslöt att spegla Europeiska Gemenskapen genom
att starta serien “Hur funkar EU i praktiken?” som kom att bli mycket populär. Ett kittlande ämne
som behandlades var “Vart tar EUs pengar vägen?” 

Här kommer ett axplock av skilda aktiviteter som jag tycker sticker ut på ett förstklassigt vis.
Julgransplundring samt Valborgs- och midsommarfirande på Château d´Argenteuil, resor till
Champagne för avsmakning och inköp, lördagsbesök på det federala belgiska parlamentet på Rue de
la Loi, stadsvandringar i Bryssel, guidning på Hortas Hôtel Solvay på Avenue Louise, möte på Palais
de Justice som dominerar Bryssel, seminarier om Belgiens politik och historia, utflykter till Ypres för
att se det storartade muséet och slagfälten från första världskriget och cistercienserklostret Villers-la-
Ville, Konstgruppens alla vernissager och årsmötesmiddag med konstutlottning och i december
Svenska Körens julkonsert. 

Under de här tio åren halverade vi medlemsavgiften till Svenska Klubben. Vilka andra har lyckats
med en sådan ekonomisk åtgärd? Medlemstidningen “Bladet” blev alltmer professionell under
skickliga och entusiastiska redaktörer och redaktionsråd. Färgtryck blev vanligt och Konstgruppen
kom att “abonnera” på att designa omslaget till Bladet. 

Jag kom till Bryssel i mars 1997 för att arbeta i ledningen för den mycket välrenommerade och
inflytelserika think tanken CEPS, Centre for European Policy Studies. Min hustru Ingrid hade redan
i oktober 1996 flyttat till Bryssel för att arbeta på SAFs kontor. Jag trodde att vi skulle stanna i Belgien
i cirka tre år, men för mig blev det exakt sexton synnerligen intressanta och spännande år innan jag
återvände till Sverige. Tillbaka till vårt hem på Lidingö har Ingrid och jag glädjen att oftare kunna
träffa våra barn och barnbarn. 

Jag önskar Svenska Klubben fortsatt framgång inför kommande år och utmaningar. 

�
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Jan Frydman, ordförande 2009 - 2014

Tal vid Klubbens 40-årsjubileum

Kära medlemmar!

För en sådär 1 200 år sedan, alltså på 800-talet, kom de första
svenskarna till Belgien. Det var vikingar, och de kom för att
erövra. 
Så småningom, 400 år senare, utvecklades relationerna mellan
Sverige och Belgien lite mera fredligt genom Hansaförbundets
framväxt. Det var på medeltiden. Och sedan flyttade Blanche
av Namur, Blanka, till Sverige och gifte sig med Magnus
Eriksson. 

Om vi lägger till ytterligare 400 år kommer vi till 1600-talet. Då utvandrade ett stort antal valloner,
mellan 1 000 och 1 200 familjer, från Belgien till Sverige. De var skickliga yrkesarbetare, som överförde
nya, kvalificerade arbetsmetoder till svenska järnbruk. Åtskilliga stannade kvar och har satt tydliga
och positiva spår i svensk kultur och samhälle. 
Om vi sedan lägger till ytterligare 400 år hamnar vi på vår tid, och då blev det åter dags för svenskar
att flytta till Belgien. Inte minst svenska prinsessan Astrid, som blev drottning av Belgien. De har
också på många och olika sätt satt positiva spår i belgisk kultur och samhälle. Idag finns det över 300
svenskrelaterade företag representerade i Belgien, som sysselsätter drygt 25 000 personer. Knappt 
5 500 svenskar var i mars 2012 innehavare av belgiskt uppehållstillstånd. En skandinavisk skola ligger
i Waterloo. Drygt 1 200 svenskar arbetar inom EU-institutionerna. Många fler om vi också räknar
in relaterad verksamhet. 
Det finns stunder i historien då människor gör val som ska komma att förändra livet. Inte bara för
dem själva. Eller för dem som lever där och då. Utan för kommande generationer. Vi svenskar, och
belgare, har gjort just detta. För oss. För varandra. Och för alltid.
För exakt 40 år sedan, 1973, bildades Svenska Klubben i Belgien av en grupp engagerade svenskar
som ville skapa ett lokalt forum för svenskarna, samt grunda en skandinavisk skola. 

1973. Då var världen en annan än i dag. Sverige var ett annat land. Belgien var ett annat land. I
Europa ligger järnridån ännu tung över människor och länder. Det ska dröja 16 år innan Berlinmuren
faller. Början till slutet på det kalla kriget. I Sverige håller man ett riksdagsval som resulterade i en
lotteririksdag. Slutsatsen blev att 349 riksdagsledamöter var bättre än 350. I augusti tas fyra personer
som gisslan under ett bankrån vid Norrmalmstorg. Samtidigt vakar man över den gamle kungen,
kung Gustaf VI Adolf. Jag minns själv hur de svartvita bilderna växlade mellan Norrmalmstorg i
Stockholm och lasarettet i Helsingborg. Vilket intryck det gjorde på mig.Samtidigt gör sig en
tjugosjuårig kronprins redo att bli kung av Sverige, Carl XIV Gustaf. Och samtidigt föds en prins,
Daniel, i Ockelbo. Fast det var det nog ingen som visste då. Att han skulle bli prins, alltså. 

Kommer ni ihåg hur vi klädde oss? Axelvaddar, ju större desto bättre, gav oss en naturlig silhuett!
Mascaran skulle inte vara svart utan ha samma färg som ögonen - blå, grön eller brun - En bit kassler 
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på en ananasskiva betraktades som exotisk mat, och alla maträtter som innehöll ananas hette
någonting med Hawaii. Den lyxigaste förrätten var räkcocktail i halv avocado, och den flottaste
efterrätten glace au four. Man drack Liebfraumilch och Parador, eller Moselbluemchen om det skulle
vara lite fint. Eller Vino Tinto. Eller TT öl, ja det fanns visst ingen annan. Vi fick inte hoppa på
golvet när vi lyssnade på musik – för då blev det hack i skivan. Vi gick med i bokklubbar, skivklubbar
och samlade på receptkort som vi förvarade i speciella boxar. ”Jag skriver en check" var en vanlig
replik i shoppingsammanhang, för det var väl inte många som hade ett Köpkort? Det fanns inte e-
post, inte ens fax.  Men det fanns riktiga postkontor. Snabbmat var detsamma som "en korv med
mos”. Men sen öppnade den första McDonaldsrestaurangen. Det var också för exakt 40 år sedan.
Nu är det 2013. Vi har ett på många sätt nytt Sverige. Och ett nytt Belgien. Ja, en helt ny värld.
Världshandeln har ökat mer än 30 gånger. Miljoner människor har dragits upp ur fattigdom. Vi lever
i en europeisk gemenskap som i dag omfattar 28 länder, och järnridån - och krig - känns längre bort
än någonsin. Materiellt har vi det nog bättre nu än någonsin i vår historia.
40 år av förändring. Och under hela denna förändringens tid har Svenska Klubben verkat i Belgien.
Klubben har skapat en skola. Klubben har skapat en gemenskap; kanske återfinns Klubbens själ just
främst i själva gemenskapen. Tillsammans har vi varit med om många aktiviteter, fester, möten. Vi
delar många minnen. Svenska klubben levererar, och jag vet att den gör skillnad. För oss alla som bor
i Belgien. Men också för Sverige, som genom Klubben kan göra avtryck i Belgien.
Allt detta har vi firat i år, med olika aktiviteter knutna till vårt 40-årsjubileum. Höjdpunkten var
förstås vår stora galamiddag på Château d’Argenteuil. Det blev helt slutsålt, och de som kom kunde
njuta av ravioli med hummer, kyckling med tryffel och kantareller, och så förstås en kungligt god
prinsesstårta (tack, Scanshop!), allt med Champagne och goda viner till, samt öppen drinkbar med
godis från Absolut (tack till er med!). Lite andlig spis med inspirerande betraktelser över Klubbens
historia ramade in det hela. Och så blev det mycket örongodis i form av pärlor ur opera och operett
framförda av några av Belgiens bästa operastjärnor. Samt förstås dans till ett riktigt storband! Vilken
fest det blev! Själv stannade jag kvar till slutet och hade kul med så många av er. Tack för att ni kom
och firade vår Klubb! Och tack till våra generösa sponsorer som gjorde det möjligt att erbjuda allt till
starkt rabatterat pris. Jag hoppas ni kommer att fortsätta att stödja vår verksamhet också i framtiden!
Snart kommer vi förresten att publicera vår minnesbok ”Svenska Klubben i Belgien – de första 40
åren”. Det blir ett viktigt dokument över Klubbens historia fram till och med festen, och alla som
kom finns med!

***

Det här skall vi fira ikväll! Jag har ju nu blivit domare i Svea hovrätt, och det ligger ju så att säga i
sakens natur att domare gillar att hålla sig till regler. Det tycker jag att vi alla ska göra ikväll! Så ikväll
är det SEX regler som gäller:

Första regeln är: ÄT så mycket ni kan;

Andra regeln är: DRICK så mycket ni kan (utom då för dem som har lite svårt med det där, ja ni vet
själva vilka ni är, för dem gäller istället: drick hälften så mycket som ni kan);

Tredje regeln är: TALA så mycket som ni kan, helst med varandra;
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Fjärde regeln är: LYSSNA så mycket som ni kan (här finns bara intressanta människor, så det är värt det!) 

Femte regeln: DANSA så mycket som ni kan! Vi har ett helt storband som kommer att se till att ni
inte kan låta bli.

TILL SLUT
Vi är många som under dessa 40 år har arbetat för att uppnå allt som vi uppnått. År ut. Och år in.
Vår klubb betyder så mycket för så många, men det är inte så många som gör allt jobb, så att Klubben
kan leverera. Jag vill tacka alla som varit med och gjort Svenska Klubben till vad den är idag, alla
ordförande (några av de allra första är förresten med ikväll: Lena Hjelt, Ingrid Hanell Karlsson, Tord
Sandgren), alla styrelseledamöter och alla som genom åren hjälpt till med alla våra aktiviteter. 

Just för kvällens begivenhet är vi några som har jobbat mycket, men jag vill särskilt tacka Kerstin
Windahl, som arbetat på mer än heltid med detta evenemang under lång tid: det är faktiskt så att
utan henne hade vi inte suttit här ikväll!

Det spelar ju ingen roll hur mycket man vill, och hur mycket man jobbar, om man inte har några
pengar. Därför vill jag också tacka våra generösa sponsorer, som gjort det möjligt för oss att ordna
allt det här, nämligen våra huvudsponsorer VOLVO och KREAB, och MEDICOVER, våra
guldsponsorer IKEA, MANNHEIMER SWARTLING, SAAB, SAFELINE, SAS, SVENSKT
NÄRINGSLIV, SWEDISH MATCH, VATTENFALL, AB COPIE, ABSOLUT, EAB, JKL, LKAB,
SCANSHOP, VINGE, SKANDINAVISKA SKOLAN och FONDS REINE ASTRID. Alla de här
stödjer oss, så jag föreslår att vi alla stödjer dem när vi kan!

En sponsor är ju en välgörare eller beskyddare, och en särskilt viktig sådan har vi också i form av vår
egen hedersordförande, ambassadör Ulrika Sundberg. Hon gör också skillnad. Stor skillnad. Jag har
därför nöjet att be henne komma fram och säga några ord. 

Men innan hon gör det vill jag föreslå att vi skålar för Svenska Klubben i Belgien. 

SKÅL! 

�
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Som Tord Sandgren berättat i ett föregående avsnitt var 1987 ett jubileumsår och två styrelsemedlemmar,
sekreteraren Majken Nylund och klubbmästaren Gunilla Nord, föreslog att vi borde sluta med de jobbiga
stencilerna i våra utskick och göra en tidskrift i stället. Nu får Gunilla berätta själv:

Ett Blad blir till

Av Gunilla Nord
F.d. redaktör för Bladet

Sommaren 1986 stod det klart att vi skulle flytta från England till Bryssel.
Det blev den snabbaste flytten av alla, jag vinkade adjö till hela vårt
hoppackade hem i England ena dagen och fanns på plats nästa dag när
flyttlasset anlände till vårt hyrda hus i Bièrges.
På planet från Gatwick till Zaventem reflekterade jag litet över det faktum
att jag nu skulle flytta till ett land där en av de största morgontidningarna
hette Le Soir…

Ganska snabbt blev jag involverad i Svenska klubben, först som klubbmästare och sedan även som
ansvarig för klubbens medlemsblad. Hösten 1986 bestod detta av en eller två sidor i vanligt A4-format.
Jag föreslog att vi skulle ändra formatet och utöka innehållet. Vi började inofficiellt kalla nyhetsbrevet
BLADET (vi tänkte på Svenska DagBLADET…) och började leta efter en lämplig logga.

Förslagen var många, oftast kombinationen av de belgiska och svenska flaggorna. Den är svår att få
grafiskt ren och snygg och så småningom beslöt vi oss för Atomium ståendes på blågula ränder. Skissen
ritades av den amerikanske konstnären David Straud. (Numera bor vi i Frankrike och jag måste säga
att loggan för Rivieraklubben är mycket lyckad: en sexkantig knapp i de svenska och franska färgerna!) 

Det var många synpunkter i början: texten var för liten, det var för mycket information, det var för
litet information; men vi strävade på och hade väldigt
roligt under tiden. 

Tanken svindlar när man jämför hur vi gjorde då och hur
man skulle göra det idag. Endast 25 år senare. I en
kartong hade vi hopsparade illustrationer. Dessa klistrades
eller tejpades in i manus. Texten skrevs på gammaldags
hederlig skrivmaskin i ett format som passades ihop med
texten. Första kopia togs där ev. skuggor från kollaget
maskerades med tippex. När hela pusslet var färdigt
kördes det iväg till tryckeriet där det kunde hämtas någon
dag senare. Och sedan var det kuvertskrivning,
frankering, bladning och åka till posten. Och nu sitter
man och gör hela rasket i datorn och skickar iväg det per
e-mail!
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Det första numret jag har sparat är nr 8/87. Det är i det nya lilla formatet och omfattar 8 sidor. I samband
med klubbens 15-årsjubileum 1988 infördes så den nya loggan och medlemsbrevet fick nu officiellt
namnet BLADET. 

Det första numret i denna nya skepnad var nr 9/88  och omfattade 16 sidor. Nu hade också
annonsförsäljningen ökat, vilket finansierade det utökade sidomfånget.
Det sista numret jag var ansvarig för var nummer 1/90 och annonsintäkterna den månaden uppgick
till BEF 19.400!
Jag sitter och bläddrar i den lilla bunten med Bladet och minnena kommer, ett efter ett. Jag läser om
kräftkokning och minns hur grönsaksodlaren på Bjärehalvön med våld tryckte in jättebuntar med
dillkronor i min fullastade bil och sedan körde jag, i bedövande dillångor på Autobahn tillbaka till
Belgien och kräftkokningen…

Jag läser om Jubileumsfesten på Château du Lac i Genval med framträdande av hovsångerskan
Elisabeth Söderström. Hela 400 personer deltog.

Och jag läser om hur det gick till när Manneken Pis fick sin svenska dräkt: Ett av klubbens sista
arrangemang innan sommaren var överlämnandet av den svenska nationaldräkten till Manneken Pis.
Vi var en talrik skara som först samlades inne i det vackra Stadshuset vid Grand’Place, där den
(förvånansvärt lilla) broderade dräkten högtidligen överlämnades till Bryssels Stad på en silverbricka.
Därefter gick påklädaren ut och klädde på den lille mannen och så tågade vi alla i procession med svenska

flaggor i händerna bort till hörnet av Rue de
l’Etuve. Vår hedersordförande Kaj Sundberg
drog högtidligen undan flaggförhängena och
si, då invigde Manneken Pis sin nya dräkt
med att göra det han alltid brukar göra, men
mycket längre. Ceremonin avslutades med att
vi alla sjöng Maurice Chevaliers sång till
Manneken Pis, följt av den svenska national-
sången. 
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Ja, det var ett tillfälle som helt säkert aldrig kommer åter och som vi alla med glädje kommer att minnas.
Enligt inkomna rapporter kan den svenska dräkten beskådas bland det urval av dräkter som alltid visas
på det kommunala muséet i Maison du Roi på Grand’Place. “Vår” dräkt är dräkt nr 446.

Ja det var ett märkligt tillfälle med för oss alla överraskande inslag!

Under årens lopp var vi flera som hjälptes åt med alla de olika momenten som ingick i tillverkningen
och distributionen av Bladet. Men nu är det ju det här med minnet och jag hittar inga noteringar
om vilka som troget hjälpte till med bladningen, frankerandet etc. Det jag vet alldeles bestämt är, att
Majken Nylund var ett konstant stöd och ryckte in som redaktör när jag inte kunde (trots att hon
själv arbetade heltid).  Och alltid fanns trygga Karin Tullberg i bakgrunden!

Under mitt sista år som Bladet-redaktör fick vi ihop en liten redaktion som sedan tog över när jag
slutade. I denna ingick Charlotte Lund, Marianne Dannerstedt-Rivière, Kerstin Ramel, Birgit Petersen
och Anita Ljunggren.

Inför 40-årsjubiléet tillönskar jag Bladet och Svenska Klubben i Bryssel ett fortsatt långt och lyckligt liv!

�

Valborgsmässoafton hade vi försökt fira varje år. Men nästan alla led av att de  närvarande sjöng i sina
egna tonarter; det var inga brusande vårtoner vi hörde och vi önskade oss sedan länge en kör. Hösten 1988
flyttade en man hit som redan på planet frågade medpassagerare, om det fanns en kör i Bryssel . När han
hörde att så inte var fallet, berättade han att han var körledare. Några veckor senare ställde han samma
fråga efter gudstjänsten i kyrkan och där och då planerades hur vi skulle få till kören. Det fick vi, tack vare
upprop i klubbens utskick och kören framträdde första gången första advent. Maria Åsenius var inte med
då, men hon har varit med ett bra tag och berättar följande:

Svenska Kören 

Av Mia Åsenius
Körmedlem 

Jag halkade in i Svenska Kören vintern 2001. Då hade jag hört glunkas
om att kören höll på med något spännande- en uppsättning av operan
“Orfeus & Eurydike”. Och när jag frågade väninnan Birgitta Jonsson
Mangan på en fest, så sade hon: “Ja, jätteläckert, klart du ska vara med.
Kom till vår heldagsövning på slottet nu på lördag, bara!”

Jaha, det lät ju smidigt. Jag åkte till Argenteuil följande lördag och såg
mig om efter Birgitta. Tänkte att hon skulle presentera mig för 
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körledaren Åke Svedén och operasångerskan Margareta Ridderstedt som var eldsjälarna bakom
projektet. Men någon Birgitta syntes inte till. Jag fick ta mod till mig och förklara mitt uppdykande
för Åke alldeles själv. Han såg mer förvånad än arg ut, men framhöll, att alla andra redan hade övat
i månader och undrade om jag förstått, att man ska kunna all musik och texter på italienska utantill.

Det blev till att råplugga, men jag hann ikapp och fick vara med om att framföra Glucks vackra opera
på scenen i Residence Palace. Vi hade belgiska solister i de tre titelrollerna- Orfeus, Eurydike och
Amor, och en proffsig orkester från musikkonservatoriet i Bryssel. 

Det var en enorm satsning att framföra denna opera. Körmedlemmarna skulle inte bara kunna mer
än vanligt utantill och sjunga till ackompanjemang av en hel orkester, utan också lära sig att röra sig
på scenen och fixa med allt praktiskt: sy kläder, hantera teatersmink, trycka upp biljetter, fixa
sponsoring och mycket annat. Det krävde stort engagemang från alla inblandade. Men det gav också
mycket - inte minst blev det en starkare sammanhållning i kören efter detta, när medlemmarna lärde
känna nya sidor hos varandra.

Vanliga år är den största satsningen körens julkonsert. Repertoaren växlar lite år från år, men det är
alltid en blandning av klassisk julmusik och mera okända sånger, en del svenskt och en del från andra
länder. Och det ingår alltid ett Luciatåg. För svenskarna i Bryssel blir det nog inte jul utan Lucia, och
andra tycker att de vita särkarna och de fladdrande ljusen är spännande, vackra och exotiska.

Åke Svedén är duktig på att blanda gammalt och nytt till jul. Och duktig också på att variera sig
under året.  Julkonceptet ligger fast, och första Advent i Svenska Kyrkan. Valborg likaså- repertoaren
är given: Vintern rasat, Sköna maj, osv. Den sedvanliga platsen för Valborgsfirandet är Skandinaviska
skolan/Slottet i Argenteuil. Tjusig miljö och perfekt med sin stora gräsmatta där ungar kan springa
av sig och en rejäl brasa tändas, när vädrets makter så tillåter. 

Men för övrigt kan kören uppträda med allt möjligt, och har under årens lopp gjort allt från vårkonsert
i kärlekens tecken till musikcafé och gospelkonsert. Ibland blir kören tillfrågad om att sjunga vid 
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något bröllop eller begravning, på något företag eller vid “svenska” tillfällen, såsom på Grand’Place
under det första svenska EU- ordförandeskapet.

Karin Tullberg, som var med från starten 1988, redogör i en skrift inför körens tioårsdag för hur allting
började. Då hette kören Adventskören på hösten, och framträdde på första Advent. Och den hette
Vårkören på våren, då den övade inför Valborg. Sedan breddade kören sig gradvis, och under några år
i mitten av 90-talet satte den upp vårkonserter med spex och revy-inslag. Karin Tullberg noterar också
det fina stöd kören fått sedan starten från Svenska Klubben - ett stöd som fortsatt under årens lopp.
Det är ingen lätt sak att leda en kör i en stad där folk i så hög grad flyttar in och ut, och där många
medlemmar reser i tjänsten. Åke har ett beundransvärt tålamod och lyckas göra övningstillfällena på
måndagarna till glada tillställningar. Körens sociala liv blomstrar i fikapauserna, samt vid kör-öl några
gånger om året och vid fester i samband med årsmöten och terminsslut. 

Också den kör-helg som går av stapeln första helgen i oktober varje år är socialt värdefull, men samtidigt
ett rejält övningstillfälle. Vi brukar få oss rejäl gnuggning av julrepertoaren. Men det har också hänt
att helgen använts till utbyte och framträdande med andra svenska körer, t ex i London och Paris.
Senast det begav sig medverkade kören i en schlagergudstjänst på Sjömanskyrkan i Rotterdam.

Foto: CJ Årsenius

Tolv år efter operaföreställningen tyckte Åke att det var dags för en ny större utmaning, så då föddes
idén om en schlagershow våren 2013. Återigen måste körmedlemmarna utmana sig själva och lära sig
nya färdigheter. Den första juni går showen av stapeln på en scen i Ixelles, med schlagerkungen Magnus
Carlsson som influgen artist och konferencier, och med orkester och proffsiga dansare.  Det blir mycket
glitter och glamour. Kören framträder dels som stor kör med olika potpurrier och i mindre grupper med
olika schlagersånger under banderollen “från Waterloo till Euphoria”.

Körens ledare genom tiderna:
Bengt Holst: 1988 - 1990
Anna-Karin Karlsson: hösten 1990
Britt-Marie Sandgren: 1991 - 1994
Åke Svedén: 1994 - 
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1989 bemannade en sekreterare på deltid Klubbens kontor. Här berättar Britt Stenebring själv om sitt arbete:

Klubben blir med lokal och går in i dataåldern

Av Britt Stenebring

En villa bredvid Skandinaviska skolan, Chaussee de Waterloo 278 i
Rhode-St-Genèse, blev Svenska Klubbens bas under några år i början
av 90-talet. Hela bottenvåningen disponerades: stort vardagsrum, kök
och kontor. I övrigt i huset fanns skolsköterskans mottagning, lokal
för sjukgymnast och några uthyrningsrum, som ofta användes av
Norska kyrkan.

Tillströmningen av medlemmar var stor den här perioden. Många flyttade till Belgien på grund av
att det inte fanns något om realisationsvinster i dubbelbeskattnings-avtalet mellan länderna. Utan
anknytning till belgiska samhället genom anställning och arbete blev det sociala livet särskilt viktigt
för de nyinflyttade.

Lokalen användes till många olika aktiviteter. Coffeemornings, luncher, här hade Konstklubben sina
första utställningar, kyrkans barntimmar, fransk- och datakurser mm.

Sekretariatet var först bemannat några förmiddagar i veckan för att senare bli heltidsöppet. Det var
livligt och roligt med en strid ström av besökare med allehanda frågor. När det gällde passärenden
fick vi dock hänvisa till ambassaden på Avenue Louise! 

Medlemregistret blev mer och mer lätthanterligt allteftersom datasystemet förbättrades. Vid den här
tiden ansågs svenskgruppen vara en mycket köpstark grupp och adressregistret var eftertraktat för att
användas till direktreklam. Detta, liksom många annonser i Bladet, gav klubben goda inkomster.

En vecka i månaden förvandlades kontoret till tidningsredaktion. Då arbetade fyra, fem personer för
högtryck med att klippa, klistra och spåna ihop den alltmer omfångsrika tidningen. Det var trångt,
intensivt och roligt.

�

Britt Stenebring avlöstes av Elizabeth Hammer 1992. Hon anställdes då medlemsantalet var som högst i
klubben och behovet av sysselsättning i form av franskundervisning, datakurser, föredrag, luncher och
middagar, konstutställningar och fester var stort. Elizabeth gav sig i kast med att ordna allt detta med
glatt humör och frenesi. Här kommer så Elizabeth Hammers egen syn på saken:
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Januari 1991 - December 1995 

- fem roliga, intensiva år med Klubben...

Av Elizabeth Hammer-Kjellberg

Klubbens medlemsantal växte fort och behovet av lämpliga aktiviteter
blev för alla åldrar, för kvinnor liksom som för män, barn, au-pair-
flickor, pensionärer etc,  viktigt att organisera och komma igång med,
då de flesta nedflyttade inte hade arbetstillstånd, vilket då fortfarande
krävdes för att kunna arbeta i Belgien. 

Till att börja med engagerades jag för ett år på 75% arbetstid men det visade sig snart utvecklas till
ett heltidsjobb.

Karin Tullberg och Marianne Rivière var båda ett stort stöd under de här mycket livliga åren; 
Karin, med sina kunskaper om Belgien, sitt lugn och sin härliga humor, bidrog i alla högsta grad till
den goda stämningen och glada skratten på kontoret i “Villan”.   

Marianne Rivière, dåvarande redaktör, tillbringade långa dagar på kontoret med att sätta ihop Bladet,
dvs “klippa och klistra” text, bild och annonser; vårt inträde i dataåldern gjorde allting så mycket
enklare. 

Nya datorer införskaffades till kansliet och vi fick hjälp av Annette Söderberg, som engagerades för
att lära oss grunderna, datorernas värld var då förhållandevis ny för oss alla, och efter många gråa hår
fick vi till slut bukt med medlemsregistret; det var en stor lättnad att få in samtliga uppgifter på ett
och samma ställe.. 

Att lära sig franska (framför allt grammatiken..) på GLTT visade sig vara för komplicerat för många;
med ERA och Klubben i samarbete startade vi franskundervisning på samtliga nivåer från
debutantnivå, på svenska, med hjälp av en i Belgien boende Kom Vux lärare, till 20 poäng på
distansundervisning från Uppsala universitet. Från Uppsala kom under ett års tid varannan månad
tre lektorer som undervisade gruppen under en hel helg på slottet i Argenteuil; en strålande insats av
samtliga inblandade; 19 av de 32 inskrivna avslutade året med den äran och 20 poäng!

Utskicksgruppen gjorde ett storartat jobb; vi hade under en lång period mer än 850 medlemsfamiljer;
det månatliga utskicket skedde manuellt, Blad och annonser i lösbladsform skulle stoppas i kuvert,
kuverten skulle frankeras och tillslutas; etiketter skulle klistras och sedan skulle allt iväg till posten,
uppdelat i buntar för de olika kommunerna.  

För att sprida våra svenska traditioner vidare, deltog vi varje år i olika marknader tillsammans med
Svenska Kyrkan, bl.a. i Bryssels officiella julmarknad på Grand’Place, och i Rhode-St-Genèse, som
under den här perioden också hade blivit “systerkommun” till Nordmaling, på initiativ av Bo
Mikaelsson.
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Aktiviteterna var många och varierande och samarbetet mellan oss i “järngänget” i Villan, samt alla
frivilliga medhjälpare, var stimulerande och inspirerande; kansliet var öppet för aktiviteter, möten,
dem som ville komma in och bara dricka en kopp kaffe eller prata; idéer till aktiviteterna dök upp
underhand genom den nära kontakt vi hade med medlemmarna. Vi var ofta fyra till fem personer på
det lilla kontoret, bl.a. när det var “Bladet” dags, och då vi också hade en hög besöksfrekvens, var det
ibland komplicerat att få jobbet gjort. 

Jag insåg på ett ganska tidigt stadium i mitt arbete att det inte var endast arrangemang som behövdes
för att få våra medlemmar att känna sig omhändertagna. Integrationsproblemen var mångfaldiga; vi
fick bistå ett flertal med råd och hjälp i deras personliga problem och situationer. 

En del av medlemmarna  hamnade i de mest otroliga situationer; ett exempel: ett äldre par kom in
en dag på kansliet, helt upprörda över att dagen  innan ha blivit anhållna av polisen på en spårvagn
och eskorterade till närmsta polisstation! Paret ifråga talade vare sig engelska eller franska, men så
småningom framgick det, att de hade åkt på samma spårvagnsbiljett (enkel resa) under mer än ett års
tid och förstod inte, varför de skulle behöva betala böter för en sådan banal affär?

Klubbens kansli blev ofrivilligt medel- och mötespunkten för den svenska och belgiska pressen under
den period, då både kidnappning och mord begicks i kolonin; vi hade under några veckor problem
med journalister som belägrade Villan och ville ha intervjuer; att komma till och från kontoret var
nästan omöjligt.

När jag  ser tillbaka på den här expansiva och mycket intensiva perioden av Klubbens 40-åriga existens,
gjordes mitt jobb inspirerande och konstruktivt tack vare det stöd jag hade från styrelsens ordförande,
Tord Sandgren, samt styrelsemedlemmarna och alla de frivilliga medhjälparna; ingen nämnd och
ingen glömd. 

Det var fantastiskt att lära känna så många olika personer och samtidigt på ett givande sätt kunna
bevara, föra vidare och marknadsföra svensk kultur och tradition i Belgien. 

‘Kicki’s minnen’ får representera insatsen från alla frivilliga; utan deras engagemang i Klubben, i
Konstgruppen och i de olika aktiviteterna, hade vi aldrig  kunnat genomföra alla våra idéer.

�
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Kicki kan inte låta bli att skratta, när hon tänker på de uppdrag de kunde få:

Kickis minnen

Av Kicki Håkansson

Som jag minns det började jag 1990 eller -91
och det var i samma veva som du Elizabeth fått
datorn och skulle lägga in alla medlemmar i
registret. Både du och jag slet vårt hår mellan
varven, när datorn inte gjorde som vi ansåg att
den borde göra. När vi gjorde utskicken till
medlemmarna och jag alltid fick den “stora
äran” att sortera alla kuverten i postnummer-
ordning, som den posttjej jag var… Speciellt en gång kom jag ihåg väl, det var när vi var hemma hos
Britta Forsgren och hade hela golvet fullt med kartonger, medlemstidningen och kuvert. (Oftast
gjorde vi ju det på Klubben). Efteråt serverade hon en god lunch med välbehövligt vin. Många skratt
var det och jag tror till och med att jag har kort på det. Någonstans.

Sedan minns jag alla trevliga damluncher, som vi anordnade då. Alla fick kartor med vägbeskrivningar
om hur de skulle hitta de olika restaurangerna. Inte alltid lätt, när det inte fanns GPS eller
mobiltelefon. Men kul var det. Våra utflykter är också något jag minns med glädje, exempelvis när vi
var på Stella Artois och de undrade var alla karlarna var! När alla vi som jobbade i Klubben firade
prästen Uno på hans födelsedag är ett annat minne. Kommer även ihåg alla roliga Lussefiranden,
särskilt det med Adolf Fredriks kammarkör 1992. Julbordet inne på SAS med hovtraktören Werner
Vögeli var ett annat häftigt jippo. Har för mig att Adolf Fredriks Luciatåg även var där. Vilket Julbord!

Lite minnen från klubben som vi råkade ut för: När två yngre förmågor kom ner och undrade om
inte du och jag skulle kunna vara barnvakt någon för- eller eftermiddag i veckan i klubbens lokal, så
att de kunde åka in och shoppa i Bryssel utan att behöva ha barnen med sig. Du och jag bara satt och
kippade efter andan och såg antagligen ut som två gapande fågelungar! Ja, jisses vad mycket de ville
att vi skulle hjälpa till med – men det där tog priset. Men, efter det så fixade du i alla fall så att de fick
använda stora rummet en dag i veckan och sedan bytas om att ta hand om varandras barn, medan
övriga shoppade. Minns du vilket jä..a liv det var de dagarna. Vi hörde knappt vad folk sa, när de
ringde till oss. Trots två stängda dörrar emellan oss. Vi bara skakade på huvudet och sa: 60-talister!
När de gått för dagen, fick du och jag till 99 % alltid städa efter dem och jag minns särskilt en gång,
när det låg en äcklig blöja på avlastningsbänken i köket – då höll vi på att spy. 

Ja, sedan ringde de ju för att få barnvakt hem på kvällstid, om vi kunde hämta dem och köra dem till
tandläkaren, doktorn med mera, med mera. En del företag ringde och ville ha tag i administratörer
NU och en del damer ringde och ville ha ta i städhjälp NU. Vi bara suckade och förklarade väl, hur
många gånger som helst, att de vackert fick titta i klubbtidningen om någon sökte jobb eller själva
annonsera i nästa nummer. Men de flesta var ju helt fantastiska och vi hade himla kul.
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Ett kul minne för egen del var ju juni 1993, när ambassaden ringde och ville ha en attaché, som
skulle hjälpa till när Svenska Friidrottslandslaget skulle komma till EM i Bryssel. Du tyckte direkt att
jag skulle ta det och hur du lyckades övertala mig till det, fattar jag fortfarande inte. Min franska var
ju långt ifrån flytande, så du fixade så att Anna, en ung tjej, hjälpte mig vid eventuella översättningar.
Vad kul vi hade! Sverige gick ju från B-gruppen till A-gruppen efter många segrar och det var fullt
röj på Grand’Place. Tack för det! Fantastiskt kul att få ha varit en del av Klubben under några få, men
intensiva år. Minnen för livet måste jag säga.

�

Elizabeth Hammer har varit ett stort stöd för mig och mitt minne under arbetet med denna skrift, och
hon sade, när vi satt och mindes, att en dam hade kommit in på kontoret en dag och bland annat sagt, att
många damer i kolonin satt hemma och målade tavlor. Jamen, då skulle vi ju kunna ha en konstutställning!
Idén tog fart och konstgruppen bildades i maj 1993. Så här såg deras upprop ut i juni 1993:

SVENSKA KLUBBENS KONSTGRUPP I BELGIEN 

Vi har startat en konstgrupp som en fristående “underavdelning” till Svenska klubben. 
Vi, ett tiotal personer kom fram till att vi vill försöka med följande, då vi sammanstrålade till idéträffen
häromkvällen. Konstgruppens syfte är att: 
1. skapa ett forum för konstintresserade inom Svenska klubben.
2. informera om vad som händer inom konsten i Bryssel med omnejd. 
3. göra det möjligt för Klubbens konstnärliga medlemmar att ställa ut sina alster. 
4. starta kurser i målning och konsthistoria. 

För att uppnå detta har vi föreslagit ett ganska digert program: 
5. Bjuda in gästföreläsare och ordna guidade turer till olika utställningar etc. 
6. Ta kontakt med olika muséer och gallerister, för att få  ta del av deras program.
7. Ordna små utställningar, samt en höst- och vårsalong med Klubbens konstnärer. 
8. Ordna ett årligt KONSTLOTTERI bland våra medlemmar.

Formen för detta skall vara att vi bildar en förening med egen matrikel och en egen avgift.
Medlemsavgiften blir 500 BF för en person och 800 BF för par, som avser att täcka kostnaderna för
lotteri och porto. Vår styrelse får kallas programgruppen och skall vara ansvarig inför våra medlemmar
och inför Svenska klubbens styrelse. Vi som var med på mötet har utsett oss själva till interimistisk
programgrupp. Vi är Monica Lindström, Charlotte Erichsen, Marianne Larsson, Anne Ferry, Ingegerd
Ringström, Eva Sundberg, Karin Åkerblom, Marlis Klofelt och Elizabeth Hammer. 
För att få ta del i våra aktiviteter måste man vara medlem både i Svenska klubben och i Konstgruppen
i Belgien, som vi kallar oss tills vidare.
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Höstsalongen 2012

Vårmiddag 2011

Vårmiddag 2010
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Vernissage Linderholm x 3 - april 2010

Papier maché - oktober 2009 
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Vi hoppas att det här skall vara något som kan intressera många, och alla är välkomna både som
aktiva och passiva medlemmar. Vi vill också uppmana dem som eventuellt skulle vilja ställa ut egna
verk att ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner, vilka är: 
Karin Åkerblom, Anne Ferry och Marlies Klofelt.

Konstgruppen har alltsedan den bildades varit en mycket livaktig och verksam grupp, som levt upp till sina
syften och gör så fortfarande. Anna-Lena Palmqvist var under många år, 15 tror jag, dess representant i
klubbstyrelsen. 

�

I februari 1994 invigdes Svenska Kyrkan i Waterloo (Braine-l’Alleud), en stor händelse i kolonin och
samma år valdes dåvarande redaktören Marianne Rivière till ordförande i Klubben. Samma år kom vi
med i EU, men det märktes inte så mycket till att börja med. Men året efter ordnades ett ettårs-jubileum
på slottet med bl.a. Olles (Allgårdh) snushörna! Huvudsyftet var dock att presentera Olles och Sven Norbergs
bok om EU:s konkurrensrätt.

I Klubben anordnades fransk matlagningskurs, konstgruppen var mycket aktiv, After Work-sammankonster
på lokal vid Place du Luxembourg, Björn Berge ordnade idrottsaktiviteter och för ungdomar arrangerades
disco i Waterloo. Elizabeth Hammer slutade sin tjänst som sekreterare i slutet av 1995. Ett tag sköttes
kontoret av Marianne och Karin Åkerblom tills Elisabeth Staël von Holstein tog över arbetet med register,
katalog och telefonjour. 1996 flyttade klubben ut till Argenteuil, SWEA Belgium, som bildats 1991, och
klubben ordnade jullunch tillsammans där några år efter att ha varit på Hôtel Montgomery. 

Familjen Fogelberg bodde i Belgien under några för Klubben mycket händelserika år och Jeanette berättar
här:

Några minnen från vår flytt till Belgien 
och vad den Svenska Klubben betytt för oss

Av Jeanette Fogelberg

I oktober 1987, dvs. för 25 år sedan, flyttade vår familj till Belgien
från Seattle i USA. Vi var i färd med att avveckla våra fastighets-
investeringar i USA och planerade för ny verksamhet i Europa.

Flytten hade beslutats relativt snabbt och kunde nog ha förberetts
lite bättre kan vi konstatera så här i efterhand. Alla legala frågor
var klara, bolag var bildat, skolor var ordnade för våra 2 ungdomar
men vi hade ännu inte ordnat bostad!
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Vi hade bokat 3 dygn på Hôtel Ramada i centrala Bryssel där vi flyttade in med 13 resväskor, övriga
tillhörigheter var på väg från Seattle per båt genom Panamakanalen!  Redan vid incheckningen
meddelade vi att vi önskade förlänga vår bokning men se det gick inte alls, för det fanns inte ett enda
ledigt hotellrum i Bryssel p.g.a. stor internationell konferens!

Genom en USA-kontakt hittade vi en möblerad 3-rums lägenhet i Ixelles så den akuta bostadsfrågan
löste sig dag 3. Dagen därpå besökte vi i vår hyrbil Skandinaviska Skolan i Rhode-St-Genèse där vår
dotter skulle börja.  Där hade också den Svenska Klubben sitt kontor och det var vår första kontakt
med klubben! En mycket positiv upplevelse!

Vi hade redan efter de första dagarna i vårt nya hemland insett, att det inte skulle bli så enkelt att
etablera sig där som vi hade trott. Flytten från Sverige till USA hade gått som smort med vänliga och
hjälpsamma människor som dessutom förstod vad vi sa! Här i Belgien upplevde vi inte alls samma
intresse av att hjälpa till, och att försöka göra sig förstådd på engelska var näst intill omöjligt!
Skolfranskan hade vi förträngt sedan länge! (“Jag pratar franska flytande, dock trögflytande”, citat
Heinz Martin.) 

Då blev kontakten med den Svenska Klubben, dess ledning och vissa “gamla” medlemmar vårt ljus i
tunneln, där vi kunde få hjälp med det mesta en vilsen invandrare behövde veta. Utan de kontakterna
hade vi aldrig kommit på plats inom rimlig tid och förmodligen gjort betydligt fler misstag än dem
vi ändå gjorde! 

En av de viktigaste uppgifterna för oss var att hitta en permanent bostad. Kontakt togs med ett antal
mäklare och under den första månaden presenterades vi säkert ett 50-tal projekt i och runt Bryssel, i
högst varierande skick och prislägen.  Förtroendet för mäklarkåren var inte på topp! Vi insåg dock
rätt omgående att man skulle bo i områdena kring den Skandinaviska Skolan. Vi fann efter någon
månad ett renoveringsobjekt med potential i Braine-l’Alleud som vi slog till på. 

Trots vår erfarenhet från byggbranschen blev det en mödosam resa. Försöken från entreprenörerna
att “lura skjortorna av oss” var många. När t. ex. vår hall var färdigmålad i grön färg påpekade jag
försynt att vi beställt en beige färg, men blev då utskälld och tillsagd att färgvalet skulle accepteras.
Vår målare var ofta lätt påverkad av thinner, eller andra vätskor, målade lite snett och blandade gärna
vatten i färgen, som därmed inte täckte som den skulle. Jag framförde på svenska att jag ansåg att
han borde flytta till varmare trakter, och han förstod direkt!

Slutresultatet blev dock mycket bra och resulterade i den bästa bostad vi någonsin haft.

Då vi var många svenskar som letade hus steg priserna en hel del dessa år.

Under de första åren i Belgien var det bl.a. på följande sätt som vi hade speciell nytta och glädje av
den Svenska klubben:
Kontaktnätet med etablerade svenskar som kunde ge råd, förklara och instruera oss, hur man skulle
fixa allt mellan himmel och jord i Belgien och som lärde oss hur det fungerade. 
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Ett typiskt exempel var att det normalt tog ca 6 månader att få en fast telefonlinje. Hade man de
rätta kontakterna och medförde t. ex. en flaska whisky, gick det på ett par dagar.  Detta gällde även
andra tjänster! (Eventuella under denna tid begångna mutbrott bör nu vara preskriberade!)
Det Svenska Bladet som startade 1987, var en verkligt bra källa med information om aktiviteter,
händelser, tips och mycket annat som underlättade vardagslivet för oss. 

Klubben arrangerande många sammankomster, informationsträffar och fester. Genom dessa träffade vi
både gamla goda och nya vänner och med många av dem umgås vi fortfarande efter mer än 20 år! 
I slutet av 80-talet märktes en markant ökning av invandringen från Sverige. Bl.a. hade ryktet om
det gynnsamma “klimatet” i Belgien inspirerat många företagare och fastighetsägare, speciellt dem
som hade för avsikt att avyttra sina tillgångar i Sverige, och flytta till det spännande landet Belgien. 

Det utökade antalet Belgiensvenskar medförde att klubben fick många nya medlemmar och mycket
mer att göra. Jag blev själv mer aktiv i klubben under dessa år och deltog i flera olika aktiviteter.  Den
Svenska Kören startades, vi arrangerade många olika fester som det årliga kräftkalaset (vi kokade mer
än 100 kg kräftor), ärtsoppskvällar, ett flertal jazzkonserter, jubileumsfester (t. ex. 20-årsjubileum år
1993), m.m.
Ur Svenska Körens övningar och konserter växte även en
revyverksamhet fram där jag var delaktig.

Under ca 4 år var vi en grupp som träffades regelbundet
och som tillsammans under många månader kläckte idéer
och producerade årets revy. Det tog säkert 6 månader att
sätta ihop en revy, som sedan bara hade 2 – 3 före-
ställningar.  Vi hade fantastiskt roligt, det var värt all
möda och dessa år glömmer jag aldrig.

Det bjöds på ironiska, kanske inte så snälla inslag om
aktuella händelser från vår vardag, kyrkan, skolan m.m.
Ett stående inslag var att jag fick min man (förutom att
han spelade i revyorkestern) att ställa upp i ett nummer
varje år, i kvinnlig elegans. Han hade då bl.a. huvudrollen
i Svansjön som den döende svanen, som jättedamen Ellen i danstävling och som sjungande partner
till vår gigolo. Åke har påpekat att hans rykte som seriös affärsman i Bryssel tog allvarlig skada.

Musikaliskt uppbackades revyerna av vår orkester “Ulf Åkes med Jeanette” som hade bildats något år
tidigare. Jag framförde ett år ett nummer som Fat Mammy Brown, Britta Borgs paradnummer.  Vi
samarbetade några år senare med hennes son Allan (Videoproducent) och han gillade numret och
visade det för Britta, som uppskattade min tolkning!

Sammanfattningsvis kan sägas att vi under de första åren i Belgien hade mycket stor hjälp och glädje
av Klubben, och efter hand blev den en del av vår vardag och vi har många glada och fina minnen
från denna tid, som vi nu ofta pratar om sedan flytten till Sverige 2007.
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Bladet under Susanna Hazelius hade ett tag haft en proffsig fotograf, Stig Larsson, som både fotograferade
och skrev. Han flyttade tyvärr, men under några år fick Bladet hjälp av andra proffs, journalisten Lars
Gunnar Wolmesjö, som skrev, Peter Ganneby och Lars Bernhardz, som var proffs på layout. Doktor
Österholm började dela med sig av sina erfarenheter av viner, och han fick snart sällskap av advokaten,
som bidrog med restaurangtips och som senare skulle bli vår nuvarande ordförande, Jan E. Frydman. Efter
doktorns flytt fortsatte Jan att skriva, till allas vår glädje.  Dessutom skrev Caroline De Scheemaecker om
juridiska förhållanden. 

2001 lades Klubbens kansli ner och styrelsemedlemmarna fick mer eller mindre ha kontoret “i fickan”.
Sedan 2000 hade man fem frivilliga kontaktpersoner i Klubben. Men med sådana medhjälpare som Kerstin
Windahl, Ulla Olofsson och Agneta Ihredahl, som kom tillbaka efter en tids bortovaro och började jobba
igen, har det gått  riktigt bra.

2001 hände något som inte har hänt vare sig förr eller senare: Valborgsmässsoafton firades den 26 april,
inte den 30. Anledningen sades vara att det var svenskt ordförandeår i EU och man ville visa för andra
medlemmar i EU, hur vi firade Valborg. Men den 30 april inföll på en måndag och med ledig första maj
dagen efter, skulle den måndagen bli en “klämdag” i en långhelg som skulle vara från fredagen den 27 till
och med första maj. Alltså måste Valborg firas torsdagen den 26 april! Det gick, det med!

Till 35-årsjubileet ordnades en middag med ett föredrag  av SvD-journalisten Rolf Gustavsson på slottet i
Argenteuil, en festlig tillställning, som somliga nästan gick miste om. Så här berättar Kersti Hjertqvist: 

Nyckeln som gick av och gäster 
som (nästan) blev kvar i Bryssel 2008

Av Kersti Hjertqvist
F.d. redaktör för Bladet 

Under de år jag var aktiv i Svenska Klubben inföll 35-årsjubileet. Vi var en
tapper skara som organiserade tillställningen in i minsta detalj. Inget fick
gå fel vid detta celebra tillfälle. Skandinaviska skolan var platsen. 

Där var smyckat för en enastående fest med blommor och blader, elever från skolan hade länge
repeterat underhållningen och f.d. ordförande hade rest från när och fjärran till Waterloo för att
berätta om Klubbens tillblivelse och vad som hade hänt under de 35 första åren. En underbar buffé
stod uppdukad och de gäster som bodde i närheten eller körde egen bil började strömma till.

Eftersom många av festdeltagarna bodde i Bryssel hade naturligtvis den omtänksamma organisations-
kommittén hyrt en buss, som skulle avgå från Bryssels Central i god tid för att Brysselborna skulle
hinna komma fram till välkomstdrinken.
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Bussen kom, vi gick alla ombord under stoj och glam. Chauffören skulle lägga något i bussens
bagageutrymme som tydligen inte varit öppnat på länge för låset var väldigt trögt. Det otroliga hände; 
nyckeln satt fast men chauffören, som var en stor och stark man, tog i ordentligt och bröt på så sätt
av nyckeln. Det var också den nyckeln man skulle starta bussen med.

Snabbt telefonsamtal ut till skolan. Vi kommer inte i tid! Förhala välkomstdrinken! Bussbolaget
skickar snart en ny buss. Det visade sig inte vara lätt att få tag på en ny buss snabbt, vi väntade säkert
i mer än en timme innan en gammal skraltig buss segade sig fram till Bryssels Central. 

Väl ute på Skandinaviska skolan fick Brysselgänget sina välkomstdrinkar samtidigt som buffén skulle
börja. De övriga festdeltagarna hade inte kunnat vänta på oss och de hade redan hunnit få upp
stämningen ordentligt. 

Kvällen blev oförglömlig. En riktig, både högtidlig och uppsluppen, fest. Till hemresan hade
bussbolaget trollat fram en bättre buss och vi, Brysselbussgänget, enades om att vi aldrig skulle glömma
den brutna nyckeln och den fantastiska fest som vi nästan höll på att missa.

�

Vår nuvarande kyrkoherde, Larsa Rännar, i Svenska kyrkan behöver nog inte någon längre presentation.
Vi som var med vid oktober månads After Work fick dock klart för oss, att detta att vara präst i en
utlandsförsamling inte går att likna vid att vara anställd i en församling i Sverige. Här måste man kunna
lägga sig på knäna också i köket och rensa avloppet under diskbänken, vara vaktmästare även i andra
avseenden, förutom köksmästare och trädgårds-allt-i-allo. Tack och lov är inget sådan främmande för Larsa
och vi konstaterade, att han passar som hand i handske i sitt jobb. Nu har han tagit sig tid att skriva ner
några tankar om Klubben och Kyrkan.

Svenska Klubbens hjärta 

Av Larsa Rännar
Kyrkoherde Svenska kyrkan

Det går inte att komma ifrån att Svenska klubben och Svenska kyrkan har ett
nära och intimt samarbete inte bara i Bryssel utan överallt där svenskar lever och
verkar på vår jord.
När Svenska klubben startades i Bryssel hade jag precis trätt in i tonåren, två år

senare skulle jag befinna mig på ett gigantiskt scoutläger, World Jamboree i Lillehammer, Norge. Där
blev Belgien tydligt för mig som aktiv scoutnation. Det var också där som jag för första och enda
gången hälsade på vår kung Carl XVI Gustaf. Han kom gående längs den åker som vi 15 000 scouter 
från hela världen hade samlats på och av en händelse stod jag där med min blå scoutskjorta och den 
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traditionella gul-vita scarfen och sträckte fram handen. Kungen som också han bar en likadan skjorta
grabbade tag i min hand och sade: Var redo! Jag svarade: Alltid redo!

Så nästan fyrtio år senare, när både den Skandinaviska skolan i Waterloo, Drottning-Astrid skolan,
och Svenska klubben fyller år så sträcker jag fram handen och hälsar på Drottning Astrids av Belgien
barnbarn, prinsessan Astrid, då sluts cirkeln på ett magiskt sätt. De båda kungahusen är släkt! 
Men detta är bara grädden på moset och något som på sin höjd skänker en viss känsla åt det svenska
och svenskheten här i Europas huvudstad. Ungefär som när Esaias Tegnér skriver om det svenska
språket i sin diktsamling “Språken” i början av 1800-talet med följande rader:
Ärans och hjältarnas språk! Hur ädelt och manligt du rör dig!
Ren är som malmens din klang, säker som solens din gång
Vistas på höjdernas du, där åskan och stormarna tala,
Dalarnas lägre behag äro ej gjorda för dig.
Spegla ditt anlet i sjön, och friskt från de manliga dragen
Tvätta det främmande smink, kanske det snart är för sent.

Nej, Svenska Klubben och Svenska Kyrkan har en helt annan inriktning och agenda idag än att vårda
de manliga dragen… och tvätta det främmande smink… som Tegnér målande beskriver som ett av
våra främsta svenska kännetecken.  

Klubbens och Kyrkans uppdrag är nämligen att hjälpa och stödja svenskar utanför Sverige att
upprätthålla tillhörighet, språk och kultur på svenska. Att fira gudstjänst på svenska, att sjunga in
våren på svenska, att fira Lucia och svensk Jul, det är sammanhang som vi inte vill vara utan. Att få
upptäcka mer av Bryssel och Belgien och göra det på svenska, det är ytterligare egenskaper i både
Klubbens och Kyrkans uppdrag. 

Det sägs att svensken blir mer “religiös” när han kommer utomlands. Det sägs också att för att förstå
andra kulturer så måste man “se och förstå” sin egen. Även om detta är två “sanningar” med modifikation
så ligger det kanske något i dem. 

Nu när så många år gått sedan Svenska klubben bildades och den svenska kolonin ser lite annorlunda
ut, då skulle jag vilja komma med ett förslag. Jag skulle vilja se ett utökat samarbete mellan Klubben och
Kyrkan, speciellt när det gäller unga familjer och våra svenska barn och ungdomar i Bryssel med omnejd.

Jag är, precis som många av dem, tacksam för att få vara en del av det svenska här i Belgien och jag
vet att många belgare och andra ibland känner sig lite avundsjuka på oss svenskar. 
Vi har, som de säger, en unik öppenhet i allt det vi gör. 
Svenskhet är för många lika med demokratiskt, öppet och folkligt. Kanske är det just detta som syns
mest utomlands i kontrast med andra länders kulturer. 

Här i Belgien, Bryssel, är det tack vare Svenska klubbens många medlemmar och sympatisörer som
detta svenska har varit så framgångsrikt. Det är också tack vare samma människor som vi har en
utomordentligt öppen och levande svensk kyrka på plats i Bryssel.    
Guds rika välsignelse önskar jag Sverige och svenskarna utomlands!
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Klubben är aktiv! 

Av Kerstin Windahl 

Klubbens aktiviteter har alltid hört till det viktigaste i vår verksamhet.  Och
aktiva har vi varit!  Programgruppen har på senare år kunnat erbjuda minst
två aktiviteter per månad med ett mycket varierande utbud.  Målet är att
alla medlemmars intressen ska kunna tillgodoses.

Vi har förstås firat alla traditionella fester som Lucia, julgransplundring, Valborg, midsommar och
nationaldag.  Men numera arrangeras det också “After Work” varje månad met intressanta talare,
föredrag om diverse ämnen, restaurangbesök, möten met politiker, musiker och författare, guidade
stadsrundturer, naturaktiviteter m.m.  Till många aktiviteter kan också andra svenska föreningar och
de övriga skandinaviska klubbarna komma.

Under jubileumsåret 2013 hörde utan tvekan besöket i Namur på inbjudan av stadens borgmästare
och förstås Jubileumsfesten till höjdpunkterna - den senare illustreras med många foton i slutet på
denna bok.

Nedan följer några fina minnen ...
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Midsommar 2012
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Släktforskningsföredrag - februari 2011

Håller Sverigebilden - mars 2011

Utflykt till gula skogen - maj 2013

Japansk mat - november 2010
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Jubileumsbesöket i Namur 

Av Henric Weyde 

Ett 50-tal av Klubbens medlemmar gjorde ett bejublat besök den 28 september i staden Namur. Det
var speciellt roligt att se många av klubbens tidiga medlemmar bland deltagarna. 

De planerade kulturella aktiviteterna förhöjdes med mottagningar av stadens borgmästare Maxime
Prévot, som sedan skyndade iväg för lördagsmorgonens syssla som vigselförrättare, och av
guvernören/landshövdingen Denis Mathen i hans residens, som tidigare tjänat som biskopspalats.
Namur bjöd oss på lunch i festvåningen till det prestigefyllda Brasserie François. För detta storslagna
mottagande kunde vi tacka vår ordförande Jan Frydman och vår Belgien-ambassadör Ulrika Sundberg,
inom ramen för deras tidigare mycket goda kontakter med de regionala myndigheterna. Staden och
regionen Namur har också ett stort intresse av goda kontakter med Sverige, med ättlingar till 1600-
talets invandrade valloner och med Upplands vallonbruk. Tierp mitt i detta område är numera vänort
till Namur. 

Det finns också tidigare kontakter mellan Namur och Sverige genom stadens grevedotter Blanche/
Blanka av Namur, som på 1300-talet blev Magnus Erikssons hustru och drottning över Sverige, Norge
och Skåne. Blanche de Namur är alltså inte bara ett belgiskt öl. Den berömda visan Rida, rida ranka
finns i fransk översättning på stadens webbsida. Därför var det helt följdriktigt att överlämna en
affisch av Edelfelts berömda målning, med prins Hakon ridande på mammas ankel. Affischen var
specialimporterad från Finland för detta ändamål.
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De kulturella aktiviteterna började med ett besök på Guy Delforge i citadellets kasematter med en
presentation av parfymens ursprungliga ingredienser med dofter från växt- och djurriket och med
syntetiska doftkällor i moderna parfymer. Kasematterna eller citadellets underjordiska gångar är
idealiska för denna verksamhet med sin jämna temperatur och fuktighet. 

Ett snabbt besök utanför Saint-Loup-kyrkan påvisade dess mycket prestigefyllda fasad och inredning.
Den överdådiga barockarkitekturen är direkt inspirerad av jesuiternas Gesu-kyrka i Rom. Kyrkan var
ursprungligen jesuiternas kyrka och säte för den lokala motreformationen.

Det fanns möjlighet att välja mellan den fantastiska samlingen medeltida silverarbeten, Trésor
d’Oignies, i provinsmuseet, som bl.a. innehåller relikskrin och andra silverarbeten för hemvändande
korsriddare utförda av silversmeden Hugo d’Oignies. Samlingen är ett unikt exempel på silver-
arbetenas ytterst höga nivå i Meuse-dalen under 1200-talet. 

Dessutom erbjöds ett besök på Félicien Rops museet. En stadens son som med sina satirer häcklade
dubbelmoralen runt sekelskiftet 1900. 

Namur bjöd oss på besöket på parfymeriet och muséerna med lokala guider. För att avsluta dagen
hann en del av oss besöka stadens absolut bästa konditori, La Maison des Desserts. Efter både andlig
och lekamlig spis och väl förrättat värv återvände vi till Bryssel.

Henric guidade både på ut- och hem-resan på sitt suveräna sätt, tillägger jag. Ja, det var en härlig dag
med väder, som inte kunde ha varit bättre, ett avspänt och generöst mottagande med perfekta arrangemang.
Tack för det och tack än en gång alla Ni, som lagt ner tid på att skriva trevliga och intressanta bidrag till
denna jubileumsskrift. Stort tack också till de ihärdiga korrekturläsarna Kerstin, Lisbeth, Jan och Anders.
Utan er hade det inte blivit riktigt och tusen tack An på tryckeriet!
Klubben önskas flitiga och duktiga medarbetare i fortsättningen och många lyckliga år framöver! 

Karin   

�
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Inledning till Ingrids och Tords gemensamma framträdande på Klubbens
40-årsjubileum 

Tjenare Sandgren! Hur är det fatt?
Tjenare Rektorn, visste du att vi här på festen tal skulle hålla?
Nej, men jag skall i papprena kolla.

Just det  - här står att år sextiosju ny praktikant i Bryssel var du!
Allas vår Pege tog dig i lära.  Då kom du UD och känt folk nära!

Några  år senare – vem kom då?  Just det - en fröken med ungar två.
Harlingtons Bibi du lärde känna.  Här hennes namn du gärna vill nämna.

Listan på Klubbens fotfolk är lång.  Nu inbegrips alla på en gång.
“Boken om Klubben” berättar mera.  Kunnig skribent, som kan informera. 

Detta ju var en introduktion.  Nu till vår hyllning! Nu tar vi ton!
Talande hågkomst vi låter råda.  Här kommer glimtarna från oss båda.

Grattis Klubben, Svenska Klubben – du nu 40 nått.
Tänk vad år försvinner!  Man nästan inte hinner fatta att du här i Bryssel mandomsprov bestått.
Grattis Klubben, gamle gubben - skall få några ord från din ömma moder och en invigd broder -
sång och vers i blandad form från Ingrid och från Tord.

Idag så har vi mail, dator, flyg och annat nytt.
De  e’ inget märkvärdigt med en flytt.
För 40 år se’n - eller mer- va’ det spänning att uti världen dra och bli utlänning.
Mången morot lockade helt visst.
Nya jobb, språk, äventyr – livet skulle ej förbliva trist!
Man ville lyckan uti världen pröva, Men vem kunde svensk talang behöva?
EU hade ej för svensk sett dagens ljus.
Återstod nog något handelshus med svenska eller internationella rötter.
Mot Bryssel vandra många fötter.
Kolonin fanns här se’n många år, men nu utökning får.
Ville man till EFTA exportera borde man till EEC snart emigrera.

Grattis Klubben - kom till puben för en hyllningsskål!
Gästerna är många – talen kan bli långa.
Men vi vill ju - fylla i nu - några minneshål.
Jag minns det första året. Jag minns det än i dag.
Då tjejerna la’ spåret. Vi jobbade i lag.
Vi samlades i köket i Bibis stora hus.
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Vi enades i stöket – en klubb såg dagens ljus.
Vad ville vi då göra med Svenska Klubben vår?
Jo, det skall ni få höra – för uppgiften var svår!
En del de ville bara ha bridge och vin och sång 
Och andra ville svara för att skolan kom igång.

Vi enades på hösten och det var sjuttiotvå. 
Vi lyssnade på rösten som kom från PeGe då:
”Här får vi kompromissa! Vår klubb blir huvudman för skolan tycker vissa – för både ock minsann!”
Man kan med tanken leka. Hur hade det sett ut, om Klubben kunnat peka på skolan som förut?
Och stolt ha kunnat säga: Den skolan den är vår!
Och slottet kunnat äga – då utrymme man får!
Grattis Klubben – ut ur skrubben drar vi dig med kraft.
Klubblokal att hyra - efter villa fyra var besvärligt - trots allt härligt - skolan alltid haft.
Grattis Klubben – Svenska Klubben bjuder nu till fest!
Slottet är lokalen för den stora balen. Klubb och skola får nu pola! Då blir allting bäst.

Vad Svenska Klubben, för mången svensk betytt, efter en – i vissa fall - rätt oplanerad flytt.
Därom får Ni själva döma men jag gissar att ingen vill nog Klubben glömma.
Verksamhetens mål och “objektiv” har var’t att hjälpa till och skapa trivsamt liv.
Att lära känna landet där vi bor har var’t en uppgift stor.
Kalas med kräftor och andra svenska traditioner har brukat föranleda stora ovationer.
Ja, att program har var’t av skilda slag behöver inte repeteras denna dag.

Jag minns den sista tiden – det var år 95.
Då det var slut på friden – vi skulle flytta hem.
Att skola, klubb försaka – det kändes rätt så tungt.
Att vara här tillbaka gör sinnet åter ungt!
Och nästa jubileum jag tänker redan på.
Då blir det nog museum, som Klubben här kan få.
Med plats till alla minnen från alla Klubbens år!
Och då kan unga sinnen få följa våra spår.
Grattis Klubben, skål med nubben och ett hjärtligt tack 
till alla er som jobbar, för Svenska Klubben lobbar.
Vi har gjort det och ni gör det. Hör er hejaklack!
Ett fyrfaldigt leve för den 40-åriga Svenska Klubben och dess medlemmar och medarbetare! 
De leve “Hurra, hurra, hurra, hurra”!!!!

�

Till slut en bildkavalkad från den mycket välorganiserade jubilemsfesten, tack Kerstin Windahl !, med
härlig feststämning, utsökt mat och dryck, skönsång av glada, livliga artister och dansmusik av storband.
Orden räcker inte till, bilderna får tala.
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Torsdagen 24 oktober 2013
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