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Utbyte i Bryssel

Innan avresa
Jag sökte utbytesstudier för att jag ville testa något nytt, få nya perspektiv och en utmaning. Vart
spelade mig inte så stor roll men jag ville att universitetet skulle ha relevanta kurser, erbjuda dem på
engelska och ha en bra ranking. Belgien och Bryssel lockade dock lite extra eftersom de ses som EUs
centrum. Jag hade inga större förväntningar med tanke på situationen men jag hoppades på att få
utnyttja det korta avståndet från Bryssel till Europas andra huvudstäder som Paris, London och Berlin
som bara ligger ett stenkast iväg med tåg. Det krävdes inga större förberedelser innan avfärd som
språkkurs, vaccinationer eller visum.

En bild över Bryssel

Ankomst
Jag åkte lite mer än en vecka innan skolstart för att lära mig staden någorlunda och få checka in i
lugn och ro. Veckan innan skolstart fick vi ett anordnat mottagande av skolans studievägledare som
gick igenom det praktiska med kursval och viktiga saker att tänka på. Jag var ensam utbytesstudent
som skulle läsa stadsplanering så jag fick vara med på introt tillsammans med arkitektstudenterna.
Till en början skulle vi varit två utbytesstudenter i min klass men på grund av situationen blev
jag själv utbytesstudent i min klass. Det fanns möjlighet att få en fadder om man hörde av sig till
studievägledaren. Det anordnades inga aktiviteter utanför skolan då Belgien hade ganska strikta regler.
Det gick bra att hitta kompisar ändå eftersom de andra utbytesstudenterna hittade på egna aktiviteter
redan efter första introt som var lätta att hänga på. Även på boendet där jag bodde, Art Upkot, var det
lätt att lära känna nya vänner!

Ekonomi
Under utbytet får du tillgång till Erasmusstipendiet. Jag använde det och tog merkostnadslån hos CSN
då jag fortfarande behövde betala hyra hemma utöver hyran i Belgien. Om man är under 25 år går det
att få ett resekort (MOBIB hos MIVB-STIB) för tunnelbana, buss och spårvagn för endast 50€ per år.
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Även tågresor ska gå att få billigare via skolan. Jag upplevde dock att mat inte var lika dyrt i Bryssel
matbutiker som här. Flera använder även appen ToGoodToGo där du kan hämta mat till ett billigare
pris!

Boende
Jag bodde på ArtUpkot som ligger ungefär mittemot skolan. Jag ordnade det genom att maila
studievägledaren på KU Leuven redan i juni och det gick lätt att ordna. Man får möjlighet att välja
mellan två storlekar på rum, får eget badrum och har sen delat kök med de som bor i samma korridor.
Jag bodde i rummet UpComfort och det räckte gott och väl utrymmesmässigt. Jag betalade 474€ för
en månad och jag tyckte att priset var värt det för standarden. Rummet var väldigt fräscht och Roos
som var husvärd var ofta på plats och lätt att nå om något problem skulle uppstå. I rummet finns ett
platsbyggd skrivbord och en platsbyggd säng så madrass och stol måste du ordna själv. Det går ganska
lätt att ta sig till IKEA och de kan sen köra hem dina varor till dig samma dag, det gick extremt smidigt!
Bilderna på ArtUpkot stämmer väldigt bra överens med verkligheten!
 

Byggnaden ArtUpkot
 
Man måste också registrera sig i kommunen! Jag mailade kommunen (Schaerbeek i mitt fall) genom
en mailadress på deras hemsida, fick en tid att gå till deras kommunhus och fick skriva på papper där.
Det kommer sedan hem två poliser till dig oanmält för att kolla så att det verkligen är du som bor där.
Sedan ska man skicka in pappret man fick för att registreras.
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Utsikten från mitt rum

Universitetet och studierna
KU Leuven är rankat bland de topp 50 bästa i världen och tillhör den flamländska delen av Belgien. De
erbjuder utbildning inom de flesta ämnen och har campus utspridda över hela den flamländska delen.
Största delen av universitet finns dock i Leuven. Jag studerade på deras campus Sint-Lucas som ligger
i Bryssel, Schaerbeek för att vara exakt. De har ett till campus inne i centrala Bryssel men det tillhör
inte arkitekturfakulteten. Till skillnad från KTH där man oftast har kurser på samma campus som sitt
program befinner sig på måste du vara beredd att resa mellan olika campus på KU Leuven (om du
läser stadsplanering). Masterprogrammet inom stadsplanering tar egentligen plats i Gent men under
höstterminen som man gör utbytet läser de en 15 HP studiokurs som tar plats två dagar i Bryssel,
när allt är som det ska. När jag sökte hit fanns det ett färdigt kurspaket där det stod att fyra dagar av
utbildningen skulle ske i Bryssel och därför valde jag Bryssel som bostadsort vilket jag fortfarande
är nöjd över! Det som kan vara lite jobbigt i början är att man pratar främst franska i Bryssel och
eftersom skolan är flamländsk är det flamländska som gäller när man är i skolan. Jag kunde inga av
språken och engelska fungerade bra, dock till min förvåning tyckte många av både mina klasskamrater
och de jag mötte i Bryssel att prata engelska var jobbigt och något man gärna undvek. En annan sak är
att deras termin inte är uppdelad i perioder och det läser alla kurser samtidigt (i mitt fall fyra) vilket
kan kännas jobbigt i början.

Kurser
Som jag skrev tidigare blev utbildningen inte riktigt som jag tänkt mig. Eftersom att
stadsplaneringsmastern ligger i Ghent tyckte min studievägledare att jag skulle läsa arkitekturkurser
på campuset i Bryssel istället, också för att jag skulle slippa resa så mycket i pandemin. Det blev dock
en hel del resande ändå men det har inte gjort mig så mycket, kanske för att utbildning blev helt
digital i slutet men det är något som kan vara bra att veta och förbereda sig på. Boendet ligger nära
tågstationen (Bryssel Nord 10 min promenad) och det är både smidigt och snabbt att åka till både
Leuven (20 min) och till Gent (45 min). Kurspaketet de erbjuder på deras hemsida innehåller 28HP
men jag läste endast studiokursen de beskriver där och fick bra hjälp att plocka ihop 30HP. De kurser
jag läste var
 
Studio Brussels 15 hp
I kursen som leds av arkitekterna och stadsplanerarna Tine Van Herck och Violette Schönberger fick
vi olika uppgifter under terminen som tillslut leder till att utveckla olika områden i Bryssel. Tine är
baserad på en arkitektfirma i Bryssel och Violette jobbar som stadsplanerare i Rotterdam och det var
givande att få deras perspektiv då jag upplevde att de var annorlunda från ämnen vi fokuserar på i
skolan på KTH. Kursen är mer likt designspåret i masten Sustainable Urban Planning and Design och
jag skulle vilja påstå att du måste kunna adobe-programmen (photoshop och/eller illustrator) för att
klara kursen. De vill väldigt gärna att du kan visualisera dina idéer. Som examination fick vi presentera
vårt arbete för en jury.
 
Mapping the Urban 5 hp
Kursen var väldigt annorlunda från vad jag läst på KTH och var betydligt mer konstnärligt lagd,
vilket båda var kul och utmanande. Kursen tog plats i Leuven men det verkar variera lite då den året
innan tog plats i Bryssel. Vår lärare Mira Sanders var väldigt inspirerande och utbildad konstnär.
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Vi skulle då med våra olika sinnen kartlägga ett område och sen översätta det till ”lekar” för ögat
och tillsammans skapa en karta över området. Alla elever fick även möjlighet till att ställa ut sina
konstverk på museumet Botanique under vintern 2021. Kursen var med andra arkitektstudenter. Som
examination fick vi presentera våra slutresultat kontinuerligt under kursen för en jury.
 
Architecture, Art and Philosophy 5 hp
Även den här kursen var väldigt annorlunda från vad jag är van vid men jag lärde mig massor. Vi fick
tillsammans med läraren läsa texter skrivna av filosofen Plessner och sedan diskutera hans tankar.
Kursen var med andra arkitektstudenter. Som examination fick vi skriva en uppsats där vi skulle
återberätta Plessners tankar för att visa att vi förstod.
 

En morgon påväg till skolan i Gent.
 
Research seminar (Ondeszoeks- en ontwerpseminarie) 5 hp
Varannan vecka åkte jag till Gent för att delta i den här kursen med stadsplaneringsklassen. Den
var förberedande inför deras examensarbete och till för att hjälpa dem hitta bra källor och skriva ett
kapitel. Kursen var egentligen på nederländska men de hade den på engelska för att jag var där. Under
terminens gång tröttnade läraren på att prata engelska och han tyckte att vi kunde sköta allt digitalt via
mail. Så varannan vecka lämnade jag in det jag hittat och som examination lämnade jag in ett kapitel
som skulle kunna fungera i ett examensarbete.

Staden och landet
Jag trivdes väldigt bra i Bryssel och jag tyckte om staden massor! Pandemin blev värre under hösten
och det mesta stängde vilket påverkade mina möjligheter till att upptäcka staden. Något jag tycker
att man borde göra är att gå på alla museum som finns (det finns hur många som helst) och upptäcka
staden genom alla olika väggmålningar, det finns flera kartor med nålar på platser där de finns om
man googlar. Hade jag fått chansen hade jag även passat på att resa ännu mer i Belgien.
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En av alla väggmålningar
 
Något som jag upplevde var annorlunda var studentlivet. I Belgien är det vanligt att man börjar
studera på universitet när man är 17 år i Belgien och därför är det flesta man bor med väldigt unga. De
flesta åker även hem på helgerna då avstånden är så korta. På helgerna kan det därför bli ganska tomt i
huset.

Fritid och sociala aktiviteter
KU Leuven tillsammans med LUCA annordnade vanligtvis olika events men på grund av pandemin
var allt inställt. Vi utbytesstudenter brukade därför gå tillsammans på museum och gör aktiviteter
tillsammans för att kunna träffa folk. De i min korridor var även duktiga på att ordna middagar och
liknande. Roos på Upkot brukade också se till att det fanns saker att göra och möjlighet till att skaffa
nya vänner.

Rekommendationer och övriga reflektioner
Lär dig lite franska! Det kommer du långt på.
 


