PÅ SMÅVÄGAR
Holland är så mycket mer än bara Amsterdam.
Kia Story tar en biltur i ett, i alla fall för de flesta
svenskar, okänt Holland.
TEXT: INGER SUNDELIN FOTO: CHRISTER JANSSON
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Vackra 1800-tals-
byggnader kantar den
lilla frisiska staden
Sneeks kanaler.
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I pyttestaden
Giethoorn finns
inga bilar.

V

i lämnar Amsterdam och styr
vår röda Kia Sportage norrut.
Köerna ringlar sakta längs
motorvägen men så snart vi
svängt av glesnar trafiken. Vi
kör på småvägar i ett gröns
kande landskap – och platt.
40 procent av landet ligger ju i
praktiken på havsbotten. Det var en växande befolk
ning, brist på åkermark och ständiga översvämning
ar som fick holländarna att bygga vallar och pumpa
undan havsvattnet.
Vårt första stopp blir den medeltida staden
Enkhuizen, som under 1600-talet konkurrerade med
Amsterdam om platsen som viktigaste handelsstad.
Hit kom kanalbåtarna från när och fjärran, hit kom
köpmännen för att göra affärer och många av dem
slog sig ner för gott. Som mest hade staden 22 000
invånare, men när handeln flyttade till Amsterdam
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minskade befolkningen kraftigt.
Men inget ont som inte har något gott med sig.
Staden förblev orörd och i dag är Enkhuizen den
bäst bevarade medeltida staden i Holland. Vår guide
visar oss runt i staden: små båthus med anor från
medeltiden, patriciervillor med importerad marmor
från Italien och kvarteret som den ledande skepps
redarfamiljen byggde åt stadens fattiga. Numera det
mest eftertraktade och i princip alla Enkhuizenbor
står i kö i hopp om att någon gång få en lägenhet där.
DEN GUIDADE TUREN fortsätter till Zuiderzee

museum som visar hur Holland såg ut för länge
sedan i form av hundratalet byggnader som flyttats
dit från olika delar av landet. Det är som ett Skansen
upphöjt till 10. I varje hus finns volontärer som
gestaltar den tidens människor. Och de gör det hel
hjärtat. När vi på engelska frågar ”Änkan i fiskarstu
gan”, som startat butik sedan maken förlist på havet,
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Den historiska
vattenporten i
Sneek välkomnar besökarna.

Ett besök på
Zuiderzeemuseum
visar hur Holland
såg ut för länge
sedan.
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Skyddsvallen Afsluitdijk skiljer Nordsjön
från Ijsselmeer.

ATT KÖRA FRÅN GRÄNSEN I NORR TILL
GRÄNSEN I SÖDER TAR INTE MER ÄN
DRYGT FYRA TIMMAR PÅ MOTORVÄGEN.
om affärerna går bra så svarar hon på holländska.
För inga vanliga bybor pratade engelska för över 100
år sedan.
Den stora behållningen är utställningen om
översvämningen 1916, då otaliga hus raserades och
16 personer dog. Allt är genomtänkt och realistiskt
i minsta detalj: båtar uppsköljda på land, bråte,
dränkta husdjur, råttor och människor som fått alla
ägodelar förstörda. Det var den här händelsen som
fick Hollands regering att fatta beslut om att bygga
skyddsvallen mot havet.
Några timmar senare kör vi – faktiskt lite andäk
tigt – just på Afsluitdijk, den skyddsvall som skiljer
Nordsjön från Ijsselmeer. Det är inte den vackraste
vägen vi åkt, men den är förutsättningen för det
moderna Holland, eller Nederländerna som är den
rätta beteckningen.
Det är inga avstånd att tala om i Holland. Att köra
från gränsen i norr till gränsen i söder tar inte mer
än drygt fyra timmar på motorvägen, och snart rullar
vi in i den lilla frisiska staden Sneek. Känd bland
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holländare som ett vattensportsmecka och som lock
ar tusentals seglare, windsurfare och kajakpaddlare
varje sommar.
VI CHECKAR IN hos Jan Roubos och Klaske de

Haan i deras nyrenoverade 1800-talshus vid kanalen.
Det märks tydligt att Klaske är inredningsarkitekt.
Allt är smakfullt inrett och genomtänkt i minsta
detalj. Och minsann, i badrummet hittar vi några Ikea
korgar som fått godkänt av Klaskes kritiska blick.
Mitt på torget finns Weduwe Joustra, ett destilleri
som tillverkar stadens stolthet örtbrännvinet Beeren
burg. Företaget startades 1864 och har sedan dess
drivits av samma familj i sju generationer. Produk
tionen sker enligt traditionella metoder och varje
flaska fylls och etiketteras för hand. 2018 blir Sneek
kulturhuvudstad och tillverkningen av ett speciellt
brännvin inför det har redan påbörjats.
Efter lite provsmakning – vi har ju ställt undan
bilen för dagen – får vi följa med på kanaltur i sysko
nen Hoekstras slup. De, som många andra holländ
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Utan kanalerna hade
Enkhuizen aldrig blivit
det maktcentrum det
en gång var.

ska bönder, satsar på turismen för att få det att gå
ihop och driver sedan några år Camping Pasveer, en
mindre campingplats med marina, i anslutning till
familjens jordbruk.
–Våra gäster kommer i huvudsak från Holland
och Tyskland, men vi har haft några från Danmark
och Belgien. Det skulle vara trevligt att få besök av
några svenskar också, säger Louise Hoekstra.
Här i stan går det kanaler, inte gator, mellan kvar
teren och så gott som varje bostad, även i hyreshus,
har en båtplats. Vi åker sakta i den milda kvällssolen
och konstaterar vi är i gott sällskap på vattnet. En
grupp barn på seglarskola vinkar glatt till oss. En
äldre man i elrullstol höjer sitt fiskespö till hälsning
när vi puttrar förbi. Och överallt cyklister som rullar
fram längs med kanalen.
NÄSTA DAG GER vi oss av tidigt. Vi ska få en gui

dad tur på Woudas ångpumpstation. Det är världens
enda ångdrivna pumpstation som fortfarande är i
bruk och sedan 1998 är den upptagen på Unescos
världsarvslista.
Pumpen, som när den invigdes 1920 var höjden
av ingenjörskonst, används fortfarande som kom
plement till de moderna pumparna vid storm och
kraftigt regn. Den kan torrlägga en normalstor sjö
på 48 timmar och en swimmingpool på bara några
sekunder.
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Friesland, som den delen av Holland vi befinner
oss i heter, ligger en halv meter under havet och utan
vallar och effektiva pumpar skulle stora delar vara
helt täckt av vatten.
VÅRT NÄSTA STOPP är pyttestaden Giethoorn.

Inte särskilt känd bland oss svenskar, men ett hett
resmål för tusentals turister från Kina och Saudia
rabien som vallfärdar hit för att njuta av friden och
lugnet. Här är bilar förbjudna och invånarna tar sig
fram med båt och cykel. Det vill vi också göra, och
puttrar snart fram på kanalerna i en liten träbåt med
elektrisk motor som surrar hemtrevligt. Vi slipper
både buller och stinkande avgaser.
Vi pekar och ropar ”Titta där!” till varann varje
gång vi ser en prunkande trädgård, en charmig liten
stuga eller några kor och ankor som lugnt betar
vidare när vi glider förbi. Det blir ett himla ropande
och pekande.
Tiden rinner iväg och plötsligt vet vi inte riktigt
var vi är, eller rättare sagt, vi är helt vilse. Men med
lite tur och en gnutta hjälp av mobilens gps är vi
snart tillbaka hos familjen som hyrde ut båten. De
skrattar igenkännande, det händer ganska ofta att de
får rycka ut och leta efter bortkomna turister. Som
tur är är området inte så stort och de 2 600 bofasta
Giethoornsborna är vid det här laget vana att lotsa
utländska besökare rätt.
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Med hjälp av väderkvarnar kunde
bönderna kontrollera
vattennivåerna.

Woudas ångpump
station finns sedan
1998 på Unescos
världsarvslista.

Än har vi inte fått nog av den lilla sagostaden utan
lånar varsin elcykel och rullar ut på cykelvägarna
som går vid sidan av kanalen. Det är en skön och lite
magpirrande känsla när cykeln efter några tramptag
far i väg som en yster häst. Vi börjar förstå varför
så många vill besöka Giethoorn. Det finns något
magiskt över området. Det är som att cykla i en saga
där det när som helst kan dyka upp en faun som vill
bjuda hem oss på te. Och tro mig, vi hade inte sagt
nej till ett sånt erbjudande.
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Namnet: Den rätta beteckningen är
Nederländerna, Holland är bara en
del av landet.
Befolkning: 16 318 199. Landet är
det mest tätbefolkade i världen
med 477 människor per kvadratkilometer.
Huvudstad: Amsterdam.
Valuta: Euro.
Visum: Behövs inte.
Högsta punkt: Vaalserber, 
321 meter över havet.
Lägsta punkt: Zuidplaspolder
6,7 m under havet.
Vägar: Genomgående god standard. Motorvägarna är bland de
mest avancerade i världen. Vägavgifter på vissa broar och tunnlar.
Trafik: Räkna med köer, speciellt
runt städer och i rusningstid.
Boende: Från lyxhotell till camping
och vandrarhem.
Läs mer: holland.com
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