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Inget land är så format av sitt förhållande till vatten som 
Nederländerna. Nästan en fjärdedel av landets yta ligger under 
havsnivån, ett resultat av en lång historia av kanalgrävande och 
vallbyggande. I Nederländerna är vatten inte bara en faktor som 
samhällsbyggare behöver ta hänsyn till, det är själva fundamentet 
man står på och man har lyckats förfina det till en konstform. 
Det var med intresset för Holländsk arkitektur och dess relation 
till vatten jag med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond reste 
till lågländerna under april 2022 för att på plats studera ämnet 
genom fotografi och en rad studiebesök. 
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Min resa börjar som så många andra i Amsterdam. Staden 
byggdes till stor del genom att mark torrlades från havet och 
avancerade kanalsystem gjorde att man kunde utöka staden 
vidare. Idag är kanalerna en invävd naturlig del av staden och 
de används till bland annat transport, bad, lokala ekosystem 
och regnvattenhantering. Kanalerna har haft en direkt inverkan 
på nederländsk arkitektur och gjort den unik i världen. Varje 
byggnad måste här förhålla sig till vattnet i kanalerna. Deras 
naturliga plats i stadsmiljön märks inte minst på att knappt en 
enda kanal omges av räcken eller skydd. I Holland förväntas 
man veta att det går en kanal i nästan varje gata och ramlar 
man i får man lite skylla sig själv. 
Kanalerna i Amsterdam har med tiden använts allt mindre för 
praktiska ändamål och fylls idag mest av turistbåtar och flytande 
barer. De praktiska byggnader som tidigare varit arbetsplats för 
de som jobbar med vattnet står nu tomma eller fylls med nya 
funktioner. 

Ett tydligt exempel på detta är SWEETS hotel av Space & Matter 
Architects, ett hotellkoncept utspritt över 22 olika brovaktarhus 
i Amsterdam. Husen användes tidigare för att sköta och styra 
broarna genom staden, en process som ny sköts centralt. 
Byggnaderna stod länge tomma och planerades att rivas.
Initiativet av Space & Matter att i stället göra om husen till unika 
hotellsviter visar på nederländsk uppfinningsrikedom och inte 
minst på hur kanalernas funktioner ständigt ändras. Vad som 
tidigare flöt genom Amsterdam för att försörja staden med varor 
och material skjutsar nu runt turister och ölglada semestrare. 

Ständigt står kanalerna i centrum för stadens liv och puls.

1. Amsterdam
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Under andra världskriget hamnade Nederländerna snabbt 
i kläm mellan det expanderande Tyskland och västfronten i 
Frankrike. Man insåg att man behövde ett försvarssystem som 
snabbt kunde sakta ner en militär stormakt. Och sin historiska 
vana trogen vände sig Nederländerna åter till vattnet som 
bundsförvant. 

En rad bunkrar byggdes som ett radband över de flacka 
åkermarkerna utmed den tyska gränsen, i första hand tänkt 
att användas som försvarspunkter men i värsta fall överges 
och låtas övertas av de tyska trupperna. Reservplanen bestod 
av att riva dammarna man byggt upp utmed havskusten och 
avsiktligt översvämma landet. Bunkrarna som byggts i den 
låga landsbygden skulle helt plötsligt stå under vatten och 
fienden överrumplad. En till synes vansinnig plan om man 
inte är Nederländerna och ser vatten som en tillgång i alla 
situationer. Idag står bunkrarna kvar utmed landsbygden som 
minnesmonument över andra världskriget. 

2010 togs ett initiativ av arkitektkollektivet RAAAF att göra ett 
ingrepp i en av bunkrarna och därmed upphöja den som 
ett konstverk. Idén var att få fler att besöka monumenten 
och samtidigt förstärka förståelsen för att kriget fortfarande är 
färskt i landsminnet. Resultatet blev Bunker 599, ett en meter 
brett snitt genom en av bunkrarnas tjocka betongväggar. En 
gångväg gjöts genom bunkern som avslutas i en brygga ut i 
en dräningsdamm för att återigen knyta ihop byggnaden med 
vattnets funktion. 

Planen att dränka bunkern sattes aldrig till verket men även 
idag känner man genom RAAAFs ingrepp att den tunga 
betongsstrukturen öppnas upp genom att den kopplas 
samman med vattnet som en gång kunde ha översvämmat 
den.

2. Bunker 599
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Även idag är Nederländernas relation till vatten nära och rik, 
något som inte minst märks i Rotterdam. En mycket mer 
nybyggd stad än Amsterdam som vibrerar av industrikänsla, 
nattliv och höga skyskrapor i parametriska former. Här föddes 
stilen många arkitekter idag förknippar med Nederländerna, 
den som ofta signeras av stora kontor som OMA, MVRDV 
and Mecanoo. Men det är inte i skyskraporna vatten spelar sin 
trogna roll utan i hamnen där många av dem står. Rotterdam 
är en industristad, byggd som en hamn tre mil in i inloppet från 
havet vid Haag. Idag är det Europas största hamn och många 
av de varor vi dagligen konsumerar i Sverige har på ett eller 
annat sätt landat i Rotterdam. 

De massiva fraktbåtarna har sin motpart i den ganska kalla 
och storskaliga arkitekturen i Rotterdam. I Amsterdam paddlar 
små kanalbåtar omkring genom tegelvalv och bredvid krokiga 
kanalhus. Likt det samspel som finns i skalan och detaljeringen 
där finns den också i Rotterdam. När ett fartyg signerat Maersk 
dånar förbi under den eleganta Erasmusbron och speglas 
i fasaden av OMAs de Rotterdam finns även där en estetisk 
koppling. Det stora måste balanseras av det stora, stålet av 
stålet och maskinen med maskinen. 

Av många skulle nog Rotterdam uppfattas som kallt, hårt och 
inhumant. Jag skulle snarare kalla det helt i balans med sin kärna, 
vattnets enorma ekonomiska kapacitet för Nederländerna. 

3. Rotterdam
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Jag vill rikta ett stort tack till
Ernst Hawermans stipendiefond

för att jag har kunnat genomföra denna resa


