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Voorwoord

Voorwoord
Lang, veel te lang heeft Zweden bij veel vakantiegangers het idee opgeroepen
dat het een koud land is waar mensen in berenvellen trachten zich de wolven
van het lijf te houden.
Bovendien had het de naam een saai land te zijn, hooguit een Walhalla voor de
ultieme natuurliefhebber die zich, omgeven door wolken muggen, een weg door
het bos moest banen om ergens zijn tentje op te kunnen zetten.
Aan die indianenverhalen komt de laatste jaren met rasse schreden een einde.
Meer dan drie miljoen mensen weten inmiddels de vakantieweg naar Småland te
vinden en hun aantal groeit jaarlijks.
Uiteraard blijft de natuur prachtig als ze altijd is geweest, zijn de meren en
riviertjes adembenemend en is de rust van Zweden spreekwoordelijk in het jach‐
tige westerse bestaan.
Maar binnen die kaders zijn er volop, bij velen nog volslagen onbekende,
bezienswaardigheden, musea, natuurmonumenten en andere interessante plek‐
ken te bekijken en te ervaren in de regio. Zoveel dat het tijd werd om die eens
allemaal op een rijtje te zetten.
Renate Foks, natuurwetenschapper en -gids, emigreerde een aantal jaren gele‐
den naar Zweden en heeft er een flinke informatief en prettig geschreven rij van
gemaakt, want Småland heeft u veel meer te bieden dan u zelfs maar ver‐
moedt…
Ik wens je veel plezier met deze Odyssee-reisgids!
Ton Theunis
Tips
Uiteraard houdt Odyssee zich aanbevolen voor reacties van kritische lezers. Zijn
er foutieve vermeldingen, wijzigingen in openingstijden, prijzen en dienstrege‐
lingen? Laat het ons weten! Of heb je tips hebben over hotels, pensions, cam‐
pings en dergelijke? Ook dat horen we graag! Stuur een email naar: odyssee@
odysee-reisgidsen.nl
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Småland en Öland verkennen
Småland is een regio in Zuidoost-Zweden, met uitgestrekte bossen, duizen‐
den meren en een lange en gevarieerde kuststrook. Voor de kust ligt boven‐
dien het langgerekte eiland Öland, dat als een magneet werkt op zowel
vakantievierders als natuurliefhebbers. Wat is er dan zo bijzonder aan
Småland en Öland? Ten eerste natuurlijk de natuur en de ruimte. Op een
oppervlakte net zo groot als België wonen minder dan 750.000 inwoners. De
prachtige natuur, is bovendien dankzij het allemansrecht toegankelijk voor
iedereen. Neem daar nog bij de vele wandelpaden, en fiets- en kanoroutes,
en je begrijpt waarom er veel liefhebbers van natuur en actieve vakanties
naar hier komen.
Småland en Öland hebben bovendien allebei een belangrijke rol gespeeld in
de Zweedse geschiedenis en kennen daardoor vele bezienswaardigheden en
historische stadjes. Op het platteland en in de stadjes hangt een zweem van
vervlogen tijden, van grafvelden en burchten uit de ijzertijd tot kastelen en
kerken uit de middeleeuwen. Kunstenaars en een levende meubel- en glasin‐
dustrie houden eeuwenoude vakmanschap en tradities hoog in het vaandel.
Op diverse plaatsen is het cultuurlandschap sinds de 19de eeuw weinig meer
veranderd.
Välkommen
Naast de natuur en de cultuurgeschiedenis spreekt ook de gemoedelijke sfeer
veel bezoekers aan. Ver weg van de stress en adrenalinekicks, hier hoeft niets.En
of je lange tochten wil maken, aan een strandje wil liggen om te luieren, een stil
plekje zoekt voor een picknick of je in de zomerse feesten wilt storten. Je bent
altijd welkom, välkommen!
In deze gids nemen we je mee op reis door het afwisselend landschap van
Småland, van west naar oost. Van de naaldbossen en veengebieden van weste‐
lijke Småland, de Poort van Småland, vervolgens via de hoofdstad Jönköping aan
het Vättermeer, het heuvelachtige en meerrijke hoogland, met steden als Växjö
en Vimmerby. Vervolgens via het Glasrijk tot aan de kust, waar de historische
steden Kalmar en Västervik aan het water liggen. We eindigen met een beschrij‐
ving van het eiland Öland, dat met de brug bij Kalmar met het vasteland is ver‐
bonden.
Geschiedenis
De naam Småland is Zweeds voor ‘kleine landjes’ en deze naam werd al in de
middeleeuwen gebruikt om de regio te beschrijven. Småland was een regio met
eigenzinnige bewoners, die zeker niet als eerste de koninklijke heersers uit Stock‐
holm accepteerden. Deze konden echter niet om Småland heen. Småland was de
poort naar Europa. Hier werden veldslagen uitgevochten en steden belegerd,
maar hier besloten ook handelsreizigers en ondernemers zich te vestigen en kwa‐
men nieuwe ideeën tot bloei. De bossen van Småland zijn de bakermat van de
glas-, staal- en meubelindustrie van Zweden.
Het verbaast velen hoe men in dit karige landschap heeft kunnen overleven. In
eerste instantie werd de vruchtbare grond langs de kust en de rivieren gebruikt.
Toen de bevolking begon te groeien, werd men gedwongen te overleven op de
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magere en steenachtige gronden. Het vroeg veel flexibiliteit, vindingrijkheid en
groot gevoel voor ondernemerschap. In de 18de eeuw ging het gerucht dat een
persoon uit Småland ‘op een klip in de zee gezet kon worden, en nog zou hij
genoeg te eten vinden’. Dit eigenzinnige volkje heeft diverse bekende en succes‐
volle mensen voorgebracht, zoals tennisster Stefan Edberg en schrijfster Astrid
Lindgren. De Smålandse bedrijfsfilosofie van spaarzaamheid en vindingrijkheid
heeft bovendien een van Europa's bekendste warenhuizen tot een succes
gemaakt.
Ook Öland heeft een roerige geschiedenis achter de rug. De ligging aan de Oost‐
zee was voor het eiland zowel een vloek als een zegen. Aan de ene kant ontwik‐
kelde het eiland zich al vroeg tot een handelscentrum, tegelijkertijd lag het ook
vaak in het strijdvuur en werd belaagd door piraten.

Aanraders Småland en Öland
Natuur
Nationaal Park Store Mosse
Het eiland en Nationaal Park Bå Jungfrun
Het ravijn Skurugata bij Eksjö
De scherenkust van Misterhult en Tjust
Vogelstation en natuurreservaat Ottenby op Öland
Stedenschoon
De historische stad Kalmar en Kalmar Slott
Kalmar Länsmuseum in Kalmar
De houten stad Eksjö
Gränna en het eiland Visingsö
Monumenten en musea
Astrid Lindgrens Värld en Astrid Lindgrens Näs in Vimmerby
Glascentrum Kosta
De kleine glasfabrieken van Johansfors, Målerås en Pukeberg
De burchten Ismanstorp, Gråborg en Eketorp op Öland
Het ijzertijddorp Skäfteskärr op Öland
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Meren en naaldbossen
De meeste reizigers die Småland bezoeken, naderen Småland via de zuide‐
lijke provincie Skåne. In Skåne doen de akkers en windmolens nog het meest
aan Denemarken denken. Naarmate Småland dichterbij komt, wordt de
omgeving bosrijker en duiken de eerste typische rode houten huizen op. Dit
westelijke deel van Småland bestaat voor een groot deel uit meren en uitge‐
strekte naaldbossen. Niet verrassend dus dat juist hier in de 19de en 20ste
eeuw de Zweedse meubel- en designindustrie tot bloei kwam. Een bekend
voorbeeld is het stadje Älmhult. De bakermat van het bekendste bedrijf van
Zweden, IKEA, en de geboorteplaats van de beroemdste wetenschapper van
Zweden: Carolus Linnaeus.
De autoroute E4 gaat langs stadjes als Ljungby, Värnamo en Jönköping naar
Stockholm. Maar het échte Småland ontdekt je pas als je de snelweg achter
je laat en bijvoorbeeld een wandeling maakt het verlaten hoogveen van Nati‐
onaal Park Store Mosse of met een kano over het meer Bolmen peddelt.
Älmhult
Älmhult (8500 inw.) ligt in uiterste zuidwesten van Småland aan de provinciale
weg 23 en het meer Möckeln. Vlak bij Älmhult richtte Ingvar Kamprad in 1943
het bedrijf Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd (IKEA)op. De woorden Elmtayrd
en Agunnaryd verwijzen naar de boerderij waar Ingvar Kamprad is opgegroeid.
In eerste instantie verkocht Ingvar Kamprad allerlei kleinood, maar langzamer‐
hand begon hij steeds vaker lokaal gefabriceerde meubels te verkopen. IKEA
begon als een postorderbedrijf, maar al in 1958 werd de eerste IKEAwarenhuis
geopend in Älmhult. In dit gebouw huist nu een Ikea museum en restaurant.

Carl Linnaeus
Al van jongs af aan was het duidelijk dat Carl Linnaeusgrote belangstel‐
ling had voor de natuur. Carl Linnaeus zou eigenlijk zijn vader, die pries‐
ter was, opvolgen, maar hij slaagde er in zijn ouders over te halen om
hem geneeskunde te laten studeren. Na zijn examen werd hij gevraagd
wetenschappelijke reizen door Zweden te ondernemen. In 1741 ondernam
hij een dergelijke reis door Småland en over de eilanden Öland en Got‐
land. Linnaeus verzamelde minutieus informatie over natuur en cultuur
tijdens zijn reizen door Zweden. Deze zijn van grote waarde voor Zweedse
natuur- en cultuurhistorici.
Om serieus genomen te worden als wetenschapper (en toekomstige echt‐
genoot van zijn verloofde) moest Linnaeus zijn doctoraal halen, wat in
die tijd niet in Zweden gedaan kon worden. Linnaeus haalde zijn docto‐
raal daarom in Nederland, aan de toenmalige Universiteit van Harder‐
wijk. Net als vele anderen had hij niet de middelen om naar een dure
universiteit te gaan en in Harderwijk kon hij snel en goedkoop een proef‐
schrift publiceren. Vlak daarna publiceerde hij in Leiden de eerste versie
van de Systema Naturae. Hierin deelde hij als eerste de natuur in drie
natuurrijken (dieren, planten en mineralen) en in klassen, orden,

