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Text  och foto // Sanna Rosell

Amsterdam på 
tolv timmar

Amsterdam är den perfekta weekendsta-
den i Europa att möta hösten i. Följ med 
på en rullande resa på cykel och upplev 
världens bästa äppelkaka, trendig konst 
och en restaurang för morsgrisar – allt 
på tolv timmar.

10.00 Upplev staden bäst på hjul
”Det finns inget som rullar så bra som en 
amsterdamsk cykel”, säger killen i disken 
där jag hyr min cykel över dagen. Han 
har rätt. Det är i cykelsadeln man upple-
ver Amsterdam som bäst. Det sägs vara 
Europas bästa cykelstad tack vare sina 
avskilda ”motorvägar” för snabba cyklis-
ter och de många smågatorna längs kana-
lerna. Den ”gröna vågen” inom turismen 
bidrar också till att Amsterdam klättrar 
på listan över weekendstäder – cykla är 
både miljövänligt och ett hälsosamt sätt 
att göra staden på. Morgonen är rosig och 
min knallröda kappa fladdrar i vinden när 
jag rullar uppför, nedför och tvärsöver 

Amsterdams gator. På mina två hjul är jag 
en del av stadspulsen och sugs snabbt in i 
farten på cykelmotorvägarna. Det dröjer 
inte länge innan jag förstår de hemliga 
tecknen oss cyklister emellan. Här är det 
blinkers, händer, blickar och vinkningar 
som är språket mellan de tvåhjulsburna. 
Vi äger vägarna och bilarna är sekundära.

12.00 Fikapaus med berömd äppelkaka
Två timmar senare står cykeln och pustar 
ut utanför ett café i kvarteret Jordaan. Jag 
själv sitter och njuter av eftersmaken av 
kanel och vanilj på tungan. Äppelkakan på 
Café Winkel43 är vida känd och jag förstår 
varför. Med knäckig kant och sirapssegt 
inre är det en äppeldröm som förtjänar sitt 
goda rykte. Det här var länge Amsterdams 
arbetarkvarter innan trendvågen sköljde 
in och Jordaan blev synonymt med begrep-
pet hipster. Men arbetarsjälen lever kvar 
och byggnaderna skvallrar om det hårda 
liv många levde här.

Att uppleva Amsterdams kanaler är ett måste, antingen på cykel över broarna eller på en båttur.

Det finns fler cyklar än invånare i Amsterdam", säger cykeluthyraren.



23

handelsstaden örebro   |   resor

13.00 Marknadsmat och mikrobryg-
gerier
Kafégästerna vid bordet bredvid berättar 
att en helg i Amsterdam luktar nybakt 
bröd och gräddade våfflor. ”Istället för 
turisttäta Noordermarkt med kitsch och 
krimskrams får du en mycket genuinare 
upplevelse på Lindengrachts marknad”, 
tipsar de mig. Jag cyklar vidare direkt och 
kommer precis i tid till en ny laddning 
hembakt bröd kommer ut ur ugnen. Som 
alla andra på marknaden köper jag en 
hembakad limpa med guldgul, holländsk 
ost på som lätt lunch och ett par stroop-
waffles, sirapsvåfflor, som efterrätt. 
 Amsterdam har en ölkultur som bok-
stavligen jäser just nu. Heineken i alla 
ära, men just nu är mikrobryggerier är 
lika inne här som i många andra delar av 
Europa. Proeflokaal Arendsnest säljer de 
holländsk öl från hundratals olika mikro-
bryggerier. 

15.00 Paus på Openbare Bibliotheek
Ett av Amsterdams alla bibliotek är 
särskilt intressant. Det är inte bara en 

förvaringsplats för dammiga böcker, 
utan en arkitekturpärla byggd i super-
modern stil. Likt en strandad fisk ligger 
biblioteket precis intill havets strand och 
fjällen glänser i silver. Det är givetvis, som 
överallt i Amsterdam, lätt att cykla hit 
och dessutom ett skönt avbrott från suset 
och bruset i centrum. Vi går in och spanar 
upp genom de många våningsplanen. Den 
sobra designen går igen i varje detalj och 
de stilrena detaljerna liksom slingrar sig 
genom byggnaden. Det är öppna planlös-
ningar och kala väggar, men ändå tyst och 
stillsamt. Lite bokblädder och aningen 
tidningsprassel är det enda som hörs. Om 
man som besökare vill ha en stunds ro 
innan kvällens aktiviteter drar igång, är 
det här det rätta stället. 

18.00 Mättande mat på Restaurang 
Moeders
Det är lätt att bli mammig på restau-
rangen Moeders. Precis som namnet 
antyder är hela stället dedikerat till allas 
våra mammor, både på menyn och på väg-
garna. Hundratals, ja kanske tusentals, 

Amsterdams centralbibliotek är en mötesplats för både stadsbor och besökare.

Många bilvägar har särskilda filer för höghastighetscykling.
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Vi har det breda sortimentet
Välkommen in

Höstnytt från Rieker.

foton på olika mödrar tapetserar väg-
garna. Maträtterna heter Grete, Danielle 
och andra kvinnliga namn, gissningsvis 
någons kära mor som lagade just den 
där specialiteten. Maten är god, vällagad 
och rejäl holländsk. För köttätaren finns 
stekar och köttfärslimpa, med smörigt 
potatismos och kokta grönsaker med 
örtig twist. För vegetariska alternativ 
har Moeders mustiga soppor och gröna 
gratänger. Jag äter en tomatsoppa som, 
nästan i alla fall, är i klass med min 
mammas mat! Efter vår middag hamnar 
såklart även min mamma på Moeders 
vägg.

20.00 Beats och bubbel på museum
Är du en konstintresserad besökare är 
Amsterdam din stad. Är du inte konst-
intresserad så kommer du att bli det. 
Efter mammamiddagen fortsätter vi ut i 
kvällen. Det är passande nog fredag och 
vi styr våra cyklar mot gatan Paulus Pot-
terstraat. Van Goghs museum är en konst-
upplevelse utöver det vanliga. Den hol-
ländske konstnären är mest känd för sina 
drömtolkande verk och för att ha skurit 
av sig örat. Men besök detta museum, 
tillägnat enbart honom, en fredagskväll 
så får du veta mycket mer. Varje fredag 
bjuder museet in till en gratis förfest med 
mingel, klubbkänsla och dj:s. Med ett glas 
vin i handen och dova beats i bakgrunden 
får konst en helt ny mening!

Amsterdams arkitektur är en mix av gammalt och nytt. Här moderna Sciene Center NEMO. 

Tips! 
• Flyg med Örebro Airports nya linje till Groningen,  
 som ligger bara två timmar från Amsterdam. 
• Vad indisk mat är i London, är det indonesiska köket i  
 Nederländerna. Prova! 
• Kvarteret Gerard Doustraat är just nu på uppgång i 
 Amsterdam och roliga butiker med spännande utbud poppar  
 upp titt som tätt. 

Adresser
Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7A, www.vangoghmuseum.nl
Moeders, Rozengracht 251, www.moeders.com/en/home
Café Winkel, Noordermarkt 43, www.winkel43.nl
Openbare Bibliotheek, Oosterdokskade 143, www.oba.nl
Proeflokaal Arendsnest, Herengracht 90, www.arendsnest.nl

Kontakta: anders@bistamekan.se    Tel. 070-375 70 75
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