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Amsterdam – en studietur 23.-24. august 2014 – Arnold Busck, Kolding

Turen starter med afgang fra Billund lufthavn lørdag formiddag.
En gruppe forventningsfulde boghandlere gør sig klar til en weekend med fart på og mange
oplevelser.
Vi nærmere os Amsterdam lufthavn og de grå skyer, der hænger tungt over byen, ser ikke
lovende ud. Men piloten får os sikkert ned, og efter en smule orientering finder vi et tog
ind til centrum.
Velforberedte boghandlere har naturligvis Politikens Kort og Godt med under armen, og vi
finder hurtig vejen mod vores hotel. Heldigvis er vejret vendt, og vi kan nyde gåturen i
solskin.
Hurtigt og effektivt indtager vi vores værelser på hotellet, så vi kan komme i gang med
vores tætpakkede program.
Vi starter i rask trav mod Pied á Terre, Amsterdams store rejseboghandel, men vores maver
kræver et pitstop.
Efter en skøn italiensk pizza opdager vi, at der ligger en charmerende lille
børneboghandel ved siden af vores frokoststop.
Ingen danske forfattere fylder på hylderne, men vores allesammens Astrid Lindgren kan også
gå an.
Nu skal det gå stærkt, for at vi kan nå en tur i rejseboghandelen. Desværre gik det ikke
stærkt nok, men gudskelov kan charme og gode overtalelsesevner give os et par minutter i
denne fantastiske butik. Rejselitteratur fra gulv til loft, glober i alverdens udtryk og
der over en lille hylde med bøger om Danmark.
I fuld firspring fortsætter vi mod Taschen Store - her når vi frem på den rigtige side af
lukketid. Alt lige fra kunst til bøger med nærbiller af kvinder og mænds…
Til aftensmad har vi reserveret plads på De Pannenkoekenboot - en tur op og ned på en af
Amsterdams mange kanaler inklusiv alle de pandekager vi kan spise. Mums!
Mætte og trætte lægger vi til kaj for at se den båd, vi skal med tilbage til centrum,
sejle af sted. Overmodige tager vi den næste båd bevidst om, at den ikke lægger til helt
samme sted, og dette overmod kom til at koste os en travetur på 45 min. til hotellet.
Godt udkørte går vi alle på hovedet i seng, så vi er friske til næste dag.
Søndag morgen bliver vi vækket af regnens trommen på ruden, og det lyder til at blive en
våd dag, men det tager ikke modet fra os, og heldet smiler til os, for da vi er klar til
at tage af sted, skinner solen over storbyen.
Efter en afstikker i English Bookstore starter vi i American Book Center (ABC), hvor de
tager udtrykket ”bøger fra gulv til loft” helt bogstaveligt. Vi får en meget spændende og
informativ fremvisning af The Espresso Book Machine, som lige producerer en færdig bog til
os, mens vi ser på.
Et hurtigt kig ind i Athenaeum Boekhandel er ikke rigtig noget, der imponerer.
Efter lidt frokost fortsætter vi til Waterstones, hvor vi næsten får følelsen af at være
taget et smut til London i stedet.
Mættet af alle indtrykkene beslutter vi, at tiden er inde til at blive lidt ’væk’ i
Amsterdams gader, og vi deler os op for at gå på opdagelse i menneskemylderet.
Dagen er ved at være omme, og det er tid til at komme hjem til Danmark igen.
Vi har haft en dejlig tur med mange indtryk. Vi må konkludere. at Amsterdams boghandlere
stadig er af den klassiske type. Der bliver ikke kælet for oplæg og udstillinger på samme
måde, som vi arbejder med det i vores butik.
Dog summer der af fordybelse og faglighed, så snart man kom over dørtrinnet.
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Pied à Terre (glober i alverdens udgaver)
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Taschen Store (Thomas, Anne og Trine kigger på de dyre bøger)
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Waterstones (en bid af England…)

American Book Center (bøger fra gulv til loft)

