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Shoppa loss
i Dublin
Prisbelönt ost, snyggt hantverk och skönt
folkliv. På marknaderna i Dublin får
man möjlighet att lära känna staden med
Text: Karin Persson
alla sinnen.
Foto: Sverker Ohlsson

POPULÄRT TILLHÅLL.

Temple Bar är inte bara
en pub utan ett helt område, där Dublinbor och
turister gärna flanerar
sida vid sida.

N

är jag nosar mig fram
till drivorna av ostar som ligger på disken framför Silke
Cropp, skrattar hon och pekar på
den snurrande fläkten som står på
bordet framför henne.
Den där är knepet. Doften
sprids över hela området.
Men Silke behöver egentligen
inga knep. Två av ostarna från
Corleggy cheeses har vunnit guldmedalj i Irish cheese awards, och
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marknadsbesökarna hittar fram
utan problem. Varje lördag åker
hon två timmar till Dublin för att
sälja sin ost på Temple Bar food
market.
– Vi kämpar på, skrattar hon.
Och marknaden är ett viktigt sätt
att nå ut. Min son står på en marknad och jag på den här, och så tar
vi sällskap hem sedan.
Matmarknaden mitt i Dublins
Temple Bar är en härlig upplevelse. Utspritt på några små gator

och torg mitt i staden finns varje
lördag allt från ostron till korvar
och bröd. Och Silke är inte ensam
om att sälja egenproducerat. Här
finns många småproducenter som
letat sig in till staden för att möta
efterfrågan från allt mer medvetna
konsumenter.

I Dublin finns marknader för allt.
Pop-up-lunchtime-markets, närodlat, hantverks och bytesmarknader. Att ta sig runt till olika

ETT BORD MED OST.

Silke Cropp säljer prisbelönt ost på Temple
Bar Food market.

Dublin
Land: Irland.
Tidsskillnad: -1 timme.
Språk: Engelska
Valuta: Euro.
Visum: Nej.
Åka hit: Direktflyg med till exempel SAS från Arlanda.
Biljetter från cirka 2 000
kronor tur och retur.
Läs mer: visitdublin.com

Snabbkollen!

ANRIK MARKNAD. Ända

sedan 1882 har det pågått
kommers på Georges street
arcade. I dag är det en älskad
institution i staden där man
både kan shoppa och äta.
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marknader blir ett sätt att upp
täcka olika kvarter.
Det är framför allt lördagar och
söndagar som är marknadsdagar,
och för den som vill går det att hålla
sig sysselsatt från morgon till kväll.
Ja, till och med inpå natten. En
gång i månaden under sommarmå
naderna anordnas Temple Bar
night market, då gatorna fylls av
verk från oetablerade konstnärer.
Ailbhe Stafford som säljer klän
ningar på den permanenta mark
naden på George’s street arcade,
förklarar att det har kommit nya
marknadskoncept med den yngre
generationen.
– Swop markets är det senaste,
berättar hon.
Hon funderar själv på att öppna
en bytesmarknad på övervåningen
i sin lilla färgglada butik Beaux
Bows boutique.
– Dublin har verkligen en levan
de marknadskultur. Det är kul att ni
uppmärksammar det, säger hon till
oss innan vi lämnar henne bland al
la de vackra klänningarna och tar
ännu ett varv på marknaden.
Ända sedan 1882 har det pågått
kommers på George’s street arca
de. I dag är det en älskad institu
tion i staden där man både kan
shoppa och äta. Eller bara fika lite.
Här finns både cupcakes att hugga
i farten och mysiga kaféet Simons
place som lockar till långfika un
der mulna dagar.

Vi håller först på att missa in

gången på Thomas street, men till
slut ser vi en liten skylt som talar
om att vi är framme vid The Fero
cious mingle market. Bara namnet
väcker nyfikenhet. Utanför skiner
solen men här inne är belysningen
låg, silad genom lampskärmar av
sammet. Mitt i alltihop ligger ett
kafé, där kaffet serveras på omaka
koppar och fat. Bredvid högar av
hattaskar och häftiga vintage
kläder står en italienare som
kränger sicilianska delikatesser.
Lite längre in i den mörka laby
rinten finns en liten uppbyggd
scen med bioduk och några bio
stolar framför. Här visas visst
stumfilm då och då.
Det är faktiskt lika mycket en
upptäcktsfärd som en shopping
upplevelse, och vi konstaterar än
en gång att vi gillar marknadssta
den Dublin. Riktigt mycket.
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ANNAN VÄRLD. Det är lätt att

missa ingången till The Ferocious
mingle market. Väl inne är det
lika mycket upptäcktsfärd som
shoppingupplevelse.

3x Loppisar och kuriosa

”Populär inomhusmarknad”
The Ferocious mingle marcade
Det är svårt att kategorisera den här
marknaden. Här finns bra vintage,
gamla böcker och prylar. Gott fika och
en bit mat går att beställa, och regnar
det kan det vara mysigt att sätta sig
i någon av biostolarna och titta på
stumfilm ackompanjerad av pianomusik. Öppet torsdag till söndag
klockan 11–18.
S60 Camden street lower
Stheferociousminglemarcade.com

Dublin flea market

HaPenny flea market

Sista söndagen varje månad går denna populära
inomhusmarknad, med
över 60 marknadsstånd,
av stapeln. Här finns allt
från vintagekläder till gamla
cyklar och inredning. Inte
ovanligt med liveband på
plats och möjligheter att äta
gott. Öppet klockan 11–17.
SCo-op, Newmarket square

Varje lördag mellan klockan
12 och 18. Marknaden
ligger intill den fina bron
HaPenny bridge. Här säljs
allt mellan himmel och
jord, och inte sällan gästas
marknaden av DJ:s och
band.
S35 Lower Liffey street

3x Mat

”Bästa matmarknaden”
Food market Temple Bar
Matmarknad när den är som bäst. Kom
hungrig! Det finns massor av god mat
att äta på plats. Bland annat finns en
ostronbar.

Marknaden i Howth
Howth ligger en halvtimmes resa med
tåg från Dublin, och är väl värt ett besök.
Här är det marknad varje helg. Passa
också på att äta på någon av de många
fiskrestaurangerna i hamnen. Färskare
fisk än så här får man leta efter.

Farmers markets
Många gårdar och småproducenter
kommer in till Dublin för att sälja eko
logiska produkter. Kolla in sajten för
aktuella marknader.
Sirishfarmersmarkets.ie

SÄLJER KLÄNNINGAR.

Ailbhe Stafford driver
butiken Beaux Bows
boutique på den permanenta marknaden på
Georges street arcade.

3x Hantverk,
konst och böcker

”Fynda
böcker”

Designers Mart at Cows Lane
Hantverksmarknad, med många origi
nella föremål. Är du ute efter speciella
smycken i silver är det här rätt plats.
Passa på att ta en fika på Queen of Tarts
på Cows Lane också. Deras pekan
nötspaj med grädde är syndigt god.
Öppen lördagar klockan 10–17.

Temple Bar Book Market
Utbudet varierar lite från vecka till vecka,
men det går onekligen att göra fynd på
den här bokmarknaden. Utöver böcker
finns en del planscher, gamla vykort
och annat skoj. Öppet lördag till söndag
klockan 11–18.
SAdress: Temple Bar Square

Temple Bar night market

FÄRGGLATT.

Klänningar på
Beaux Bows
boutique.

Nattmarknaden äger rum sommartid,
och är det irländska svaret på de mark
nader i London, Berlin och San Francisco
som lyfter oetablerade konstnärer. Här
har du chans att fynda riktigt bra och
originella verk. Se datum på hemsidan.
Stemplebarnightmarket.com
73

resa MARKNADER I DUBLIN
3x Dublinfavoriter
att inte missa

”Ljuvlig
liten
gård”
Cake café
Risken är att man blir sittande här hela dagen. Perfekt frukostställe, men har
också vin. Ljuvlig servering
på en liten innergård.
SAdress: Pleasants place
Sthecakecafe.ie

Celtic whiskey shop
Har någon bett dig att
köpa med en flaska
whiskey hem från Dublin?
Det här är Irlands bästa
whiskeybutik, och utöver
alla specialsorter som kostar en halv förmögenhet
finns ett antal, väl utvalda
whiskeysorter till ett rimligt pris.
SAdress: Dawson St
27–28

The Vintage kitchen

LUGN MILJÖ. Cake

café ligger på baksidan av en butik.
Perfekt ställe att
andas ut på mellan
shoppingturerna!

Över 200 resguider till hela världen!
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Boka bord. Inte bara
kvällen före. Nej, boka
bord samma dag som du
bestämmer dig för att åka
till Dublin. Det finns en
anledning till att den här,
till det yttre ganska anspråkslösa, restaurangen
är så omåttligt populär.
Maten är helt underbar,
och overkligt billig för den
höga kvaliteten. 25 euro
per person för två rätter.
Man får ta med eget vin
och egna LP-skivor om
man vill.
SAdress: Poolbeg street 7
Sthevintagekitchen.ie

Du hittar dem på: aftonbladet.se/resguider
Köp Aftonbladet Plus i dag!

