London
Den som är trött på London är trött på livet, lyder ett talesätt. För London har allt. Från
plommonstop och knastertorr konservatism till multietniska Brixton, från kladdiga
vingummin till Buckingham Palace och det postmodernistiska Docklands. Här finns
250 museer, 17 548 k-märkta hus, 5 325 pubar och barer, 344 marknader och drygt 12 000
restauranger och kaféer. Och så allt som inte låter sig fångas av statistik. Dimma längs
Themsen, fish and chips, röda dubbeldäckare, Soho och Bond Street. När någon går och lägger
sig, går någon annan upp. Klubbmusik och rökiga rockriff svettas i nattlig neon. Fotboll spelas
på lördagar. Museerna har gratis entré. Den som vill se världen, ser London.
Guide Vagabond Foto Britain On View

Snabbfakta London
Antal invånare 7,6 miljoner Valuta 1 pund = ca 11,8 kronor Landsnummer 44 Religion 58 procent protestanter
Statsskick Konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati Tidsskillnad – 1 timme Officiellt språk Engelska
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stan bit för bit

themsen & broarna London
mellan Lambeth Bridge och Tower
Bridge är London från ett vykort.
Här finns broarna, museer och
konstgallerier. Kvarteren tyngs av
prakt och historia. Ärkebiskopen
av Canterbury har bott i Lambeth
Palace sedan 1100-talet. Westminster
Bridge stretar mot Big Ben och
Houses of Parliament. Uppströms
följer Waterloo Bridge och South
Bank Centre med Royal Festival
Hall. Mellan Blackfriars Bridge och
London Bridge möter Bankside
med Shakespeareteatern the Globe.
Trakten kring Borough Market
figurerade i filmen Harry Potter och
fången från Azkaban. Det mesta av
Dickens miljöer har städats bort.
Tower Bridge och Towern står mer än
något annat för varumärket London.
trafalgar square Duvor, Lord
Nelson och Londons mittpunkt.
Härifrån mäts alla avstånd. Klassisk
plats att fira in det nya året. Klassisk
plats att tappa kameran och göra slut
på filmen.
westminster Mellan Trafalgar
Square och Themsen. Här ryms
tusen år av kunglig och kyrklig makt,
Buckingham Palace, vaktavlösningar,
Houses of Parliament, uttråkade
politiker, Big Ben och Westminster
Abbey. Få bor här. Desto fler besöker
trakten. Särskilt turister.
mayfair Guldklätt affärsområde
med anrika skrädderier, snobbism
och pretentiöst krimskrams.
Viktigaste shoppingartärerna heter
Oxford Street, Regent Street och
Piccadilly. Napoleon lär ha sytt

Bra väska och sköna skor, två nödvändiga shoppingattribut.

upp en kostym på Bond Street.
Fortfarande en av stans kaxigaste
modegator.

oxford street Klassisk affärsgata
med röda dubbeldäckare, smattrande
kassapparater och varuhuset
Selfridges. Från Holborn plöjer gatan
västerut mot Marble Arch som fram
till 1783 var platsen för the Tyburn
Tree och offentliga avrättningar.
the city Stan. Självgott distrikt
som dömer ut resten av London som
utsocknes. Gränser identiska med det
gamla romerska Londinium. Litet
område med få invånare, men tunga
symboler: St Paulskatedralen, Bank
of England, tidningarnas Fleet Street
och Londons köttmarknad. Nära den
sistnämnda serveras ölfrukost från
07.00 på gamla Fox & Anchor.
holborn & clerkenwell
Blandar de pompösa imperiedagarnas
Aldwych Cresent med David
Copperfields bakgator. Clerkenwell i

Fallgrop!
Allt inom en ganska stor radie från Piccadilly Circus är dyrt, har dålig mat
och dålig service. Ta tunnelbanan åt vilket håll som helst i tre stationer, och
allt blir så mycket bättre.

norr har samlat på sig titlarna landets
bästa restaurang (St John), stans bästa
cocktailbar (The Eagle) och Londons
bästa klubbar.

bloomsbury & fitzrovia
Stöddig museienklav med British
Museum och University of London.
Författare som William Butler
Yeats, Edgar Allan Poe och Charles
Dickens har bott här. Posttornet B.T
Tower spritter upp ur Fitzrovia med
stormigt förflutet. Karl-Marx höll
möte. Stones, Sex Pistols och the Clash
spräckte högtalare på the 100 Club.
piccadilly circus Korsning och
turistfälla som står för neon och
schlagerförsök av Pernilla Wahlgren.
I grannskapet ligger den viktorianska
shoppingarkaden Burlington Arcade
och varuhuset Fortnum & Mason.
soho Förflutet som Storbritanniens
värsta slumområde, som näste för
sex, synd och skramlig rock. I dag
mycket snällare. Klassisk popmark
med Wardour Street och klubben the
Marquee. Gott om kaféer och klubbar.
leicester square Myllrande,
småstökig korsning som tycks omöjlig
att undvika. Ligger mittemellan
Buckingham och Oxford Street.
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luton airport 50 km norr om
Londons centrum. Buss 5 minuter
till Luton Airport Parkway Station.
Tåg därifrån med Thameslink till
London Bridge och King’s Cross,
var 15:e minut, 30–40 minuters resa,
11,90 pund. Buss med Green Line,
Luton–Victoria Station var 30:e
minut, 60–90 minuters resa, 11 pund.
Taxi från 50 pund.
Information, tel 01582-40 51  00, www.
london-luton.com. Thameslink, tel 0845330 63 33, www.thameslink.co.uk. Green
Line, tel 0870-608 72 61, www.greenline.
co.uk.

Londons höjdarbussar.

bayswater Hotell, restauranger
och affärer som bildar flank mot
Hyde Park. Gatan Queensway är
områdets livsnerv.
chelsea Kring Kings Road. Där
punken föddes och dog. Sex Pistols är
bortstädat, modebutikerna bytta mot
Starbucks. Allt är övre medelklass.
docklands Varvsklockor och
sirener tystnade 1967. I stället kom en
futuristisk gräddhylla med marina,
restauranger och skyskrapor. Högst
av alla når Canary Wharf Tower.
greenwich Mysigt och gemytligt.
Strosa runt bland butiker och
marknader, njut av arkitekturen och
ta dig med andan i halsen upp till the
Royal Observatory och besök museet
och lär om Greenwichs signum: tid.

dig till stan med tunnelbana på fyra
pund och en timme. Piccadilly Line
går var 5:e minut. Heathrow Express
till Paddington på 15–20 minuter, var
15:e minut, enkel biljett 16,50 pund.
Flygbuss, National Express, tar 4080 minuter till Victoria. Enkel resa 4
pund, avgångar var 30:e minut. Taxi
till centrum, cirka 100 pund.

Information, tel 0870-000 03 03, www.
stanstedairport.com. Stansted Express,
0845-600 72 45, www.stanstedexpress.
com, www.nationalexpress.com.

Information, tel 0870-000  01  23, www.
heathrowairport.com. Heathrow Express,

ta sig runt

tel 0845-600 15 15, www.heathrowexpress.
com. www.nationalexpress.com.

gatwick airport Fem mil söder
om centrum. Gatwick Express, tåg
till Victoria Station var 15:e minut,
30–35 minuters resa, 17,90 pund.
Southern Railways tåg avgår ofta
och tar 30 minuter. 8,90 pund enkel
resa. Thameslink är behändigt för
Bloomsbury och Kings Cross. Enkel
resa 9,80 pund. Taxi kostar 100 pund.
Information, tel 0870-000  24 68, www.

ta sig dit

stansted airport 60 km nordost
London. Snabbtåg Stansted Express
till Liverpool Street Station, var 15:e
minut, 40–45 minuters resa, 16 pund.
Flygbuss med National Express A6
till Victoria Coach Station, Hyde
Park Corner och Marble Arch. A7 till
Embankment och Aldgate.

gatwickairport.com. Gatwick Express, tel
0845-850 15  30, www.gatwickexpress.

Flyg

com. Southern 0845-127 29 20, www.

heathrow airport 24 km väster
om centrum och förvirrande stort. Ta

southernrailway.com.

Fallgrop!
Undvik hotellområdet runt Victoria för att det är så trist.

Biljetter
Det billigaste sättet att resa med
kollektivtrafik i London stavas
Oystercard. Köp kortet för tre pund,
ladda det med valfri summa och
åk sen på kortet tills det tagit slut.
Registrera kortet vid sensorn på t.ex.
t-banan vid varje färd så räknar kortet
själv ut vad som blir den billigaste
dagssumman – det blir alltid billigare
än att köpa ett vanligt dagsresekort.
Ett Day travel card kostar 6,60 pund
för zonerna 1-2 under högsäsong.
Barn kan åka med gratis, så länge som
de åker tillsammans med en betalande
vuxen. 16,40 pund kostar ett tredagars
resekort för zon 1-2 under högsäsong.
Information om transporter, tel 020722  212 34, www.thetube.com och www.
tfl.gov.uk.
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Tips!
hoxton Kanske Londons minst charmiga område, men det rekommenderas för sitt konst- och nattliv.

sidan läktaren hör dig perfekt. Än
mer stjärnglans på kvällen. Mån- och
fasadbelyst blir katedralen magisk.
Ludgate Hill, 020-724 683 57, www.
stpauls.co.uk. Tunnelbana St Paul’s. Öppet
mån–lör 08.30–16.00. Guidade turer

Tunnelbana

Taxi

Hett, trångt och långa rulltrappor
mot unken underjord. Ändå bästa
sättet att förflytta sig i London. 12
linjer finns. Varje linje markeras med
separat färg. Lätt att hitta. The Tube
rullar från 05.30 till 23.30–01.00. På
söndagar är trafiken något snålare
och på juldagen går den inte alls.
Rusningstrafik inträffar 08.00–09.30
och 16.30–19.00. Biljetter i zon 1
kostar 4 pund, med Oystercard 1,50.

Svarta och fyrkantiga som ur en
Hitchcockfilm. Inte billigt, men
kul och mycket London. Minicabs
aningen billigare.

Docklands Light Railway
DLR är förarlösa tåg från Bank och
Tower Gateway till bland annat
Docklands, Canary Wharf och Isle
of Dogs. Biljettpriset är 1–4 pund,
beroende på betalsätt. Ett DLR-kort
kostar 11 pund för en dag och ger även
tillgång till City Cruises Riverboats.

Buss
Se stan – åk buss! På vissa linjer
måste du köpa biljett i förväg från
automater eller på Travel Information
Centres. Bussresan kostar 1 pund
med Oystercard, 2 pund för en
kontantbiljett. Endagars busspass
kostar 3,50 pund för vuxna.

kostar 3 pund, mån–lör 11.00, 11.30, 13.30

Officiella taxibilar, tel 020-727 202 72
och 725  350 00. Lady Cabs har bara
kvinnliga chaufförer, tel 020-727 233  00.

sevärdheter

st paulskatedralen Samlar
hela Londons historia. Romartidens
Dianatempel stod här. För 1 400 år
sedan restes den första katedralen.
1666 års eldsvåda gav Sir Christopher
Wren fritt fram att forma dagens
St Pauls. Blott 35 år tog bygget,
förmodligen ett rekord i branschen.
I dag är katedralen en nationell
angelägenhet. 530 trappsteg upp
möter Golden Gallery. Ta ett varv
runt kupolen och du får stora delar
av London på köpet. Vägen dit går
via Whispering Gallery. Viska intill
kupolens vägg och folk på andra

och 14.00. Inträde 10 pund. Familj 23,50
pund. Barn under 6 år fritt.

tower of london Grå och butter
med fladdrande fanor. Londons
900-åriga sagofästning där Beefeaters
guidar. De ser precis ut som på
ginflaskorna, men har starkare
innehåll. Berättelserna handlar om
hur rikets fiender trädde genom
Traitor’s Gate för att mista huvudet
på borggården, om korparna som
skyddar hela nationen och i sin
tur skäms bort av en särskild raven
master. Till sist, ett knippe berömda
fångar: Anne Boleyn, Lady Jane Grey,
Guy Fawkes och Rudolf Hess.
Tower Hill, www.hrp.org.uk.
Tunnelbana Tower Hill. Öppet mar–okt,
tis–lör 09.00–17.30 och sön–mån
10.00–17.30. Nov–feb tis–lör 10.00–16.30,
sön–mån 09.00–16.30. Inträde 16,50 pund.
5–15 år 9,50 pund. Barn under 5 år fritt.

buckingham palace Stod färdig
1703. Drottning Victoria avskydde

Buckingham Palace, en guldgruva för skvallerpressen.

nattbussar Enda sättet att ta sig
hem nattetid om du inte vill åka taxi.
Många linjer stannar vid Trafalgar
Square. Turer flera gånger varje
timme 23.00–06.00. Biljettpris: Lika
mycket som under dagen.

Båtar
Fungerar som seriöst transportmedel.
Thames Clippers stannar vid Savoy
(Embankment), Blackfriars, Bankside,
London Bridge med flera. Avgår olika
tider, bland annat 10.30–17.00.
www.thamesclippers.com, tel 0870-781
50 49. Kostar 4 pund enkel resa.
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slottet och kallade det för en skam
för hela nationen. Nu oomtvistad
guldgruva för den samlade
skvallerpressen. Vissa delar öppna
aug–sep när kungahuset flytt till
Windsor. Vaktavlösningen klockan
11.30 är betydligt roligare. Kolla in de
kanadensiska björnskinnsmössorna.
Buckingham Palace & Royal Mews,
www.royalresidences.com. Tunnelbana
Green Park och St James’s. Öppet: State
Rooms aug–sep 09.45–18.00, sista insläpp
15.45. Royal Mews okt–jul 11.00–16.00,
aug–sep 10.00–17.00. Inträde: State rooms
15,50 pund, 5–16 år 8,75 pund, barn under
5 år gratis. Familj 39,75 pund. Royal Mews
7,50 pund, 5–16 år 4,80 pund, under 5 år
gratis. Familj 19,80 pund. Vaktavlösningen
sker inte varje dag, kolla www.changingthe-guard.com för färsk information.

houses of parliament
Honungsgult smyckeskrin. Uttrycker
viktorianskt självförtroende ända
upp till urverket Big Ben. Färdigt
1854 och stöpt kring formeln 1000
rum, 100 trappor, åtta barer och
sex restauranger. Debatterna sällan
så upphetsade som på tv. Köa ett
par timmar för att höra uttråkade
ledamöter och känna doften av
nedsutten läder.
Parliament Square, tel 020-721 942 72,

inre. Uppstoppat djurrike.
Men också häpnadsväckande
dinosauriekollektion och spännande
utställningar om jordbävningar.
Cromwell Road, tel 020-794 250 00,
www.nhm.ac.uk. Tunnelbana South
Kensington Öppet mån–sön 10.00–17.50.
Fritt inträde.

british museum Neoklassicistiskt
skrytbygge från 1847. Hela världen
samlad innanför ett tak. Klassiskt,
men aningen tröttsamt och
otidsenligt museum. Koncentrera
besökstiden på det brittiska. I sal
37 finns Lindowmannen, ett 2 000
år gammalt mordoffer, i sal 42 ett
medeltida skotsk schackspel med
figurer av valrosständer.
Great Russell Street, tel 020732 382 99, www.thebritishmuseum.org.
Tunnelbana Tottenham Court Road eller
Holborn. Öppet mån–sön 10.00–17.30.
Fritt inträde.

museum of london Betar av
London från slum och kolera till
imperiedagars glans. Komplett
historiskt varv med start i romerska
Londonium.

Barbican, St Paul’s, Moorgate eller Bank.

Westminster. Öppet: House of Commons

till 21 första torsdagen i månaden. Fritt

besöksläktare, mån–tis 14.30–22.30, ons

inträde. Några utställningar är stängda för

11.30–19.30, tor 10.30–18.30, fre 09.30–

ombyggnad fram till 2010.

15.00. House of Lords besöksläktare,

ordnas guidade turer för turister, 12 pund.

muséer

the natural history
museum Pompöst yttre, storslaget

www.madame-tussauds.com. Tunnelbana
Baker Street. Öppet 09.30–17.30. Inträde
vuxna 25 pund. 5–15 år 21 pund. Familj
85 pund. Bokas biljetterna på nätet blir
priserna 10 procent lägre.

tate modern Njut av högklassiga
konstutställningar och installationer,
ta en dyr fika i museets bottenvåning
eller dregla över alla böcker och
småsaker i museibutiken. Ett besök i
Storbritanniens nationalmuseum för
internationell modern konst är ett
måste vid varje besök i London.
Bankside, tel 020-788  788 88, www.
tate.org.uk. Tunnelbana St Paul’s,
Southwark eller London Bridge. Öppet
sön–tor 10.00–18.00, fre–lör 10.00–
22.00. Gratis inträde förutom på större
utställningar.

museumoflondon.org.uk. Tunnelbana

Öppet mån–sön 10.00–18.00. Öppet

tor 11.00–19.30, fre från 10.00. Aug–sep

övervåning.

London Wall, tel 0870-444 38 52, www.

721 931 07, www.parliament.uk. Tunnelbana

mån–tis 14.30–22.00, ons 15.00–22.00,

Några som kan kika in i dubbeldäckarnas

london planetarium &
madame tussaud’s Stjärnor
av olika magnitud. J-Lo, Britney,
Kylie och Geri Halliwell ungefär lika
verkliga eller overkliga som på riktigt.
Uppfriskande skräckkabinett och
Spirit of London, ett slags historisk
taxifärd genom stan.
Marleybone Road, tel 0870- 999 00 46,

Tips!
romantiskt möte Fika på terrassen intill sjön i Hyde Park eller
promenera runt sjön i St James´s park.

parker

hyde park Tuktad gräsmatta.
Väldiga ytor grönt, konstgjorda sjöar
och äkta palats (Kensington). Fotboll,
frisbee och picknick. Men också
Speakers Corner. Mer kul än allvar.
Tunnelbana Marble Arch, Lancaster
Gate, Queensway och Hyde Park Corner.

kensington garden Lekfullt
hörn av Hyde Park. Här finns
Diana, Princess of Wales Memorial
Playground. Lekplats efter Peter
Pan-tema, dels för att boken delvis
utspelar sig i parken, dels för att
Prinsessan Diana vurmade för barn.
Spännande klätteranordningar och
rolig ljudavdelning.
Tunnelbana Queensway.
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Tips!

att boka i förväg. Inträde vuxna (vid

hampstead En mysig och romantisk stadsdel i norra London med
franskinspirerade uteserveringar, charmig kvartersbiograf och udda butiker.

regents park Kungligt
jaktreservat som blev till tennisbanor,
friluftsteater och hem för Londons
zoo. 600 djurarter. Skojigt barnzoo.
Ännu roligare om du lyckas pricka
matdags för djuren.
London Zoo, Regents Park, 020772  233 33, www.londonzoo.co.uk, www.
royalpark.org.uk. Tunnelbana Baker Street
eller Camden Town. Olika öppettider för
djurparken beroende på säsong, men
oftast 10.00–17.30. Inträde 15,40 pund,
3–15 år 11,90 pund, under tre år gratis.
Familj 49,10 pund.

st jamespark I närheten av
Buckingham Palace. Storbritanniens
stöddigaste ankdamm. Pelikaner,
svarta svanar och änder med
ursprung från andra sidan jordklotet.
Tunnelbana St James Park. www.
royalparks.org.uk

royal botanic gardens,
kew Londons mest berömda
parkanläggning. Med på unescos
världsarvlista. Här finns palmhus
och kaktusar, samlingar av
orkidéer, världens äldsta krukväxt
(encephalartos altenstenii) och
allsköns grönt. Lugn oas året runt.
Tunnelbana Kew Gardens. www.kew.
org. Öppet 09.30–18.30. Inträde 13 pund.
Barn under 17 år går in gratis.

Fikapaus.

rundturer

big bus company Tre olika
rundturer som systematiskt betar av
det viktigaste. Biljetten gäller ett dygn.
48 Buckingham Palace Road, tel 020-

bokning på nätet) 19 pund, under 13 år 13
pund, familjebiljett 57,50 pund.

london pedicabs Tur med riksha,
cykeltaxi.
Tel 020-709 331 55, www.
londonpedicabs.co.uk. Inträde 4–10 pund
per mile och person.

london bicycle tour company
Se stan från en cykelsadel.
Tel 020-792 868 38, www.

723 395 33, www.bigbustours.com. Öppet,

londonbicycle.com. Guidad cykeltur från

turer var 15:e minut (sommar 08.30–18.00,

14,95 pund. Hyr egen cykel för 3 pund per

vinter 08.30–16.30) från Green Park (the

timme eller 18 pund per dag.

Ritz), Marble Arch och Thistle Victoria
Hotel. Inträde 24 pund (22 om bokad
online), 10 pund för barn och 58 pund för
en familj.

city cruises London från båtdäck.
Välj mellan tekryss, lunchkryss,
flytande middag och mycket annat.
City Cruises, tel 020-774 004 00, www.

black taxi tours of london
Skräddarsydd tvåtimmars taxitur för
upp till fem personer. Har även Harry
Potter-turer genom miljöer som syns
i filmerna.
Tel 020-793 593 63, www.
blacktaxitours.co.uk. Kostar 95–100 pund.
Harry Potter-tur från 195 pund.

citycruises.com .

adventure ballons London
från luftballong. Champagnefrukost
efteråt.
Winchfield Park, London Road, tel

original london walks
Stan till fots, men också dagliga
skräckvandringar i Jack the Rippers
blodspår.
Tel 020-762 439 78, www.walks.com.

01252-84 42 22, www.adventureballoons.

Inträde 7 pund, 5 pund för studenter och

co.uk. Inträde 185 pund per person.

pensionärer.

london duck tours Stan från
amfibiebil. Flod & landsväg.

äta

London Duck Tours, tel 020-792 831 32,
www.londonducktours.co.uk. Dagliga
turer. Ring för tider eller se hemsida för

London är en världsstad med
restauranger från samtliga
kontinenter. Enda begränsningarna är
din egen smak och plånbok. Dricks är
ibland inkluderat – håll koll på notan.
Om dricks inte ingår är 10–15 procent
standard, förutsatt att du faktiskt är
nöjd med servicen. Rökförbud råder
sedan juli 2007.

Billigt (under 10 pund)
m manze Brittiskt excentriskt. Ål
med potatismos, ärtsås och vinäger.
150-årig k-märkt lokal. Bara lunch.
Tower Bridge Road, gångavstånd från
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Tips!

Tower Bridge, tel 020-740 729 85, www.
manze.co.uk. Buss 1, 42 eller 188.

sausage & mash café Korv
med potatismos. Flera varianter på
beprövat tema. Testa gärna brittiska
Cumberlandkorven.
Portobello Road 268, tel 020–
896 888 98, www.sandmcafe.co.uk.
Tunnelbana Ladbroke Grove.

masters super fish Fish & chips.
Vådlig kolesterolhalt, men sprött och
frasigt gott tillsammans med vinäger.

mat Ta chansen och ät mat från ställen du aldrig varit på. Tjuvbläddra
i guideboken Etnic London och res till den stadsdel där afghanerna,
colombianerna och tahitierna bor.

rasa samudra Indisk mat med
stark anstrykning av Kerala. Curry,
ingefära, kokossås, skaldjur och chili.
5 Charlotte Street, tel 020-763 702 22,

costas fish restaurant Rejält
och enkelt i uppskruvade Notting
Hill. Fisk och så ett glas kärnfull
retsina.
Hillgate Street 18, tel 020-772 743 10.
Tunnelbana Notting Hill Gate.

Mellan (10–20 pund)
club gascon Franskt smått och
gott, dukat för öga och gom. Mustig
cassoulet och kompetent vinlista.
57 West Smithfield, tel 020779 606 00, www.clubgascon.com.
Tunnelbana Barbican. Öppet mån–tor

Tunnelbana Old Street. Öppet Fifteen

Goodge Street. Öppet mån–lör 12.00–

Trattoria mån–lör 07.30–11.00, 12.00–15.00

15.00 & 18.00–22.00. Sön 18.00–23.00.

och 18.00–22.00. Sön 08.00–11.00, 12.00–

Dyrt (över 20 pund)
sheperd’s När ledamöterna i
parlamentet vill äta ute, men ändå
inte gå för långt. Brittiskt. Fasta priser
för två- och trerättersmenyer.
Marsham Court, Marsham Street, tel
020-783 495 52. Tunnelbana Pimlico eller

15.30, 18.00–21.30. Öppet Fifteen dining
room mån–sön 12.00–15.00, 18.30–21.45.

twelfth house Brittisk mat,
goda viner och stilfull miljö. Allt
kombinerat med mystik och astrologi.
Bli spådd i tarotkort till förrätten.
Pembridge Road 35, tel 020-

Westminster. Öppet mån–fre 12.30–14.45

772 796 20. Tunnelbana Notting Hill Gate.

& 18.30–23.00.

Öppet tis–lör 09.00–22.00, sön 09.30–

st john Framröstad som
Storbritanniens bästa restaurang.
Rosaröd rostbiff och bläckfisk med
fänkål. Dyrt, men inte smärtsamt
dyrt.
26 St John Street, tel 020-725 108 48,

12.00–14.00 & 19.00–22.00. Fre-lör 19.00–

www.stjohnrestaurant.co.uk. Tunnelbana

22.30.

Farringdon. Öppet mån–fre 12.00–15.00
och 18.00–23.00. Lör 18.00–23.00. Baren

Lika brittiskt som kungafamiljen.

15 Westland Place, tel 0871-330 15 15,
0870-787 15  15, www.fifteen.net.

www.rasarestaurants.com. Tunnelbana

Waterloo Road 191, tel 020-792 869 24.
Tunnelbana Waterloo.

Satsa i stället på frukost eller lunch i
baren.

22.30.

barer & pubar

george inn Halvtdussin ölsorter
på kran. Hus från 1676. Puben ägs
av National Trust, men drivs av
bryggeriet Witbread.
Borough High Street 77, tel 020-

är öppen mån–fre 11.00–23.00, lör 18.00–

740 720 56. Tunnelbana Borough eller

23.00.

London Bridge.

boisdale Genuint brittiskt. Hoppa
över komage kokt i mjöl och gå rakt
på rostbiffen. Tjusig restaurang med
vaniljdoftande efterrätter.

ye olde cheshire cheese
Klassiker på före detta tidningsgata.
Skylten –Rebuilt 1667– vittnar om
att stället fanns även före den stora
branden ett år tidigare – say no more!

Eccleston Street 15, tel 020-773 069 22,
www.boisdale.co.uk. Öppet mån–fre
12.00–01.00, lör 19.00–01.00 Tunnelbana

Fleet Street 145, tel 020-735 361 70.
Tunnelbana Blackfriars.

Victoria.

fifteen Du har sett tv-programmet,
här kommer maten. Jamie Oliver
startade projektet med att förvandla
ungdomar på glid till fullfjädrade
stjärnkockar. Restaurangen
förhandsbokad månader i förväg.

holly bush 200-årigt ombyggt
stall med friskt Tapster’s bitter på
kran och gästöl utvalt av CAMRA
(Campaign for Real Ale). Sympatisk
pub i exklusiva Hampstead.
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Holly Mount 22, tel 020-743 528 92,

Harrods by night.

www.hollybushpub.com. Tunnelbana
Hampstead.

angel Kombinationen av en före
detta tillflyktsort för leprasjuka och
husölet Old Museum Ale skapar en
oslagbar historisk känsla. Slamret från
de enarmade banditerna förstör lite.
St Giles High Street 61, tel 020724 028 76. Tunnelbana Tottenham Court
Road.

atlantic bar & grill
Träinredning som på en yacht,
ljuskronor som på ett slott,
leopardskinnsmöbler som i Sköna
hem – vad mer kan man begära av det
som ska omge ens cocktail.
Glasshouse Street 20, tel 020773 448 88. Tunnelbana Piccadilly.

oxford street Klassisk affärsgata
med varuhus och namnkunniga
butiker.

400 Oxford Street, tel 0800-12 34 00,
www.selfridges.com. Tunnelbana Bond
Street eller Marble Arch. Öppet mån–tor
09.30–21.00, fre–lör 09.30–21.30 och sön

shopping

Dagarna då London var lika billigt
som Galne Gunnar är över. Pundet
är förvisso något svagare än för några
år sen, men stan för dyr. Däremot
finns allt här. Den bästa taktiken är
att fönstershoppa och slå till när det
unika dyker upp. Affärerna i centrum
har ofta kvällsöppet en dag i veckan.

sloane street och old & new
bond street På jakt efter mode?
Då gäller Sloane Street och Old &
New Bond Street.
covent garden och
knightsbridge Ställena för dig
som är intresserad av designermode.
neal street Skor, skor skor.

Varuhus

11.30–18.00.

Här är det inte fråga om något Domus,
utan högkalibrig shopping med
exklusiva varor och överdådigt utbud.

marks & spencer Folkligt
varuhus med humana priser.
458 Oxford Street, tel 020-793 579 54,

harrods Prestigefullt, men vänligt
med designermode och nallebjörnar
av eget märke. Här finns allt. 1919
såldes det första flygplanet, 1967
levererades en elefantunge till prinsen
av Albanien. Omsätter mer än 15
miljoner kronor per dag. Ägs av
Mohammed Al Fayed.
87–135 Brompton Road, Knightsbridge,

www.marksandspencer.com. Tunnelbana
Marble Arc. Öppet mån–fre 09.00–21.00,
lör 08.00–20.00, sön 12.00–18.00.

fortnum & mason Allt från
mode till friska vårparfymer. Tung
presentavdelning med mycket god
choklad.
181 Piccadilly, St James’s, tel 020-

tel 020-773 012 34, www.harrods.com.

773 480  40, www.fortnumandmason.co.uk.

Tunnelbana Knightsbridge. Öppet mån–lör

Tunnelbana Green Park och Piccadilly

10.00–20.00, söndag 11.30–18.00.

Circus. Öppet mån–lör 10.00–20.00, sön
11.30–18.00.

selfridges Labyrint av
märkesvaror. Betar av hela livet, från
barn till tonåring och vuxen med
kontokortstyngd plånbok. Dyrt och
exklusivt.

Tips!
läs Få inspiration av romaner i Londonmiljö: Förorternas Buddha av Hanif
Kureishi, Mannen och pojken av Tony Parsons, Fever pitch – en i laget av
Nick Hornby, Bridget Jones Dagbok av Helen Fielding, Det bästa av två
världar av John O´Farrell och Vita tänder av Zadie Smith.

Böcker & musik
foyles Klassisk Londonbokhandel.
Välfylld, smått vimsig, men sympatisk
med kunnig personal. Sök efter en
bok och du finner den här.
113–19 Charing Cross Road, tel 020743 756 60, www.foyles.co.uk. Tunnelbana
Tottenham Court Road. Öppet mån–lör
09.30–21.00, sön 12.00–18.00.
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Tips!
gratis salsa? Dansa! Bar Salsa på Charing Cross Road ger gratislektioner
i lambada, merengue och salsa på fredagar. www.barsalsa.info

Moget mode.
Sloane Street 32, tel 020-723 579 41.
Tunnelbana Sloane Square eller
Knightsbridge.

prada Mer brittiskt. Tweedkostymer
och ribbstickade toppar.
Sloane Street 43-45, tel 020-

I London finns kläder för alla smaker.

waterstone’s Pålitlig bokhandel
med stort sortiment och trevligt kafé.
82 Gower Street, tel 020-763 615 77,

Marknader
portobello road Turistfälla
med kläder, grönsaker, konst och
antikviteter. Tillhåll för ficktjuvar och
pundare, men vacker gata.
Portobello Road. Tunnelbana
Ladbroke Grove eller Notting Hill Gate.
Huvudmarknaden mån–ons 08.00–18.00,

723 500 08, www.prada.com. Tunnelbana

tor 09.00–13.00 och fre–lör 07.00–19.00.

Sloane Square eller Knightsbridge.

Antikmarknad lör 04.00–16.00.

rokit Second hand-kedja med tre
butiker. Mycket stövlar och skärp.
Välsorterat. Det finns inget att skylla
på om du inte hittar något att köpa.

petticoat lane Billiga kläder
från hela världen. Tubsockar från
Bangladesh, läderjackor från Turkiet
och batiktröjor från Sri Lanka.

42 Shelton Street, tel 020-726 730 46,

Middlesex och Wentworth Streets.

www.rokit.co.uk. Tunnabana: Covent

Tunnelbana Liverpool Street, Aldgate och

www.waterstones.com. Tunnelbana

Garden. Öppet mån–lör 10.00–19.00, sön

Aldgate East. Öppet mån–fre 10.00–14.30,

Goodge Street eller Warren Street. Öppet

11.00–18.00.

sön 09.00–14.00.

Mat & vin

camden market Stans största
marknad. 35-årig institution med
färgstarkt krimskrams och mode för
de flesta subkulturer.

mån, ons–fre 09.30–20.00, tis 10.00–
20.00, lör 09.30–19.00, sön 12.00–18.00.

zavvi Före detta Tower Records.
Fortfarande megasortiment. Allt från
cd och dvd till vinyl. Finns ytterligare
en fullmatad Zavvi på Oxford Street.
1 Piccadilly Circus, tel 020-743 925 00,
www.zavvi.co.uk. Tunnelbana Piccadilly

milroy’s of soho Stans bästa
whiskybutik med 45 år på nacken.
Fler än 700 varianter av whisky från
jordens alla hörn.
3 Greek Street, tel 020-743 723 85,
www.milroys.co.uk. Tunnelbana Tottenham

Camden Town eller Chalk Farm. Öppet

Court Road. Öppet mån–lör 10.00–19.00.

alla dagar cirka 09.30–18.00. Flest stånd

Circus. Öppet mån–lör 09.00–23.00, sön
12.00–18.00.

hmv Varuhus i musik. Cd och vinyl.
150 Oxford Street, tel 0845-602 78  00,
www.hmv.com. Tunnelbana Oxford Circus.
Öppet mån–ons, tor 09.00–21.00, fre–lör

h r higgins Exklusiv teaffär i
Mayfair.

gucci Största butiken i Europa.
Sortiment långt bortom tantiga
väskor.
Sloane Street 17–18, tel 020-723 567 07.

nöjen

www.hrhiggins.co.uk. Tunnelbana Bond
Street. Öppet mån–fre 09.30–18.00, lör

Klubb

10.00–18.00.

aquarium House och garage i
sober nattklubb med T-formad
pool och jacuzzi med plats för sex
– personer alltså.

borough market Bästa
matmarknaden. Överflöd av honung,
ostar, bröd, frukt och grönsaker.
Mellan Borough High Street, Bedale
Street, Stoney Street & Winchester Walk,
www.boroughmarket.org.uk. Tunnelbana

www.gucci.com. Tunnelbana Sloane

London Bridge. Öppet tor 11.00–17.00, fre

Square eller Knightsbridge.

12.00–18.00 & lör 09.00–16.00.

max mara För kvinnor med sinne
för rena linjer och tuktad smak.

öppna på helgen.

Duke Street 79, tel 020-762 939 13,

09.00–20.30, sön 12.00–18.00.

Kläder

Camden High Street och Chalk Farm
Road, www.camdenlock.net. Tunnelbana

256 Old Street, tel 020-725 335 58,
www.clubaquarium.co.uk. Tunnelbana Old
Street. Öppet fre, sön 22.00–04.00, lör
19–03.30. Öppettiderna kan variera.

fabric Gammalt köttlager med
tuffa DJ’s och fräsch musik. Tre
dansgolv. En av Londons största och
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populäraste klubbar.
77A Charterhouse Street, tel 020733 688 98, www.fabriclondon.com.
Tunnelbana Farringdon. Öppet fre 21.30–
05.00. Lör 22.00–07.00. Inträde 12–15
pund.

the fridge som sedan länge tinat
upp till drypande Brixtoninstitution
för techno och rave.
1 Town Hall Parade, tel 020-732 651 00,
www.fridge.co.uk. Tunnelbana Brixton
Öppet fre–lör 22.00–06.00. Inträde 8–20
pund.

ministry of sound Sprudlande
superklubb med house och garage,
med Kylie Minouges lookallikes och
DJ’s från USA och England. Plats för
4 000 gäster.
103 Gaunt Street, tel 0870-060 00 10,
www.ministryofsound.com. Tunnelbana
Elephant & Castle. Öppet fre 22.30–06.00.
Lör 23.00–07.00. Inträde 12–20 pund.

boston arms Gick från vinglig
småklubb till bredbent rockscen
när White Stripes utnämnde den till
”hemma”. Garage, punk, trash och mer.
178 Junction Road, Tufnell Park, tel
020-727 281 53, www.dirtywaterclub.com.
Tunnelbana Tufnell Park. Konserter tor
20.00–02.00, lör–sön 20.00–03.00.

monto water rats Indie,
skrammelrock och metal. Ändå, det
var här Bob Dylan gjorde sin första
spelning på brittisk mark.
328 Gray’s Inn Road, King’s Cross,
tel 020-783 744 12, www.themonto.com.
Tunnelbana King’s Cross. Öppet mån–tor
till 23, fre–lör till sent. Inträde 6–10 pund.

brixton academy Bra ställe
för rockkonserter. Rymmer 4 000
personer, men golvet sluttar så sikten
blir ändå hyfsad.
Stockwell Road 211, 020-771 20 00,
www.brixton-academy.co.uk. Tunnelbana
Brixton. Biljetter 10–35 pund.

Rock
earl’s court exhibition
centre Konserthangar med plats för
20 000 åskådare och band som Red
Hot Chili Peppers och Metallica.
Warwick Road, Earl’s Court, tel 020-

Blues & jazz
ronnie scott’s Ronnie är död,
men stans jazzlegender samlas här
ändå. Legendarisk klubb.
47 Frith Street, Soho, tel 020-

Earl’s Court station. Öppet biljettkontor

Tunnelbana Leicester Square. Öppet mån–

mån–fre 10.00–17.00. Inträde 17–50 pund.

lör 18.00–03.00, sön 18.00–00.00. Inträde

www.the100club.co.uk. Tunnelbana

royal opera house Högtravande
arior i flärdfull salong. Påkostad
kulturskatt.
Royal Opera House, tel 020–

Tunnelbana Covent Garden. Inträde från

743 907 47, www.ronniescotts.co.uk.

100 Oxford Street. Tel 020-763 609 33,

Klassiskt & opera

730 440 00, www.royalopera.org.

738 512 00, www.eco.co.uk. Tunnelbana

100 club Odödlig scen där Johny
Rotten och Sid Vicious stökat runt och
Glen Miller smekt fram mjuka toner.

Londons nöjesliv, say no more.

4 (skymd ståplats)–195 pund. Restplatser
säljs för halva priset fyra timmar innan
föreställningen.

royal festival hall Klassisk
musik, ofta spännande gästspel.
Royal Festival Hall, South Bank,
Belvedere Road, tel 020–796 042 42,

10–36 pund.

www.southbankcentre.co.uk. Tunnelbana

606 club Inpyrt hak med hemvävd
jazz och känsla av att det var här allt
började. Tonvikt på brittiska artister.
90 Lots Road, Chelsea, tel 020-

Embankment. Öppet mån–sön 10.00–
23.00. Gratis inträde. Biljetter 5–75 pund.

barbican Hemmaarena för London
Symphony Orchestra.

Oxford Circus eller Tottenham Court

735 259 53, www.606club.co.uk.

Road. Öppet: konserter mån–tor 19.30–

Tunnelbana Earl’s Court. Öppet mån–ons

24.00, fre 19.30–00.30, lör 19.30–sent.

19.30–00.30. Tor 19.00–00.30. Fre–lör

barbican.org.uk. Tunnelbana Barbican.

Öppettiderna varierar. Inträde 7–25 pund.

20.00-01.30. Sön 19.00–23.15. Inträde 8–12

Öppet mån–lör 09.00–23.00, sön 12.00–

pund.

23.00. Inträde 6–45 pund.

metro Källarhål för ny indiepop och
rock. Halvanarkistiskt röj.
19–23 Oxford Street, tel 020743 709 64, www.blowupmetro.com.
Tunnelbana Tottenham Court Road. Öppet
nästan alla dagar 19.00–04.00.

Silk Street, tel 020-763 888 91, www.

Tips!
school disco Dra på dig skoluniform på lördagen och dansa natten lång.
För tjejer gäller kjol, vit skjorta och slips, för killar svart kostym. The Palace
Music Hall, 52-54 Wandsworth High Street, www.schooldisco.co.uk/home
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sport

Fotbollen påstås ha fötts på en pub i
London. Att få biljetter till
toppklubbarna är svårt och dyrt.
Planera i god tid för bästa upplevelse.

arsenal Premier Leauge. Emirates
Stadium, tel 020-761 950 00, www.
arsenal.com. Tunnelbana Arsenal.
charlton athletic The
Championship. The Valley, Floyd
Road, tel 020-833 340 00, www.cafc.
co.uk. Charlton Rail.
chelsea Premier Leauge. Stamford
Bridge, Fulham Road, tel 0207915 2900, 0871-9841 905, www.
chelseafc.co.uk. Tunnelbana Fulham
Broadway.
crystal palace The
Championship. Selhurst Park, White
Horse Lane, tel 020-877 188 41, www.
cpfc.co.uk. Selhurst Rail.
fulham Premier Leauge. Rangers
Stadium, South Africa Road, tel
0870-442  12 34, www.fulhamfc.co.uk.
Tunnelbana White City.
tottenham Premier Leauge.
White Heart Lane Stadium, tel 020799 810 68, 08-444 995 000, www.
tottenhamhotspur.com. White Heart
Lane rail.
west ham united Premier
League. Boleyn Ground, Green Street,
tel 0871-222 27 00, www.whufc.com.
Tunnelbana Upton Park.

Svart taxi, röd dubbeldäckare. Två typiska sätt att ta sig fram i London.

Richmond, Hampstead med flera har
bättre restauranger och bättre pubar
än centrala London.

Rabatter
Missa inte de olika »concessions«,
rabatter, som pensionärer, ungdomar,
studenter med flera kan få på olika
attraktioner, som museer och guidade
turer.

Säkerhet
Storstad med storstadsproblem. Men
inte värre än någon annanstans. All
statistik visar att turister som råkar
illa ut nästan alltid befinner sig i
turistkvarteren (runt Piccadilly) och
alltså inte i någon av de invandrartäta
stadsdelarna som Brixton.

I nödfall
ambulans och brandkår
tel 999.

svenska ambassaden
Embassy of Sweden, 11 Montagu Place,

bra att veta

London W1H 2 Al, tel +44-(0)20-791 764 00,
www.swedenabroad.com. Tunnelbana

Genvägar

Marble Arch, Baker Street och Marylebone.

Lastminute.com har ibland sistaminuten-hotellrum. Oftast är det inte
billiga hotellrum till vrakpriser, utan
exklusiva rum till överkomliga pund.
Förorterna Wembley, Wimbledon,

Information
brittiska turistbyrån i
stockholm Tips om hotell och
shopping, gratis kartor och annat.

Onlineshoppen säljer biljetter till
evenemang och lokaltransporter.
Klara Norra Kyrkogata 29, Box 3102,
103 62 Stockholm, tel 08-440 17 00, www.
visitbritain.se

britain & london visitor
centre (blvc)
1 Lower Regent Street, Piccadilly
Circus, tel 0870-156 6366, www.
visitbritain.com. Tunnelbana Piccadilly
Circus. Öppet mån 09.30–18.30, tis–fre
09.00–18.30, lör 09.00–16.00 (juni–sep
10.00–17.00), sön 10.00–16.00.

london information centre
Leicester Square, tel 020-743 743 70,
020-729 22 33. www.londontown.com.
Tunnelbana Leicester Square. Öppet mån–
fre 08.00–23.00 och lör–sön 10.00–18.00.

Länkar
turism www.visitlondon.com.
hitta rätt www.streetmap.co.uk.
kollektivtrafik www.tfl.gov.uk.
nyheter www.bbc.co.uk/london.
händer i veckan www.flavorpill.
com/london.
Guiden är uppdaterad i september 2008
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