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Ringa hem
När du ringer till Sverige slår 
du +46 eller 0046 och sedan 
 telefonnumret du ska ringa till 
utan första nollan. Till Storbri-
tannien gäller samma sak – fast 
med +44 eller 0044 i början 
i stället.

Vid olycka
Nödnumret till polis och rädd-
ningstjänst – Storbritanniens 

svar på 112 – är 999. Som det 
gamla punkbandet.

Ambassad
Sveriges ambassad i London lig-
ger på 11 Montagu Place, W1H 
2AL. Den har telefonnumret +44 
20 7917 6400. 

Ta sig runt
Transport for London (TfL) är 
myndigheten som ansvarar för 

transport inom London. På deras 
kundtjänst +44 343 222 1234 får 
du hjälp att ta dig runt med bland 
annat t-bana, buss och båt. 

Ett nummer – 7000 taxi
De har samlat ett nummer till 
jättemånga svarta taxibilar (välj 
svarta taxibilar - inte svarttaxibi-
lar). Ring +44 871 871 8710 om 
du inte lyckas vinka in en från 
gatan.

Swww.visitlondon.
com
Den officiella turistsajten. Här 
kan du både boka hotell och 
se vad som händer i Londons 
sport-, musik- och teatervärld.   

Swww.justopenedlon-
don.com
För dig som hela tiden vill besö-
ka de nyaste ställena. Ett alterna-
tiv är www.londonpopups.com 
som visar en kalender för de till-
fälliga restauranger, butiker och 
andra events som poppar upp – 
och försvinner – i London.

Swww.greatlittlepla-
ce.com
”I Know This Great Little Pla-
ce…” har legat uppe i knappt ett 
år men blivit en succé som sakta 

sprider sig även utanför London. 
En bank med mysiga och ovan-
liga ställen som träffar sällan fel. 
Bäst av allt är funktionen som 
ger möjlighet att hitta spännan-
de ställen i närheten av där du är.

Swww.tfl.gov.uk
Transport for Londons hemsi-
da. Perfekt för att planera resor 
– och se vilka tunnelbanelinjer 
som är avstängda. 

Swww.timeout.com/
london
En aldrig sinande källa till spän-
nande aktiviteter, Time Out har 
stenkoll. Förutom guider till res-
tauranger och barer även tips på 
aktuella festivaler och popups. 
Bäst: sidan som listar vad man 
kan göra det närmsta dygnet.

Förstå vad 
Londonbon säger

The Tube – Tunnelbanan
You ’right mate/geez/love? 
– Hej! (Alltså ingen fråga)
Oyster – Kort för Oyster-kort
Quid – Slang för ett pund
Sorry – Används varje gång 
man ofrivilligt nuddar någon
Cheers – Skål 
To take the piss – Att driva 
med någon
Pissed – Full (inte arg)
Half five – Klockan halv sex 
(de tar ofta bort ordet ”past”)
Cab – Taxi
Fag – Cigarett 
To top up – att ladda på

Minilexikon

LONDON
✔ Sevärdheter
✔ Att göra
✔ Boende

✔ Pubar
✔ Museer
✔ Äta gott

✔ Shopping
✔ För barn
✔ Praktiska fakta

Publicerad januari 2014



22 3Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguiderLONDON

5 x udda ställen
Kattcaféet
Landets första kattcafé, Lady 
Dinah’s Cat Emporium, öppnade 
hösten 2013 för den som inte 
själva kan ha husdjur. Här kan 
man njuta av bakverk och te me-
dan man kelar med någon av de 
adopterade kattungarna.
w 152-153 Bethnal Green Road, 
E2 6DG
T-bana: Shoreditch High Street
S www.ladydinahs.com

Det tunna huset
Är du i närheten måste du se 
detta hus som blivit en turistatt-
raktion. Gaveln är bara två meter 
bred och från en vinkel ser hela 
huset ut att vara det, men efter-
som det är trekantigt blir det på 
en punkt så brett som tio meter.
w 5 South Terrace, SW7 2TB
T-bana: South Kensington

O2-arenans tak
Se Londons skyline från toppen 
på O2-arenan. Nu kan du bestiga 
detta landmärke. Boka i förväg 
för att vara säker på en plats. 
Biljetter från £25 (ca 270 kr).
w Peninsula Square, SE10 0DX
T-bana: North Greenwich
S www.theo2.co.uk/upattheo2 

Tv-spelsurinoarer
The Exhibit i Balham har bio, bar 
och andra kulturevenemang. 
Men de blev världskända efter 

att ha installerat världens första 
tv-spelsurinoar. En pissidé eller 
strålande? Åk själv dit och avgör.
w 12 Balham Station Road, SW12 
9SG
T-bana: Balham
S www.theexhibit.co.uk 

Rollerdisco 
Här kan du visa upp dina bästa 

dansmoves – på ett par rullskrid-
skor. Klubb med olika teman 
varje kväll. Lördagar även famil-
jedisco dagtid. Förboka online 
och ta del av hjulfesten. Från £10 
(ca 108 kr).
w The Renaissance Rooms, Miles 
Street, SW8 1RZ
T-bana: Vauxhall
S www.rollerdisco.com 

Inte alls Big Ben
Big Ben heter inte – och har ald-
rig hetat – Big Ben. Det bytte 
2012 namn från ”Clock Tower” 
till ”Elizabeth Tower” för att hylla 
drottningen som då firade 60 år 
på tronen.

Bordellmark
Buckingham Palace ligger inte 
direkt på någon helig mark. Där 

slottet byggdes 1702 hade det 
tidigare legat en bordell.

Språkrikt
I London är det inte bara cock-
ney eller drottningens engelska 
som gäller. I staden talas över 
300 språk.

Härbärge
Innan ”Millennium Dome” blev 

O2 Arena stod den tom – och an-
vändes då i flera år som härbär-
ge för hemlösa.

Inte så stort
Själva London stad är bara 2,5 
kvadratkilometer till ytan. 
Platser som Oxford Street, 
 Piccadilly Circus och allt  annat 
tillhör i själva verket West-
minster stad.

5 x kuriosa

Populärt hjulparty.

5 x resan hit

5 x praktiska fakta
Eluttag
Inte nog med att britterna kör på 
fel sida av vägen. De har givetvis 
också en annan slags elkontak-
ter än resten av Europa. En om-
vandlare med tre taggar behöver 
inte kosta mer än några pund. 
Och skulle det krisa så går det 
att klämma in en svensk kontakt 
i de två undre hålen – bara man 
först stoppar in något i det övre, 
som faktiskt bara är en spärr.

Dricksvatten
Det går utmärkt att dricka kran-
vattnet här. Det är kanske inte li-
ka bra som i Sverige, men några 
dagar kan inte skada – jag har 
druckit litervis dagligen i fyra år 
och mår prima.

Tider
De stora butikerna i centrala 
London har öppet till kl 21–22 på 
kvällen så du behöver inte stres-
sa upp på morgonen. Såvida du 
inte vill slippa köer och trängsel. 
Pubarna stänger oftast klockan 
23, men i London finns det ofta 
någonstans att ta vägen – i alla 
fall tills klockan 03. Sista t-banan 
går strax efter midnatt. Därefter 
täcker nattbussarna upp London 
väl.

Dricks
Servitörer förväntar sig runt 
10 procent i dricks. Bartenders 
i  finare barer kan man ge en 
slant, men ofta har man i både 
 restauranger och finare barer 

 redan lagt ”Service Charge” 
på notan så se till att du inte 
 dricksar  dubbelt. När du kö-
per en öl på puben finns inget 
krav på att dricksa. Detsamma 
 gäller med stackarna som sitter 
på klubb toaletter och ger dig 
en servett efter att du tvättat 
 händerna.

Alkohol
Sprit hälls upp med 25 ml-mått. 
Du kan beställa enkla eller 
dubbla. Öl kommer i pints (ca 
0,57 l) om du inte ber om en halv 
pint. Enligt brittisk lag ska hela 
pintglaset vara fullt, så se till att 
ingen snål bartender ger dig en 
massa skum. Vin säljs i stort glas 
(250 ml) eller litet glas (175 ml).

Från flygplatsen
London skaffar flygplatser i sam-
ma takt som Chelsea- bossen Ro-
man Abramovich skaffar spelare. 
När du bokar – kolla hur tillgäng-
lig/kostsam din flygplats är att ta 
sig till. Ett nytillskott, Southend 
Airport, är t ex lika mycket Lon-
don som Skavsta är Stockholm. 
 Smidigast är Heathrow som lig-
ger på Picca dilly Line. Men bo-
kar man med Southern Railway 
i god tid kan man även få en bil-
jett från Gatwick till Victoria för 
några pund. 

Flygbussar
Från de flesta flygplatser går 
bussbolagen Terravision och 
 National Express. Det sistnämn-
da är ofta något pund dyrare, 
men värt det. National Express 
är punktligare, mer organiserat 
och har wifi på bussarna.
S www.nationalexpress.com

Kombinera med Paris
Varför inte slå två storstadsflu-
gor i en helg? Flyg till Paris, stan-
na en dag eller två och ta sedan 

Eurostar-tåget direkt till King’s 
Cross. Den mysiga resan tar 
strax över två timmar och kostar 
från £40 (ca 415 kr). Förboka i så 
god tid som möjligt.
S www.eurostar.com

Resa med barn
Om din medresenär är under 18 
år, och inte ditt barn, kan du få 
frågor vid in- eller utresa till Stor-
britannien. Ta därför alltid med 
handlingar som kan styrka din 
samhörighet med barnet om ni 
inte har samma efternamn, t ex 

ett brev från barnets föräldrar/
vårdnadshavare som ger dig till-
stånd att resa med barnet.

Tillbaka till flygplatsen
Lågprisbolagens billigaste flyg 
till Sverige går ofta kl 6–7 på 
morgonen. Går det från Stan-
sted måste du då ta en buss från 
London vid 3–4-tiden. Tar du tåg 
kostar det pengar som du kan-
ske kunde lagt på ett senare flyg. 
City Airport låter smidigt, men 
tar man första flyget därifrån på 
morgonen måste du ta taxi dit.

Flygbussarna tar dig in till London.
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5 x kändisområden
Notting Hill
Här ses ofta supermodellen 
Claudia Shiffer ta sina barn till 
skolan. Blurs Damon Albarn och 
designern Stella McCartney är 
några av de andra kändisarna i 
området.

Richmond
Här bor bland andra Mick 
 Jagger, Johnny Depp och 
 George Clooney. Brad Pitt och 
Angelina Jolie har också ett 
hus i detta lyxiga område vid 
 Themsen.

Primrose Hill
Kring de fina gatorna runt den 
stora kullen kan du bland andra 
stöta på Jude Law, Kate Moss, 
John Cleese  eller Sophie El-
lis-Bextor.

Chelsea
Kylie Minouge, Michael Caine 
och Hugh Grant – som alltså 

inte bor i Notting Hill – är några 
av invånarna i denna superdyra 
stadsdel.

Belsize Park
I denna lilla mysiga by på höjden 

i norra London har Cameron 
Diaz precis flyttat in. Bransch-
kollegorna Gwyneth Paltrow, 
Helena Bonham-Carter och Tim 
Burton är några av hennes nya 
grannar.

5 x konsthallar
Victoria and Albert Mu-
seum (V&A)
De kallar sig världens bästa mu-
seum för konst och design. Och 
gillar du något av det är V&A helt 
klart värt ett besök. Ständigt nya 
fräscha designutställningar från 
olika tidsepoker. Gratis entré, 
öppet alla dagar från kl 10.
T-bana: South Kensington
w Cromwell Road, SW7 2RL
S www.vam.ac.uk

First Thursdays
Första torsdagen varje månad 
är det konstrunda i östra Lon-
don. Från Shoreditch till Bethnal 
Green är 130 gallerier öppna. 
Det är jättemysigt att bara strosa 
runt och kolla på lite up-and-co-
ming-konstnärer. Att det sedan 
bjuds på vin och snacks är ock-
så ett plus. Kolla in hemsidan 
och planera din rutt eller hitta 

ett ställe att börja på och ta det 
därifrån.
T-bana: Shoreditch High Street 
eller Bethnal Green
S www.firstthursdays.co.uk

Village Underground
Den gamla lagerlokalen i Sho-
reditch har blivit ett tillhåll för 
konstnärer, författare, musiker 
och andra konstnärliga själar. 
De har sina ateljéer i ommålade 
gamla tunnelbanevagnar på ta-
ket. Alltid nya utställningar, film-
visningar och konserter.
w 54 Holywell Lane, EC2A 3PQ
T-bana: Shoreditch High Street
S www.villageunderground.co.uk

Saatchi Gallery
Detta konstmecka öppnade 
2008 och har snabbt blivit ett av 
Londons främsta gallerier. För-
utom de 6500 kvadratmeterna 

konst är den anrika byggnaden 
Duke of York HQ och området 
kring Sloane Square i sig värt ett 
besök. Gratis inträde,  öppet alla 
dagar.
w King’s Road, SW3 4RY
T-bana: Sloane Square
S www.saatchigallery.com

Institute of Contempo-
ry Arts (ICA)
Något undangömt, trots ingång-
en från paradgatan The Mall, lig-
ger mitt favoritgalleri. Här blan-
das moderna utställningar med 
filmvisningar och en skön bar. 
Detta smultronställe ett stenkast 
från Trafalgar Square är hyfsat 
fritt från turister och värt ett be-
sök alla tider på dygnet.
w 12 Carlton House Terrace, 
SW1Y 5AH
T-bana: Charing Cross
S www.ica.org.uk

Notting Hill.

5 x områden
Camden
Trots att Camden ofta om dagar-
na överfylls av turisthorder så 
är stadsdelen ändå något av ett 
måste. Förutom marknaden så 
kan man slå sig ner vid någon 
bar längs med kanalen, prome-
nera till den sköna parken Prim-
rose Hill eller shoppa loss i se-
cond hand-butikerna. På kvällen 
försvinner turisterna och rockba-
rerna fylls av nitar, tuppkammar 
och Amy Winehouses ande.

Notting Hill
Så mycket mer än en massa ca-
féer som alla hävdar att de var 
med i en viss film. Notting Hill 
är också stora vita hus, små gul-
liga butiker, Portobello Market, 
mysiga pubar och en lugn och 
skön tillvaro. Förutom under kar-

nevalen i augusti då hela London 
kommer dit och lever rövare.

Shoreditch
Där centrala och östra London 
möts. Shoreditch är trendigt, 
färgglatt och spännande. I sköna 
barer möts bankmän i kostym 
med östra Londons hipsters och 
nördar från ”Silicon Rounda-
bout”. Det är nytänkande, ex-
centriskt och galet som i Hack-
ney, men aningen fräschare och 
mognare.

Hackney
Efter att hyrorna i Shoreditch 
skjutit i höjden flydde studenter 
och konstnärer till Hackney. Från 
Bethnal Green upp till Hackney 
Downs, London Fields, Dalston 
och Stoke Newington trängs nu 

Londons unga och hippa i svart-
klubbar, nyrenoverade pubar, 
parker och takterrasser. Folk job-
bar så hårt med att sticka ut att 
alla nästan liknar varandra. Helt 
klart värt ett besök bara för att 
kolla på människor.

Canary Wharf
Glöm skitiga gator, hipsters eller 
grabbgäng på fotbollsresa – i Ca-
nary Wharf är det kostymer, sky-
skrapor och cocktails som gäller. 
Hit kommer du med Jubilee Li-
ne, båt eller med businessmän-
nens egna DLR – en futuristisk 
förarlös tåglinje. I detta moderna 
bankområde är det ”work hard, 
play hard" som gäller. Mellan 
skraporna i hamnkvarteren kryl-
lar det av barer, restauranger och 
mingel.

Shoreditch – här möts hipsters och bankmän.
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5 x marknader
Brick Lane
Från antikviteter till second-
hand-kläder och små designer-
stånd – det mesta säljs här varje 
söndag. Om du redan har fullt i 
väskan, åk hit och känn den al-
ternativa vibben.
T-bana: Liverpool Street
S www.visitbricklane.org 

Portobello Market
Varje lördag fylls Notting Hills 
huvudgata av liv. Denna världs-
berömda marknad av mode, 
mat, souvenirer och antikviteter 
är en perfekt början på helgen.
w Portobello Road
T-bana: Notting Hill Gate
S www.portobellomarket.org

Camden Market
Marknaden i de gamla häst-
stallen har öppet varje dag. Här 
kan du köpa saker du inte får tag 
på någon annanstans. Utanför 
Kina. Området har dessutom en 
massa secondhandbutiker och 
gamla vinylaffärer att leta guld-
korn i.
w Camden High Street, NW1 
8NH
T-bana: Camden Town
S www.camdenlock.net

Spitafields Market
Brick Lanes lite fräschare granne 
ligger där bankområdena  möter 
östra London. Under ett tak 
säljer en massa små designers 

unika kläder och accessoarer till 
schyssta priser. 
Öppet sju dagar i veckan, störst 
på lördagar.
w Brushfield Street, E1 6AA
T-bana: Liverpool Street
S www.spitalfields.co.uk 

Greenwich Market
Marknad som visar upp några av 
Londons bästa handarbeten. Här 
köper du konstverk, handgjorda 
leksaker, kläder och accessoarer 
eller bara lite mat. 
Öppen tisdag till söndag.
w Greenwich Market 5b, SE10 
9HZ
T-bana: Cutty Sark DLR
S www.shopgreenwich.co.uk 

Spitafields Market.

5 x att göra

5 x måsten 
Tate Modern
Konstfanatiker eller inte. På Tate 
Modern blandas högt och lågt, 
enkelt och svårt, förståbart och 
… annat. Den stora utställningen 
i det gamla kraftverket är gratis 
och måste besökas, om så bara 
för det mysiga fiket med utsikt 
över London.
w Bankside, SE1 9TG
T-bana: Southwark
S www.tate.org.uk/visit/tate-modern

Themsen
Vilken sida eller vilket håll du går 
på spelar ingen roll. Themsen 
kantas av spännande sevärdhe-
ter och vackra vyer. En klassisk 
promenad går från Big Ben i 
Westminster via London Eye, 
Southbank Centre, Borough 
Market och City Hall till Tower 
Bridge. Denna stadens kropps-
pulsåder är full av liv överallt – 
sin bruna färg till trots.

Östra London
Alla gillar inte det hippa, alterna-
tiva och konstnärliga. Men det är 
lätt att bli så fascinerad av Soho, 

Oxford Street och Leicester Squ-
are att man helt glömmer bort 
att lämna centrums turistfällor. 
Därför är östra Londons sköna 
barer, marknader och caféer ett 
måste. Att åka till London utan 
att besöka Shoreditch, Brick La-
ne eller Dalston är som att shot-
ta tequila men missa saltet och 
citronen.

Camden Market
Skönt område norr om cent-
rum som dagtid är överfullt med 
turister. Av en god anledning – 
Camden Market är världskänd 
och ett toppenkomplement till 
Oxford Street-shopping. Här 
finns allt från raveaffären Cy-
ber Dog till butiker med gamla 
sovjetiska vintermilitärjackor. 
Och en himla massa mat. Våga 
ta avstickare från huvudgatan 
– Camden är fullt av turistfria 
sköna häng.
w T-bana: Camden Town eller 
Chalk Farm

Hyde Park
London vore inte samma sak 
utan dess parker och Hyde Park 
har det mesta; en mysig sjö, fot-
bollsplaner, vackra blomrabatter 
och ängar. Och på söndags-
förmiddagarna bjuder alltid ett 
gäng talare i Speakers’ Corner 
på bra gratisunderhållning. Oav-
sett om du vill ta en promenad, 
åka trampbåt, eller bara njuta av 
eventuellt solsken är Hyde Park 
ett måste.

Shoppa
Här finns shoppingmöjligheter 
för alla intressen och stilar. Runt 
Oxford Street hittar du stora 
klädkedjor – ofta med billigare 
priser än i Sverige. Finns en lyx-
butik inte kring Bond Street så 
är den inte värd att nämnas här. 
Och är det någonstans du kan 
hitta ”det där plagget” så är det i 
Brick Lanes secondhandbutiker.

Upptäck
Du måste inte ta en bild på dig 
vid Big Ben eller åka London 
Eye. Men vad du än har för in-
tresse kommer du att kunna 
släcka din törst här. Fotbollsfans, 
punkrockare eller operaälskare 
har alla kommit rätt. Och om du 

så brinner för fjärilsamlande kan 
du vara säker på att en av värl-
dens viktigaste samlingar finns 
här (det gör den – på National 
History Museum). Skräddarsy 
din egen guidade tur – om den 
inte redan finns.

Festa
Det behöver inte vara helg för att 
det ska vara fest. Jag föredrar att 
gå ut på onsdagar och torsdagar, 
ofta mindre trängsel och bättre 
happy hour-erbjudanden. Pubar, 
barer, nattklubbar, dagklubbar, 
gayklubbar och allt annat i fest-
väg finns här. Gå ut i öst, väst, 
norr och centrum för att känna 
olika vibbar. Och undvik Leices-
ter Squares inkastarklubbar.

Var kulturell
Opera, balett, musikal, livemu-
sik, teater, stand-up eller någon 
annan form av underhållning 
är dagligen tillgänglig och ofta 
prisvärd i London. Shopping i all 
ära – men se till att även komma 
från detta kultursmörgåsbord 
med några riktiga upplevelser i 
handbagaget.  

Ät
Är du intresserad av en smakre-
sa är det bara att tuta och köra. 
Här finns mat från världens alla 
hörn – från Michelinrestaurang-
er till små kyffen eller popups. 
Så håll dig borta från snabbmat 
– och gå inte till samma ställe 
två gånger.

Tate Modern.



16 9LONDON

5 x att dricka
IPA
India Pale Ale, eller helt enkelt 
Pale Ale, är lite mörkare och 
grövre än vanlig lageröl. 
Min favorit är det lokala London 
Meantime Pale Ale.

Gin
London är ginets huvudstad 
och cocktailen English Fizz, 
med gurka och mynta, är min 
 favorit. 
Är du extra (g)intresserad, besök 
nya destilleriet  Sipsmith för en 
guidad tur.
w 27 Nasmyth Street, W6 0HA
T-bana: Goldhawk Road
S www.sipsmith.com

Cider
London må vara överförtjust i 
vår söta svenska cider, men även 
 inhemskacider har sina goda 
 sidor. 
Aspall, Magners och  Bulmers 
är något beskare i  början, men 

ack så mycket godare när man 
vant sig.

Pimms
Denna ginbaserade likör dricks 
med lemonad, jordgubbar, 
 mynta, gurka, apelsin och citron. 
Ett måste när solen är framme 
–  eller när man önskar att den 
vore.

Te
Givetvis måste du någon gång 
under din Londonvistelse sitta 
ner med lite te och kakor. 
Afternoon tea serveras på de 
flesta hotell. 
Bäst är  drottningens stam-
ställe, prisvinnande The Goring 
Hotel i Belgravia. Där får man 
dock räkna med en månads 
 väntetid. 
Kostar £39 (ca 420 kr)
w 15 Beeston Place, SW1WOJW
T-bana: Victoria
S www.thegoring.com 

5 x svenskt
Cooper and Wolf
Sara från Lund och hennes 
 engelska man Alex driver 
 Londons skönaste svenska café  
i supertrendiga Clapton. 
Här äter man rejäla köttbulle-
tallrikar och gravad lax alldeles 
intill parken Hackney Marsh. 
Köttbulletallrik: £8 (ca 86 kr)
w 145 Chatsworth Road, E5 0LA
T-bana: Homerton
S www.cooperandwolf.co.uk 

Stockholm Restaurant 
and Deli
Ägarparet Majvor och Göran 
har gjort succé. Enkla gre-
jer som pyttipanna blandas 
med biff Strindberg och andra 
 finare  middagsrätter. Och så 
lär de engelsmännen att älska 
 prinsesstårta. I en mysig svensk 
hemmiljö. 

Köttbulletallrik: £11.50 
(ca 124 kr). 
Lunchmeny med salladsbuffé: 
£7.90 (ca 85 kr) 
w 109 Sheen Lane, SW14 8AE
Tågstation: Mortlake
S www.stockholmdeli.co.uk 

Nordic Bakery
En skandinavisk hit som förgyller 
mysiga Golden Square i Soho. 
De verkar ha fått Londonborna 
att äntligen förstå charmen med 
gröt, rågbröd och kanelbullar. 
Från £18.95 (ca 204 kr). 
Kanelbulle och kaffe: £4.70.
w 14a Golden Square, W1F 9JG
T-bana: Piccadilly Circus
S www.nordicbakery.com 

Scandinavian Kitchen
Mitt i Fitzrovia – mysigt område 
norr om Oxford Circus-kaoset – 

ligger detta fik med butik. 
Här samlas shoppare och 
tv-folk från BBC – som ligger 
runt hörnet – för en paus med 
kaffe, damm sugare och smör-
gåsbord. 
Köttbulletallrik: £6.95 (ca 75 kr). 
w 61 Great Titchfield Street, 
W1W 7PP
T-bana: Oxford Circus
S www.scandikitchen.co.uk 

Curious Yellow Kafé
Hoxtonpärla med målet att 
”ta det bästa från Stockholms 
caféer till London”. Det gör de 
med spännande rätter, fräscha 
vegetariska varianter och den 
där sköna fikavibben. 
Köttbulletallrik: £6.50 (ca 70 kr). 
Kanelbulle: £1.50 (ca 16 kr)
w 77 Pitfield Street, N1 6BT
T-bana: Old Street

Gin görs här.

Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider

5 x museer
V&A Museum of 
Childhood
Barn och vuxna välkomnas till 
denna skattkista av leksaker 
från 1600-talet och framåt. 
 Förutom gamla dockor, spel och 
barnmöbler har de alltid nya ut-
ställningar och aktiviteter. För 
vad vore ett leksaksmuseum 
om man inte fick leka lite själv? 
 Museet på min mysiga gamla 
gata i Bethnal Green har öppet 
alla dagar och gratis inträde.
w Cambridge Heath Road, E2 
9PA
T-bana: Bethnal Green
S www.museumofchildhood.org.uk

Science Museum
Sju våningar av kunskap och 
aktiviteter. Science Museum är 
interaktivt, har dagliga 3D-film-
visningar och spännande utställ-
ningar. För rymdintresserade 
finns till exempel rymdkapseln 
som tre män åkte runt månen i 
1969 – två månader innan första 
månlandningen. Anordnar även 
”Science Nights” för barn, över-

nattningar med workshops och 
shower.
w Exhibition Road, SW7 2DD
T-bana: South Kensington
S www.sciencemuseum.org.uk

Imperial War Museum
Gratismuséet som nyöppna-
de sommaren 2013 ger med 
 flygplan, stridsvagnar och en 
massa andra militärobjekt en 
inblick i de två världskrig vi 
svenskar slapp. Åren 2014–2018 
är det hundra år sedan första 
världskriget. Detta markerar man 
med en ny utställning och en 
 digital plattform om livet  under 
kriget. En spännande tanke-
ställare.
w Lambeth Road, SE1 6HZ
T-bana: Elephant and Castle
S www.iwm.org.uk

Museum of Brands
Har du någonsin funderat på hur 
cornflakespaketen för ändrats 
sedan du först började äta det 
till frukost? Här finns 12 000 
originalartiklar av  varumärken, 

förpackningar och posters 
från 1800-talet till i dag. En 
Mars-chokladbit från 1930-talet 
känns lättare att relatera till än 
tusenåriga skelett och krukor.
w 2 Colville Mews, Lonsdale 
 Road, W11 2AR 
T-bana: Notting Hill Gate
S www.museumofbrands.com

London Transport 
Museum
London har världens äldsta 
tunnelbana. På London Trans-
port Museum i mysiga Covent 
Garden kan du gå in i det första 
elektriska tunnelbanetåget från 
1800-talet. Det hade inga föns-
ter – man såg ju ändå ingenting 
därnere – men det blev svårt att 
veta på vilken station man var. 
Muséet är fullt av gamla vagnar, 
interaktiva simulatorer och en 
barnhörna som är kul även för 
vuxna.
w Covent Garden Piazza, WC2E 
7BB
T-bana: Covent Garden
S www.ltmuseum.co.uk

MInnesNostalgitur på Museum of Brands.
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5 x att äta
Fish & chips
Lika mycket ett måste i London 
som croissant i Paris och vodka 
i Moskva. Min favorit är Poppies 
i Spitafields – en härligt klyschig 
gammal diner med jukebox,  röda 
telefonkiosker och en massa va-
rianter på denna klassiker. Fish 
and chips kan givetvis också 
avnjutas i en mörk pub med en 
kall öl.
w 6-8 Hanbury Street, E1 6QR
T-bana: Liverpool Street
S www.poppiesfishandchips.co.uk 

Paj
Britter älskar pajer av många 
olika slag. Stek och ale, kyck-
ling och svamp eller njurpaj – du 
måste prova denna rätt som ofta 
kommer med potatismos och 
ärter. Varje pub med självaktning 
säljer paj, men bäst äts den på 
anrika The Guinea. Deras pajer, 
som vinner utmärkelser i samma 

takt som Zlatan vinner guldbol-
lar, har ätits av kungligheter och 
kändisar i decennier. 
w 30 Bruton Place, W1J 6NL
T-bana: Bond Street/Oxford 
Circus
+44 20 7409 1728
S www.theguinea.co.uk

Sunday Roast
Stek, potatis, yorkshirepudding, 
grönsaker och brunsås har tra-
ditionellt sett serverats på sön-
dagar. Men denna brittiska klas-
siker, som påminner om deras 
julmiddag, har blivit så populär 
att man numera kan äta den 
veckans alla dagar. Prova den 
på The Grapes - Charles Dickens 
gamla stamhak vid Themsen 
som nu ägs av Gandalf-skådisen 
Ian McKellen.
w 76 Narrow Street, E14 8BP
T-bana: Westferry DLR
S www.thegrapes.co.uk 

Scotch Egg
Denna delikatess är ett hårdkokt 
ägg omgivet av korvkött som 
rullats i ströbröd och bakats. 
Piccadillybutiken Fortnum and 
Mason ska på 1700-talet ha upp-
funnit detta. Gå dit och pröva.
w 181 Piccadilly, London W1A 
1ER 
T-bana: Piccadilly Circus
S www.fortnumandmason.com 

Pudding
I Storbritannien är pudding inte 
samma sak som hemma. Här har 
den en fastare form och behöver 
inte ens vara en dessert. Smaka 
en sticky toffee pudding efter 
maten. Gärna på gastropuben 
Holly Bush i mysiga Hampstead 
vars munvattnande meny är 
mycket mer än bara desserter.
w 22 Hollymount, NW3 6SG
T-bana: Hampstead
S www.hollybushhampstead.co.uk 

Paj på The Guinea.

5 x parker

5 x guidade turer

Richmond Park
Den lilla byn Richmond med 
sina mysiga restauranger nere 
vid Themsen är värt ett besök 
så snart checklistan i centrum 
är avklarad. Den stora parken är 
oändlig och full av rådjur. Perfekt 
för en familjetripp eller roman-
tisk dagsutflykt.
T-bana: Richmond

Hampstead Heath
Glöm trängseln i de centrala 
parkerna. Här kan du ligga på ett 
enormt fält i och blicka ut över 
staden. I parken finns också en 
av Londons få utomhuspooler. 

Avsluta promenaden med en 
fika i någon av Hampsteads 
 mysiga caféer. 
T-bana: Hampstead Heath

Primrose Hill
Londons mest romantiska plats. 
Från en kulle i detta exklusiva 
område ser man stadens skyline. 
Hit tog jag min första London-
date 2007 och det har blivit ett 
antal lyckade återbesök.
T-bana: Chalk Farm

Kew Gardens
Londons mest spännande park 
till utseendet. Denna 150 hek-

tar stora botaniska trädgård 
har  alltid intressanta projekt på 
gång.
T-bana: Kew Gardens
S www.kew.org 

Regent’s Park
Enorm park som har allt – 
vackra blomrabatter, vatten, 
cricketplaner, skogar, universi-
tet, prisbelönt utomhusteater 
(openairtheatre.com) och zoo. 
Perfekt för en promenad mellan 
Baker Street och Camden via 
kanalen.
T-bana: Baker Street/Regent’s 
Park

Graffitirunda
Londons konst finns lika mycket 
på stadens gator som i de fina 
museerna. Graffitilegenden 
Banksy är bara början när en 
expert tar dig med på en av-
slappnad runda och berättar his-
torierna bakom världens bästa 
väggmålningar. 
£15-£20 (ca 162 - 216 kr).
T-bana: Old Street.
Förboka alltid på 
S www.londongraffititours.com

Cykelrunda
Häng på Londons cykeltrend  
och trampa längs Themsen. 
 Varje dag går cykelturer med 
olika teman, ledda av grymt 
kunniga guider. Välj OS-turen, 
cityturen eller natt-turen som 
innehåller ett par ”vätskekontrol-
ler” på pubar. Kom ihåg att hålla 
dig till vänster! Från £18.95 (ca 
204 kr).
T-bana: Waterloo
S www.londonbicycle.com

Matrunda
Walk Eat Talk Eat kör guidade 
turer som engagerar mage och 
smaklökar såväl som hjärna och 

fötter. Olika teman som cykel-
turen ”Wheels and Meals”, 
den lite lyxigare ”Rooftops and 
Markets” och nya kvällsrundan 
”Drinks and Nibbles”, som tar 
dig runt bryggerier och barer. 
Mötesplats varierar och mat/
dryck ingår i priset. Från £50 (ca 
539 kr).
S www.walkeattalkeat.com

Rocklegendarrunda
Minivan-tur till några av rockhis-
toriens viktigaste platser. Förut-
om skivbolag, hotell och klubbar 
är Jimi Hendrix hus, Bill Wymans 

Sticky Fingers-restaurang och 
Abbey Road är några av stop-
pen. Pris: £30 (ca 323 kr)
T-bana: Charing Cross
S www.viator.com 

Arkitekturrunda
London, där medeltida byggna-
der trängs med dagsfärska sky-
skrapor, är som en levande arki-
tekturhistoriebok. De arkitekt-
ledda vandringarna har ett 40-tal 
olika teman och uppskattas av 
såväl arkitekturnördar som glada 
amatörer. £15 (ca 162 kr)
S www.londonarchitecturewalks.com

Walk Eat Talk Eat – guidad mattur.
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5 x för barn
Harry Potter Tour
Ett besök i filmstudion där Harry 
Potter-filmerna spelades in är ett 
måste för alla fans. Tyvärr anser 
många det och man får räkna 
med en del köande. Men väl inne 
och förbi souvenirförsäljningen 
är Hogwarts, Diagon Alley och 
en kvastflygtur väl värt väntan. 
Förboka alltid biljetter innan.
Vuxen £30. Barn under 15 år 
£22.50, under 5 år gratis.
Studio Tour Drive, Leavesden
Hitta hit: Tåg till Watford 
 Junction från Euston, tar ca en 
kvart och kostar cirka 110 kr 
t o r. Buss till studion varje kvart, 
 biljett 22 kr.
S www.wbstudiotour.co.uk

Besök en fotbollsarena
Arsenal, Fulham, Chelsea och 
Wembley har alla guidade turer 
och museum. Favoritlag avgör 
kanske valet av tur, men Chelse-
as hypermoderna museum ska 
vara Londons största. Förutom 
spel och prylar från klubbens 
107-åriga historia får man även 

besöka omklädningsrum och 
spelargång. Chelsea arrangerar 
även övernattningar för barn.
Vuxen £20 (ca 216 kr). Barn un-
der 15: £13 (ca 140 kr), under 5 
år gratis. 2 vuxna + 2 barn £58 
(ca 625 kr).
S www.chelseafc.com/stadium-tours 

Sov på zoo
London Zoo är en upplevelse i 
sig. Det öppnade 1847 och är 
nu hem åt 760 djurarter. Här fick 
succéavdelningarna Gorillariket, 
Pingvinlandet och Regnskogs-
livet i mars 2013 tillökning av 
Tigerterritoriet – en Indonesien-
inspirerad tigervärld. Mars till 
november arrangeras även över-
nattningar för barn med exklusi-
va turer och aktiviteter.
Vuxen £21.50 (ca 232 kr). Barn 
£16 (ca 173kr).
S www.zsl.org

Disco Loco
Bethnal Green Working Men’s 
Club har klubb på dagen för 
danssugna barn – och vuxna. 

Om de små inte kan engelska 
är det ett perfekt sätt att möta 
andra barn och ha kul ändå. 
Gunga med till skön musik och 
njut av tårtor, vegetarisk sushi, 
popcorn och drinkar.
Inträde: £3 (ca 32 kr).
w 42-46 Pollard Row, E2 6NB
T-bana: Bethnal Green
S www.workersplaytime.net

Flytande dockteater
Anrika Little Angel Puppet Thea-
tre i Angel har dockteatershower 
för alla åldrar. Men ännu lite ro-
ligare är kanske att gå på dock-
teater på en båt. Puppet Barge 
ligger oktober – juli förankrad i 
mysiga kanalområdet Little Ve-
nice. Den intima teatersalongen 
med 55 platser har underhållit 
barn och vuxna sedan 80-talet.
Vuxen £10 (ca 108 kr). Barn 
£8.50 (ca 92 kr).
w Blomfield Road (mittemot 
nummer 35), W9 2PF
T-bana: Warwick Avenue
S www.littleangelfirsts.com
S www.puppetbarge.com

Diagon Alley – för Potterfrälsta.

5 x restauranger
Hedone
Michael Jönsson är en jurist ut-
an kockutbildning. Men inom 
ett år efter att göteborgaren 
öppnat sin första restaurang fick 
den en Michelin-stjärna. Nu är 
franskinspirerade Hedone känt 
som en av Londons – och värl-
dens – främsta smakupplevelser. 
Trerätters lunch: £35 (ca 377 
kr). Avsmakningsmeny: £65 (ca 
700 kr)
w 301–303 Chiswick High Road, 
W4 4HH
T-bana: Chiswick Park
S www.hedonerestaurant.com 

Nobu Berkeley
Världsstjärnor vallfärdar till den-
na lyxiga japanska fusionres-
taurang i Mayfair. Sätt dig vid 
sushibaren eller i restaurangen 
och smaka på Nobus paradrätt – 
svart torsk. För något lättare slå 
dig ner i loungebaren och sippa 
på en japansk mojito (£14). Där 
har jag bland annat sett Naomi 
Campbell, Rod Stewart – och 
stammisen Fredrik Ljungberg 
hänga. Lunchmeny: £28.50 (ca 
307 kr). 

w 15 Berkeley Street, W1J 8DY
T-bana: Green Park
S www.noburestaurants.com

Clos Maggiore
På en bakgata i Covent Garden 
ligger stället som 2012 vann ut-
märkelser som Storbritanniens 
”sexigaste” och ”mest roman-
tiska” restaurang. Framför kami-
nen på deras grönskande inner-
gård förstår man helt klart det. 
Med god, billig fransk-europeisk 
mat och kunniga sommelierer är 
allt man behöver ett bra sällskap. 
Perfekt före musikalen.  
Huvudrätter kring £20 (ca 216 
kr). Teatermeny, trerätters och 
en halv flaska vin: £23.50 (ca 
253 kr).
w 33 King Street
T-bana: Covent Garden
S www.closmaggiore.com 

Tramshed
Stjärnkocken Mark Hix har flera 
lyxrestauranger i London. Den 
senaste ligger i en gammal in-
dustrilokal och har ett väldigt 
enkelt koncept. På Tramshed 
serveras endast två huvudrät-

ter – kyckling eller biff – till bra 
priser. Istället för att diskutera 
menyn kan man istället ägna tid 
åt att beundra konstnären Da-
mien Hirsts verk mitt i lokalen. 
Passande nog så symboliserar 
konstverket menyn: en ko och 
en tupp uppstoppade i ett akva-
rium. Revbensstek, 250g: £20 
(ca 216 kr)
Stor kyckling för två eller tre: £25 
(ca 270 kr) 
w 32 Rivington Street, EC2A 3EQ
T-bana: Old Street
S www.chickenandsteak.co.uk

Chotto Matte
Här möts Tokyo, Peru och Soho. 
Chotto Matte är lyxig, fräsch 
och prisvärd. Maten är en bland-
ning av det japanska och peru-
anska köket. Ät, eller njut av en 
färgglad cocktail i deras stora 
loungebar. Avsluta alltid med 
den saltade karamellchokladfon-
danten. Niorätters avsmaknings-
meny: £40 (ca 430 kr). Cocktails 
runt £9 (ca 97 kr)
w 11 Frith Street, W1D 4RB
T-bana: Tottenham Court Road
S www.chotto-matte.com 

Hedone – världskänt.

Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider
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5 x boenden
London Edition
Ian Schrager, hotellvärldens Jay 
Z som bland annat grundade 
klubben Studio 54 i New York, 
är tillbaka i London. London Edi-
tion ligger 30 meter från Oxford 
Street och är en läckert inredd 
1800-talsbyggnad. Restaurang-
en Berners Tavern, vars väggar 
helt täckts av tavlor, har fått 
toppbetyg och är värd ett besök 
i sig. På bottenvåningen finns 
nattklubb. Och en förstklassig 
service med allt man kan behö-
va – mitt i centrum – gör London 
Edition fulländat.
Dubbelrum: £270 (ca 2911 kr).
w 10 Berners Street, W1T 3NP
T-bana: Tottenham Court Road
S www.edition-hotels.marriott.com/
london

The Pavilion
Trött på tråkiga hotellrum? Prova 
Londons rock’n’roll-hotell med 
30 unikt inredda rum. Min favorit 
är färgglada Honky Tonky Afro, 
men det finns bilder på alla på 
hemsidan. Trots att Leonardo 
DiCaprio, The Beach Boys och 
många andra kändisar har bott 
på detta Paddingtonhotell är det 
inte speciellt dyrt.
Dubbelrum: £110 (ca 1186 kr). 
Familjerum (två vuxna/två barn): 
£135 (ca 1456 kr).
w 34-36 Sussex Gardens, W2 
1UL
T-bana: Paddington och Edgwa-
re Road
S www.pavilionhoteluk.com

Shoreditch House
Detta trendiga hotell mitt i Lon-
dons hippaste område är en 
medlemsklubb. Rummen är 
ganska enkla. Men hit kommer 
du för den sköna stämningen i 
loungebaren eller för den exklu-
siva restaurangen och takpoo-
len. Lägg till bl a frisör och spa 
och det känns nästan överflödigt 
att lämna stället.
Dubbelrum: Från £88 (ca 949 kr).

w Ebor Street, Shoreditch, E1 
6AW
T-bana: Liverpool Street
S www.shoreditchhouse.com

Holly House Hotel
Vill du hellre spendera pengarna 
på annat ett onödigt lyxigt hotell 
är detta ett bra alternativ. Bra lä-
ge, säng och en schysst frukost 
är egentligen allt man behöver. 
Njut av att bo billigt – i ett områ-
de med några av världens dyras-
te hus. 
Dubbelrum: Från £65 (ca 701 kr).

w 20 Hugh Street, SW1V 1RP
T-bana: Victoria eller Sloane 
Square.
S www.hollyhousehotel.co.uk

Airbnb
Denna grymma hemsida är per-
fekt om ni vill hitta ett hemtrev-
ligt ställe hemifrån. Hyr någons 
lägenhet eller rum, och få myck-
et mer för pengarna än bara en 
säng. På Airbnb tipsar värden 
ofta om saker att göra och ni kan 
känna er som locals för en helg.
S www.airbnb.com 

London Edition – i sin prakt.

5 x klassiska pubar
Churchill Arms
Täckt av blommor, växtlighet och 
flaggor, och lika spännande inuti 
där prylar hänger överallt. Ett 
gediget ölsortiment och en grym 
djungelliknande thairestaurang 
gör denna Notting Hill-pärla till 
en sevärdhet så god som Big 
Ben eller London Eye. Thairätt 
och pint: £12 (ca 129 kr)
w 119 Kensington Church Street, 
W8 7LN
T-bana: Notting Hill Gate
S www.churchillarmskensington.co.uk 

The Faltering Fullback
Blomstrande vattenhål i norr 
som påminner om Churchill 
Arms med växter, prylar i taket 
och thaimat. Men även Lon-
dons bästa beergarden. Är man 
i närheten av Victoria Line är 
denna trevåningsbakgård värd 
ett  besök. 

Thairätt och pint: £10 (ca 108 kr).
w 19 Perth Road, London N4 3HB
T-bana: Finsbury Park
S www.thefullback.co.uk 

The Blackfriar
Sägs vara Londons äldsta pub. 
Och kliver man in i den lilla klos-
terlika byggnad som på något 
sätt lyckats klara sig när allt blev 
sönderbombat, så förstår man 
varför. Väggarna är fulla av bilder 
på munkar och gamla skrifter. 
Perfekt för en törstsläckare efter 
en Themsenpromenad. En pint 
öl: £4 (ca 43 kr).
w 174 Queen Victoria Street, 
EC4V 4EG
T-bana: Blackfriars

The Rake
Visst gillar vi alla en riktigt liten 
pub? Här är en av de minsta 
– som ändå rymmer en stor 

passion för öl. ”No crap on 
tap” är deras slogan och deras 
 spännande fatölssortiment byts 
hela tiden. 
En pint öl: £5 (ca 54 kr).
w 14 Winchester Walk, SE1 9AG
T-bana: London Bridge
S www.utobeer.co.uk

Waxy O’Connor’s
Gå in genom en ganska diskret 
dörr och du hamnar i en stor 
värld av olika trädekorerade rum 
och salar. Som om Narnia-värl-
den varit en irländsk pub. I salen, 
som är så stor att de fått in ett 
helt träd, har de ofta livemusik 
och dans på kvällarna. 
En pint öl: £4.50 (ca 49 kr).
w 14-16 Rupert Street, London 
W1D 6DD
T-bana: Leicester Square/Picca-
dilly Circus
S www.waxyoconnors.co.uk 

Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider

Churchill Arms – sevärt ute som inne.
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Gatukonst
Den skönaste konsten finns på 
väggar, hustak och gator. Spe-
ciellt området Shoreditch är i 
ständig förändring av nya verk 
från världskända gatukonstnä-
rer. Ta en promenad, ladda ner 
 Streetart London-appen eller 
boka en guidad tur för att höra 
de ofta fascinerande historierna 
bakom konstverken.
S www.streetartlondon.co.uk/tours

Fotboll
Huvudstaden i det många kall-
ar fotbollens hemland har alltid 
 heta drabbningar på gång. Är det 
svårt att få biljetter till Chelsea 
eller Arsenal, varför inte prova 
något genuint brittiskt? Millwall 
kanske inte spelar landets 
bästa fotboll, men deras ökän-
da fans är värda hela entrén. 
Glöm  turister och tedrickande 

 överklass – här är det action på 
läktaren. Kommer du med barn – 
kolla Fulham FC istället.
S www.millwalltickets.com

Parker
Från Kew Gardens och Rich-
mond i väst till Hampstead i norr 
och Greenwich i öst – London är 
perfekt för långa parkpromena-
der. Ta båten till Greenwich från 
Embankment och ställ dig vid ”ti-
dernas begynnelse” –  Greenwich 
Mean Times tidslinje. Eller blicka 
ut över London från Hampstead 
Heath där fältscenerna i filmen 
Notting Hill spelades in.

Musikaler
Jag har bott i London i fyra år 
och hade jag velat se en ny 
musikal varje vecka tror jag 
nog det hade gått. West Ends 
musikalscen måste upplevas. 

 Långkörare som We Will Rock 
You och Wicked får ständigt 
sällskap av pigga utmanare som 
South Park-skaparnas succé The 
Book of Mormon. 
Biljetter kan köpas online eller i 
luckorna på Leicester Square där 
de har sistaminuten-priser.
S www.theatreticketsdirect.co.uk

Människor
Strosa runt bland miljardärerna 
och lyxbilarna i Mayfair och du 
har stor chans att se en kändis 
lämna en restaurang eller bar. 
Slå dig ner på en uteservering 
i Camden och se alla punkare 
 eller rockabillystilar vandra  förbi. 
Häng bland hundratusentals 
kostymer i Canary Wharf eller 
kolla in hipsters i Brick Lane och 
Dalston. Oavsett vad,  så kom-
mer du se något av det mest ex-
trema i världen.

5 x att se

Kolla in gatukonsten.

5 x shoppingområden

5 x shoppingcenter
Harrods
Lyxvaruhus som känns lika 
mycket utställning som butik, 
med alla finare märken. Även 
om du inte är sugen på en Guc-
civäska så kan det vara roligt att 
se alla rika och kända människor 
shoppa loss – och smaka någon 
dyr sötsak på matavdelningen.
w 87–135 Brompton Road, SW1X 
7XL
T-bana: Knightsbridge
S www.harrods.com 

Selfridges
Här lever Harry Selfridges anda 
vidare i form av ett lyxigt men 
rimligt varuhus med kosmetika, 
kläder, teknologi och mycket an-
nat. Se några avsnitt av tv-serien 
Mr Selfridge innan du går dit.
w 400 Oxford Street, W1A 1AB
T-bana: Bond Street
S www.selfridges.com 

Boxpark
I världens första popup-varuhus 
trängs trendiga märken i con-
tainrar staplade på varandra. 
Förutom en massa events och 
små butiker finns här även bar 
och café.

w 2–4 Bethnal Green Road, E1 
6GY
T-bana: Shoreditch High Street
S www.boxpark.co.uk 

Westfield Stratford
Gigantiska Westfield i Wood  Lane 
öppnade 2008. Tre år senare stod 
tvillingvaruhuset i Stratford klart. 
Det är ett av Europas största. 
På en yta motsvarande 35 fot-
bollsplaner finns alla möjliga 
 kedjor. Utanför ligger OS-byn 
med en massa restauranger och 
barer.
w 2 Stratford Place, Montifichet 
Road, E20 1EJ
S uk.westfield.com/stratfordcity

Canary Wharf Shop-
ping Centre
Mellan skyskraporna i  Canary 
Wharf slipper du centrums 
turisthorder och kan i stället 
shoppa med stil. De över 200 
butikerna har lite finare märken 
och är, precis som byggnadens 
barer och restauranger, öppna 
alla dagar.
w Canada Place, E14 5AB
T-bana: Canary Wharf
S www.canarywharf.com

Bond Street
Alla lyxbutiker du behöver. Dol-
ce & Gabbana, Victoria’s Secret 
och Chanel är några av märkena 
med flagship-butiker på Mayfair-
gatan.
T-bana: Bond Street/Green Park
S www.bondstreet.co.uk

Oxford Street
Svår att missa. Denna enorma 
gata, som korsas på mitten av 
likvärdiga Regent Street, har 
alla stora kedjor du kan be om. 
Flera gånger om. Mina favoriter 
är den enorma Topshopbutiken 
och Primark – landets billigaste 
klädkedja som trots allt har en 

hel del bra grejer. Häng där när 
de öppnar för att ha en chans att 
prova och se allt.
S www.oxfordstreet.co.uk 

Covent Garden
Området kring denna turistfälla 
har en hel del sköna butiker. Här 
blandas stora kedjor med små 
marknadsstånd, märkesbutiker 
och secondhand.
T-bana: Covent Garden
S www.coventgardenlondonuk.com 

Carnaby Street
Denna lilla mysiga gågata är en 
miniversion av kaoset på Oxford 
Street och Regent Street som 

omger den. Här har alla mär-
ken ofta en egen butik så att du 
 direkt hittar vad du vill kolla på.
T-bana: Oxford Circus
S www.carnaby.co.uk

Savile Row
Parallellt med Regent Stre-
et  ligger kostym- och skjort-
affärerna kring anrika Savile 
Row med gentlemannakläder av 
 brittisk kvalitet. Som en enorm 
kontrast ligger här även mitt 
gamla jobb – det helvrickade 
amerikanska collegemärket 
Abercrombie&Fitchs flagship-
butik. 
T-bana: Piccadilly Circus

Kolla in de rika på Harrods.
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5 x ta sig runt

5 x sköna appar
City Mapper
Den överlägset bästa appen när 
man vill ta sig runt i London. City 
Mapper ger dig alla möjliga alter-
nativ att ta dig från a till b, med 
tid, kostnad och färdsätt uträk-
nat. Man ställer in sin hemadress 
och kan sedan alltid hitta dit 
med knappen ”Get Me Home”. 
En räddare i nöden efter en lång 
utekväll.

London Official City 
Guide App
Som att ha Visit London i fickan. 
Appen visar sevärdheter, händel-
ser och gratisaktiviteter i närhe-

ten av din position. Och du slip-
per stå i blåsten och veckla ut ett 
jättepapper varje gång du undrar 
om du är på rätt väg.

Tube Changer
Denna app kommer förmodligen 
inte att rädda ditt liv. Men den 
har förändrat mitt. Tube Changer 
berättar exakt var på t-banetåget 
du ska gå på för att hamna pre-
cis vid utgången där du går av. 
Tvättar effektivt bort din turist-
stämpel.

Street Art London
Även utanför de många ut-

ställningarna är London full av 
konst. Men vad har skapats av 
någon stor gatukonstnär och 
vad är klotter? Denna smarta 
app  visar dig till närmsta Banksy-
verk.

Hailo Black Cab
Att stå ute på gatan och vinka 
in en svart Londontaxi har sin 
charm, men hör till det förflutna. 
Hailo-appen vet var alla taxibilar 
är och med två touch beställer 
du den närmsta utan att behöva 
stå ute i regnet. Du betalar med 
kontanter – eller med kort direkt 
i appen.

Oyster Card
Är du bara här några dagar och 
räknar med att åka mycket kol-
lektivt kan det vara värt att köpa 
ett dagskort, £8.80 (ca 91 kr) för 
zon 1 och 2. Annars finns Visitor 
Oyster Cards som du helt enkelt 
kan ladda på med pengar som 
dras när du använder, men under 
en dag aldrig mer än priset av ett 
dagskort. Är du här längre och 
vill utforska staden utanför zon 
2, finns även veckokort för zon 
1-–3 för £35.60 (ca 369 kronor).
S visitorshop.tfl.gov.uk

Barclays Bikes
Bästa – och roligaste – sättet att 
se London på är bakom styret. 
För att kunna hyra en Barclays 
Bike behövs ett betalkort. Det 
kostar £2 (ca 21 kr)för ett dygn. 
Cyklar du bara 30 minuter åt 
gången tillkommer sedan inga 
extra kostnader. 
S www.tfl.gov.uk/roadusers/
cycling/14808.aspx

Taxi
De gamla klassiska svarta taxi-
bilarna är billiga och tar numera 
ganska ofta kort. En helt klart 
bättre idé än att försöka spara 

några pund med killen som står 
utanför klubben och skriker 
”taxi”. Och en helt klart bättre 
deal än de kallare, långsammare, 
farligare och dyrare cykeltaxifär-
derna.

Båt och linbana
Här finns inte bara t-bana, buss 
och en spårvagnslinje, utan även 
en utmärkt båtservice från Em-
bankment. Helt klart mysigaste 
sättet att ta sig till Greenwich på. 
Nu finns även en linbana mellan 
Royal Victoria (nås med ett DLR-
tåg från Bank) och O2-arenan 

(t-bana: North Greenwich). ”Bo-
ardingpasset” till Emirates Air 
Line kostar £3.20 (ca 33 kr) för 
vuxna och £1.60 (ca 17 kr) för 
barn med Oyster-kort.

Till fots
London är en bra stad att prome-
nera i. Men det är också en stor 
stad och många besökare till-
ryggalägger så många miles om 
dagen att de är för trötta för att 
utnyttja Londons nattliv till fullo. 
Så slit ditt Oyster med hälsan. 
Och när du går – kom ihåg att tit-
ta åt rätt håll.

Se London från sadeln.

5 x citysportande
Boule
Baren Baranis har spännande 
cocktails, franska specialite-
ter och Storbritanniens enda 
 inomhusboulebana – i en anda 
inspirerad av 60-talets St Tropez. 
I källaren under mysiga franska 
systerrestaurangen Cigalon.
w 115 Chancery Lane, WC2A 
1PP
T-bana: Chancery Lane
S www.baranis.co.uk

Bowling
Stans coolaste bowlinghallar, 
All Star Lanes, finns i Westfield 
Stratford, Brick Lane, Holborn 
och Bayswater. De är inredda 
som klassiska amerikanska 
50-talsdiners, med restaurang 

och bar i samma tema.
S www.allstarlanes.co.uk

Urban Golf
Gå lös med swingen mitt i cent-
rum tack vare denna grymma 
golfsimulator. Finns i West Ken-
sington, Soho och Smithfields. 
Ring, boka och utmana var-
andra.
Från £40 (ca 431 kr) i timmen 
per simulator.
S www.urbangolf.co.uk 

Biljard
Går att spela på bland annat All 
Star Lanes i Brick Lane och skö-
na Queen of Hoxton (1–5 Curtain 
Road). Men det mest klassiska 
biljardstället är hipstermeckat 

Efes i Stoke Newington. Bar, 
många biljardbord och skön mu-
sik. Hit drar folk ofta tidiga mor-
gontimmarna efter att barerna 
stängt.
w 17B Stoke Newington Road, 
N16 8BH
T-bana: Dalston Kingsland

Bordtennis
Pingis har aldrig varit hetare. 
Pingisbord syns både i parker 
och på hippa barer. Prova t ex 
baren Ping i Earl’s Court som har 
flera bord och turneringar varje 
tisdag.
w 180–184 Earl’s Court Road, 
SW5 9QG
T-bana: Earl’s Court
S www.weloveping.com 

Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider

Enda inomhusbanan för boulefantaster.
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Det här är guiden till mitt London. Och 
med den hoppas jag kunna hjälpa dig att 
hitta ditt. Efter några års resande flyttade 

jag hit eftersom att bo i London är det billigaste 
sättet att dagligen resa jorden runt på. Fyra år se-
nare så fortsätter jag att upptäcka nya ställen, om-
råden och aktiviteter. För oavsett hur länge du är 
här så blir du aldrig klar och frågan är enkel: Hur 
mycket hinner du med? Du är i The Big Smoke – 
kör så att det ryker.

Huvudsyftet med min guide är att våga leta 
sig bort från centrums attraktioner, hur fascine-
rande de än må vara. Jag har alltid bott och hängt 
mest i östra London, vilket kanske märks bland 
tipsen. Östra London är ett alternativt mecka 
som påminner mig om Möllevången i Malmö el-
ler Söder i Stockholm. Här byts turistfällor mot 
skönt häng och turister mot stans hippaste locals. 

Men du behöver inte välja mellan öst och 
väst. Londons charm ligger varken i Brick La-
nes loungebarer eller Mayfairs Michelinstjärne-

restauranger – utan i att man kan uppleva båda 
sidor på samma dag. Jag älskar att kunna dricka 
burköl till ravemusik i en gammal lagerlokal, ta 
tuben och strax smutta på cocktails bland kändi-
sar i någon lyxig bar. 

Så blanda det bästa av Londons alla världar 
tills du fått fram just din egen stad – ditt London. 

LONDON

Guideredaktör Susanne Wixe (susanne.wixe@aftonbladet.se).  Redigerare Yvonne Westerman. Kartgrafik Rikard 
Bodin.  Text & foto Petter J Larsson.   Utgivare Aftonbladet Hierta AB.  Ansvarig  utgivare Jan Helin.  
Adress Aftonbladet, 105 18 Stockholm.   Telefon 08-725 2000.

redaktion

5 x viktiga fakta

Hela världen ryms i London

Text & foto: PETTER J LARSSON

Pengar
Det brittiska pundet (GBP, £) 
ligger på strax över 11 kronor. 
(kolla exakt i januari). De flesta 
ställen tar kreditkort men i barer 
är det inte ovanligt att de lägger 
på en avgift på kortköp under 5 
eller 10 pund. Och i östra Lon-
don är det extremt glest mellan 
bankomaterna.

Betala i rätt valuta
Många butiker erbjuder dig nu-
mera att betala i svenska kronor. 
Schysst service kan tyckas men 
problemet är att beloppet i SEK 
fastställts av säljarens egen väx-
elkurs. Den är ofta lägre än kur-

sen växelkontoret ger dig. Så be-
tala och ta alltid ut pengar i GBP.

Pass
Storbritannien är inte med i 
Schengen. Därför måste du ha 
pass när du reser hit. Har du 
turen att se ut att vara under 25 
kan det vara bra att ha med dig 
passet även när du går ut – dörr-
vakterna här är inte alltid glada i 
utländska körkort.

Sjukvård
Sveriges ambassad uppmanar 
resande i Storbritannien att ta 
med sig det europeiska sjukför-
säkringskortet som man får från 

försäkringskassan. Detta ska gö-
ra det lättare att få vård i ett an-
nat EU/ESS-land. Men själv har 
jag alltid fått gratis vård här utan 
några problem trots tappat kort.

Internet
Glöm inte att stänga av dataroa-
ming på mobilen så du slipper 
dyra internetkostnader. Här har 
nästan alla caféer, restauranger 
och barer trådlöst internet så di-
na Instagram-följare inte missar 
någonting av din resa. Ett wifi 
som heter ”The Cloud” dyker 
upp överallt. Det är internet gra-
tis – allt du behöver göra är att 
registrera dig.

5 x utflykter
Neasden-templet 
St Pauls och Westminster Abbey 
i all ära – i Neasden finns en mer 
exotisk religiös byggnad. Det 
enorma BAPS Shri Swamina-
rayan Mandir är Europas första 
hinduiska tempel. Trädgården 
och arkitekturen känns mer som 
Taj Mahal än nordvästra London. 
Bäst är kanske ändå deras grym-
ma indiska restaurang.
w 105–119 Brentfield Road, 
NW10 8LD
T-bana: Neasden
S londonmandir.baps.org 

Brighton
”Storbritanniens gayhuvudstad” 
ligger bara en timme bort. Här 
kan man festa, bada i havet eller 
bara njuta av vädret som faktiskt 

alltid är bättre än i London. 
Tåg t o r från Victoria: £25 (ca 
270 kr).
S www.thetrainline.com 

Bath
Englands Venedig ligger på 
Unescos världsarvslista och är 
fullt av gamla teatrar, museer 
och span. Prova ett av de ro-
merska baden som byggts på 
naturliga källor. Här kan par 
övernatta och få ett romantiskt 
avbrott från Londons intensitet.
Tåg t o r från Paddington från £39 
(ca 420 kr)
S www.visitbath.co.uk 

Oxford
Du kliver av tåget i en annan 
värld. Kunskap finns i luften, 

män bär tweed och folk nästan 
bryter på latin. Känn atmosfären 
bland dessa gamla byggnader 
där J R R Tolkien, Oscar Wilde 
och många andra studerat. 
Tåg t o r från Paddington från 
£23.50 (ca 253 kr).
S www.oxfordcityguide.com 

Highclere Castle
Besök slottet från tv-serien 
Downtown Abbey. Strosa runt i 
paret Granthams hem och stora 
trädgård, som även har en stor 
egyptisk utställning. Slottet nås 
med taxi från Newbury. Vuxen-
biljett: £18 (ca 194 kr), barn 
£10.50.
Tåg Paddington – Newbury t o r 
£22.40 (ca 242 kr)
S www.highclerecastle.co.uk

Romerskt bad i Bath.

Väder
Dags-
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och antal 
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dagar per 
månad.
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Priskoll
Så mycket kostar:
Pint (ca 0,57 l) öl: ca 49 kr
Big Mac måltid: ca 53 kr
Kopp svart kaffe: ca 27 kr
Taxi 3km: ca 129 kr
Bussresa: ca 15 kr ( m Oyster)


