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En weekend i London har
något för alla
London är ett perfekt resmål för en weekendresa. Det
finns mängder av möjligheter att hitta en billig flygbiljett i
sista minuten och den internationella huvudstaden
erbjuder någonting för alla smaker, oavsett om du är
intresserad av konst, musik, mat, fotboll, shopping eller
rödklädda gubbar med stora pälshattar. Slappna av med
en pint på en av Londons många pubar, promenera i en av
stadens vackra parker, shoppa i Knightsbridge eller ät
fantastisk mat på en av Londons 62 Michelinbelönade
restauranger. Problemet när man väl har landat är inte
vad man ska göra, utan snarare hur man ska hinna med
allting! Staden är så fullspäckat med saker att göra, så
det kan vara en bra idé att lägga ribban på en rimlig nivå
och välja ut ett par olika mysiga områden och/eller
intressanta sevärdheter om man besöker London över en
weekend.
Det finns ju ingen anledning att stressa ihjäl sig när man
är ledig, eller hur? Det går att ta båten till England och
man kan även simma över den Engelska kanalen, men det
är smidigast att flyga in till antingen Heathrow eller
Gatwick. Eftersom staden är ett av Europas mest
populära resmål brukar det oavsett årstid finnas gott om
billiga flygresor och sista minuten-resor från många olika
orter i Sverige, så det är enkelt att ta sig till den engelska
huvudstaden för en trevlig London-weekend.

E

n weekend i London: Saker att se

och göra
Museer
London har hur många sevärdheter som helst, både historiska och moderna, och har
man inte besökt turistattraktioner som Tower of London, Buckingham Palace och St.
Pauls Cathedral tidigare är de alltid värda ett besök. Staden erbjuder även mängder av
olika museer – från populära attraktioner som Tate Modern, National Gallery och
British Museum som drar miljontals besökare varje år, till mer obskyra
vetenskapsmuseer som British Dental Association Museum, där man kan beskåda en
hel del tänder och märkliga tandläkarverktyg från svunna tider, och British Optical
Association Museum som har 11 000 olika objekt relaterade till optometri (inklusive
Leonardo DiCaprios kontaktlinser!).
Är man konstintresserad erbjuder London en hel del. Tidigare nämnda Tate Modern
visar modern samtidskost i ett gammalt kraftvärmeverk på södra sidan av Themsen.
Även om man inte är så intresserad av vad som visas på museet är den mäktiga
byggnaden värd ett besök. National Gallery strax norr om Trafalgar Square har fler än
2 000 målningar från medeltiden och framåt. En stor avdelning fokuserar på engelska
landskapsmålare från 1800-talet, som Turner och Gainsborough, men det finns även
kost från högrenässansen (Michelangelo, El Greco) och berömda tavlor av
impressionister som Degas och Van Gogh. För modern konst i lite mindre skala kan
man besöka Serpentine Galleries i Kensington Gardens, och faller inte utställningen på
läppen kan man alltid ta en skön promenad i den vackra parken.

Shopping
Det råder ingen brist på shopping-möjligheter i London och är man där över en längre
weekend hinner man med både vintagebutiker i Camden och high fashion på Sloan
Street i Kensington. Är man intresserad av marknader (och det är man väl alltid) kan
man fynda LP-skivor, vintagejeans, krimskrams och märkliga antikviteter på Camden
Market i norr på eller på Old Spitalfields Market i öster. Gillar man mode,
designerkläder och accessoarer får man inte missa Bond Street i Mayfair, där man lätt
kan spendera halva reskassan på en handväska. Om du bokar in din resa i januari eller
juni/juli kan du spara några kronor genom att handla på rea i de stora varuhusen
Harrods, Selfridges eller Liberty (och andra ställen också för den delen).

Restauranger och barer
Storbritannien brottades under många år med ett dåligt matrykte tack vare tråkig

pubmat och märkliga regionala specialiteter som Haggis (hjärta, lever och lungor från
ett får, stoppat i en fårmage), men det var länge sedan. Dagens London erbjuder
obegränsade möjligheter när det gäller mat: från lyxrestauranger som drivs av
stjärnkockar till opretentiös mat från världens alla hörn. Med många invandrare från
imperiets gamla kolonier kan London stoltsera med suverän mat från Indien,
Västafrika och Karibien som ofta är både prisvärd och spännande. Om du befinner dig
in närheten av Covent Garden, dyk in på brasseriet Dishoom som serverar indiska
specialiteter som inte går hårt åt plånboken. Ett stenkast från Regent’s Park ligger
Archipelago, en restaurang för äventyrliga matentusiaster som gillar att få sin mat
serverad i en miljö belamrad med artefakter från olika kulturer. Både pytonorm och
zebra står på menyn. Eller varför inte slå på stort? Boka in dig på den färgstarke
London-kocken Gordon Ramsays restaurang för en matupplevelse utöver det vanliga
som kostar mer än skjortan.

Många associerar London med välinrökta pubar med heltäckningsmattor som luktar
rengöringsmedel, och det är naturligtvis inte helt fel, men nuförtiden finns det många
andra alternativ för de som är intresserade av lite elegantare drycker och miljöer.
Original Sin i östra London har en innovativ cocktaillista och ligger lämpligt nog precis
under hamburgerrestaurangen Stokey Bears. Kombinationen cocktails och burgare
sitter som en smäck. Strax söder om British Library i St Pancras Renaissance
Hotel ligger Booking Office, en bar som serverar både klassiska och nymodiga
cocktails i en unik miljö. Den viktorianske arkitekten Sir George Gilbert Scott står för
den något gotiska inredningen. Befinner man sig i östra London kan man ta en kort
promenad norr om tunnelbanestationen Liverpool Street, och dyka ner i källaren under
restaurangen Hawksmoor Steakhouse. Där ligger cocktailbaren Hawksmoor
Spitalfields som är känd för både sina drinkar och sin otroligt trevliga personal.

V

isste du att...?

London har en anrik historia, och med en lång och brokig historia kommer många
bisarra och roliga historiska fakta. Visste du till exempel att det flådiga varuhuset
Harrods sålde kokain fram till 1916 (man kan tänka sig att det var mycket folk på
julrean), att statyn över George Washington står på importerad jord från USA eftersom
Washington svor att aldrig mer sätta sin fot på brittisk mark, och att en tidskapsel
begravdes under Kleopatras nål år 1878 som sägs innehålla cigarrer, ett porträtt av
drottning Victoria, några dagstidningar och 12 bilder på engelska skönheter (från
slutet av 1800-talet).

K

änn dig som hemma

Londons pubkultur
Om man vill träffa Londonbor, eller bara vill känna sig som en, ska man naturligtvis
kika in på närmaste pub för ett par kalla. Britterna dricker en hel del ljus lager och
vissa gillar att blanda sin öl med lemonad (en så kallad shandy), men det finns
mängder av alternativ för mer seriösa öldrickare, och man ska inte glömma bort att
britterna har en anrik historia av att brygga stout, porter, IPA och bitter. Det finns
vanligtvis en pub på vartannat hörn in London, men vill man besöka en lokal med
litterära anor kan man bege sig till The Fitzroy Tavern som ligger i Fitzrovia. George
Orwell, Dylan Thomas och den ockulte författaren Aleister Crowley var alla stammisar
vid olika tillfällen. The Jerusalem Tavern på Britten Street strax öster om Soho är ett
intimt ställe med öl från ett mindre bryggeri i Norfolk, och Princess Louise i närheten
av tunnelbanestationen Holborn har en otroligt påkostad viktoriansk interiör.

Londons gröna oaser
Har man tur med det temperamentsfulla brittiska vädret kan man med fördel packa en
picknick och slappna av i en av Londons många parker – det är vad Londonborna själva
brukar göra på helgerna. Gigantiska Hyde Park, den botaniska trädgården vid Kew
Gardens, eller charmiga Hampstead Heath (bästa parken för drakflygning) är
klassiska, men bra alternativ. Hamnar man i Hampstead Heath kan man gärna ägna
några minuter på Parliament Hill för en fantastisk utsikt över stan, besöka den
övervuxna och lite läskiga kyrkogården Highgate Cemetary där bland annat Karl Marx
ligger begraven, eller gå förbi den berömde poeten John Keats hus.

Sport
Fotboll är naturligtvis heligt i London, och med tio lag i de två översta divisionerna
finns det en hel del att välja bland för den som är fotbollsintresserad. Arsenal,
Chelsea och Tottenham har varit de mest framgångsrika klubbarna på senare år,
men man kan även se lag som Millwall och Fulham i divisionen under Premier League
och få ungefär samma upplevelse till en något billigare penning. Säsongen pågår
mellan augusti och maj, och om man vill gå och se en match är det bra att köpa
biljetter i förtid, samt att värma upp stämbanden innan man ställer sig i klacken och
sjunger i 90 minuter. Föredrar man att det är knäpptyst på läktaren är det bättre att
besöka London i juni/juli när världens mest prestigefyllda tennisturnering – Wimbledon
– går av stapeln. Även där är biljetter i förtid ett absolut måste. För riktiga anglofiler
kan vi rekommendera ett besök på City Of London Bowling Club, där man spelar den

engelska versionen av boule, gärna iförd helvit klädsel och med en gin och tonic i
handen för bättre precision i kasten.

