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Der er ikke noget galt med DNH. Hverdagen 
kan bestemt have sine gode perioder. Hjemme 
hos os bliver hverdagen bare endnu bedre, når 
vi kommer hjem fra en rejse og er nået at blive 
træt af alle de besværligheder, der selvfølgelig 
også findes, når man tumler rundt derude i 
store bølger, på overfyldte, sydeuropæiske 
campingpladser eller i en asiatisk hovedstad, 
hvor man en sen aften ikke kan opdrive et hotel, 
der er til at betale.

Det allerbedste er, at man selvfølgelig ikke 
behøver at flyve til verdens ende for at finde 
eventyret. Nogle af vores bedste rejser har ligget 
lige om hjørnet. F.eks. når vi en efterårsmorgen 
smider en gummibåd på taget af vores gamle bil 
og kører to timer væk fra København for at sejle 
med båden på en svensk skovsø. Eller skaffer os 
billige billetter og flyver til Rom i tre dage med 
drengene. For fra Danmark kan man komme 
billigt og hurtigt på eventyr i Europa, så det nu 
er blevet endnu nemmere for familier at få gode 
og kulturelle rejseoplevelser sammen. 

Så REJS! Og rejs med jeres unger. Lige pludselig 
er de blevet 14 år og vil meget hellere gå til 
klassefest og drikke Breezers. REJS... NU!

Mikkel Beha Erichsen
Tv-vært og foredragsholder
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Jeg er et tidligt skadet barn. 

Da jeg var seks måneder gammel, købte min mor og far 
sammen med nogle venner Nordkaperen. Og min skæbne var 
dermed, så at sige, besejlet.

Hele min opvækst skiftede jeg mellem DNH – Dansk Normal 
Hverdag og livet ude i den store verden. Måske var jeg ikke 
lige så god til at stave og regne som de andre børn i klassen, 
når jeg vendte hjem fra en lang rejse uden skolegang. Men 
i biologitimen kunne jeg derimod fortælle, at blåhvaler har 
meget dårlig ånde, fordi jeg havde set en. Da vi skulle tage 
50-meter-mærket i svømning, kunne jeg gøre det under 
vand. Og da vi startede på engelsk i 3. klasse, kunne jeg 
lidt mere end de andre, fordi jeg lige var kommet hjem fra 
Trinidad og Tobago, hvor jeg havde talt engelsk med de 
lokale drenge. 

Hvis man spørger mig, er det aldrig forkert at hive sine 
unger ud af skolen for at lære dem noget andet. For der er 
så meget at lære derude i den store verden. Min kone og jeg 
har selv rejst rigtig meget med vores 3 drenge. Og hvor har 
det været vidunderligt! Det er her, vi rigtig lærer hinanden 
at kende. Det er der, hvor vi kan vågne om morgenen og 
spørge hinanden, hvad vi har allermest lyst til at bruge dagen 
sammen på. Det er på vores rejser, at vi sammen går og 
bliver klogere på, hvad det er for en verden, vi lever i. Og 
sammen bliver vi konstant mindet om, at man kommer langt 
i livet ved at bevare sin nysgerrighed og åbenhed over for alt 
det, man ikke kender til.
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Westminster & Trafalgar s. 74
Historien om... Trafalgar Square, Horse Guards 
Parade, Buckingham Palace, 10 Downing Street, 
Houses of Parliament + Big Ben, Westminster 
Abbey, Museum at the Royal Institution

City of London s. 92
Historien om... Millennium Bridge, St Pauĺ s 
Cathedral, Monument, Leadenhall Market, 
Tower of London, Tower Bridge Exhibition
 
Notting Hill & Kensington s. 108
Historien om... Kensington Gardens, Hyde Park, 
Natural History Museum, Science Museum

Chelsea & Knightsbridge s. 120
Historien om... National Army Museum, 
Chelsea FC, Harrods, Battersea Park Zoo 

Greenwich & Docklands s. 132
Historien om... Museum in London Docklands, 
National Maritime Museum, London Planetarium,  
Royal Observatory (Greenwich Mean Time)

Kort over London s. 144-145

Adresser s. 146
Legepladser + City Farms s. 156
Praktiske oplysninger fra A-Å s. 160

Indholdsfortegnelse s. 175
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Velkommen – bag om bogen
Mød Ella Bella og hendes familie
Afrejse

South Bank & Southwark s. 18
Historien om... London Eye, (SEA LIFE) London 
Aquarium, Tate Modern, Golden Hinde, Borough 
Market, HMS Belfast, London Dungeons, 
Imperial War Museum 

West End s. 38
Historien om... Piccadilly Circus, Hamleys, 
British Museum, Somerset House, Covent 
Garden, London Transport Museum, Benjamin 
Pollock ś Toyshop 

East End s. 56
Historien om... V&A Museum of Childhood, 
Geffrye Museum

Marylebone & Camden Town s. 64
Historien om... London Zoo (Regent’s Park), 
Madame Tussauds Wax Museum, Sherlock 
Holmes Museum
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en mulighed for, at I 
forældre og børn sammen 
kan genopleve og snakke 
om rejsen efterfølgende. 
Og måske skabe drømme 
om nye rejseeventyr for 
familien.  

Velkommen til Ella Bellas 
univers og hendes oplevelser 
i London.

Sara Helena Kangas
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Bogserien Ella Bellas eventyr indeholder flere 
spændende rejsemål, som alle er fortalt og illustreret 
til børn. Guidebøgernes formål er at inkludere 
børnene på familiens rejser. Med Ella Bellas eventyr 
får I forældre et materiale, som kan bruges sammen 
med og af børnene. Både før, under og efter rejsen. 

Bøgerne om Ella Bella og hendes forældre er med 
til at give børnene en forståelse og interesse for det 
land og den kultur, I sammen skal besøge. Ved hjælp 
af et illustrativt layout og et let forståeligt sprog, 
som både egner sig til oplæsning og selvlæsning, 
guides børnene igennem de mest interessante og 
børnevenlige seværdigheder på den pågældende 
destination. På den måde kan børnene blive en del af 
forberedelserne og glæde sig til turen sammen med 
jer forældre. 

På selve rejsen fungerer bogen som et børnevenligt, 
appetitligt og lærerigt supplement til de voksnes 
guidebøger. Dog er der sorteret ud i antallet af 
seværdigheder i børnenes guide, så der er lidt, men 
godt og børnevenligt repræsenteret i hvert kapitel.
Sidst, men ikke mindst, vil Ella Bellas eventyr være 

Bag om bogen (mest til forældrene) 
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Ella Bella, Otto, Mor 
og Far elsker at rejse 
og opleve nye eventyr 
sammen. 

Ella Bella har næsten 
altid sin lille rygsæk 
med, som hun kan 
putte små ting i på 
deres rejser. Otto 
er familiens kloge 
hoved, som ved en 
masse om både alt 
og intet. Mor, hun 
elsker at snakke med 
nye mennesker og 
at drikke kaffe på 
café. Og Far, han 
har altid kameraet 
klar, så han kan 
tage billeder af både 
familien og de mange 
seværdigheder. Og af 
familien sammen med 
seværdighederne, 
ikke mindst... 
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Ella Bella er god til at bygge med klodser.  
I ugerne før familiens rejse til London hjælper 
Far hende med at bygge tårnet med den store 
klokke, der hedder Big Ben. Far fortæller Ella 
Bella, at klokketårnet er en af de mest kendte 
bygninger i London. Ella Bella glæder sig til 
snart at se det store tårn i virkeligheden. 
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noget til turen. Hun glæder sig meget til at komme ud 
på nye eventyr.

Ella Bella skal til at pakke sin kuffert. Bamse skal 
selvfølgelig med i den lille rygsæk, som Ella Bella 
ofte har med sig rundt.  

Tøj

Sko + evt. sandaler
 

Ella Bellas eventyr – London
  

Tandbørste + tandpasta

Solcreme

En lille rygsæk

Bamse

Spil og farveblyanter

Penge + pas

Paraply 

(Sol)hat

Evt. badetøj
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Så er dagen, hvor Ella Bella, Otto, Mor 
og Far skal rejse, endelig kommet. Der 
er langt til London, så de skal med en 
flyver. Ella Bella har prøvet at flyve et 
par gange før, men hun synes alligevel, 
at det er meget spændende. Og for rigtig 
at kunne følge med i alt det, der sker 
udenfor, skynder hun sig at tage en plads 
ved vinduet.

Imens de andre passagerer finder deres 
pladser, fortæller Otto Ella Bella, at et 
almindeligt passagerfly ligesom det, 
de sidder i, kan flyve i mellem 9 og 13 
kilometers højde. Ella Bella ved, at der 
hjemme fra deres hus er 10 kilometer 
ud til faster Marianne. Så de flyver altså 
cirka lige så højt som afstanden mellem 
de to huse. Det synes Ella Bella er både 
underligt og vildt at tænke på! 
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Da de er oppe i luften, finder Far 
guidebogen frem. Han vil fortælle 
Ella Bella og Otto lidt om London. 
Imens tager Ella Bella sit tegnegrej 
op af rygsækken. 

“London er hovedstad i England”, 
læser Far. Ella Bella vil gerne vide, 
hvordan Englands flag ser ud. Far 
siger, at det er sjovere, hvis hun 
prøver at tegne Storbritanniens flag. 
For England danner sammen med 
tre andre lande, Skotland, Wales 
og Nordirland et fællesskab, som 
hedder Storbritannien. De fire lande 
har den samme regent, de samme 
love og den samme slags penge. Det 
synes Ella Bella lyder ret smart.  

Far hjælper Ella Bella med at tegne 
de mange streger, der danner 
Storbritanniens flag. Flaget bliver 
kaldt Union Jack. Imens Otto hjælper 
Ella Bella med at farve de forskellige 
felter røde og blå, læser Far, at der 
bor over 7,5 millioner mennesker 
i London. De kommer fra mange 
forskellige steder i verden, så der 
bliver talt over 300 forskellige sprog 
i byen. Mor siger, at 7,5 millioner er 
en hel del flere, end der bor i hele 
Danmark. Så det er vigtigt, at de 
ikke bliver væk fra hinanden! 
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I området omkring South 
Bank & Southwark skal Ella 
Bella, Otto, Mor og Far...  
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2... se London fra oven i 

... opleve de vildeste fisk i

... se kampvogne og andre krigsting på

... gå om bord på det ægte krigsskib

... opleve gys og gru i

... se den engelske galeon

... få en kunstoplevelse af de moderne på 

... få en smagsoplevelse af de bedre på 
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Området South Bank & Southwark er en 
blanding af meget gamle historiske bygninger 
og supermoderne arkitektur. Lige noget for Ella 
Bellas Far og hans kamera. Han tager det straks 
frem og begynder at fotografere. 

Otto oversætter ordet south til syd. Og det 
er også netop på den sydlige del af den store 
flod Themsen, at området ligger. Mange af 
seværdighederne kan man finde langs den store 
flod, som går lige igennem London. Og med en 
længde på hele 346 km fortsætter floden et godt 
stykke på hver side af byen. 

Mor fortæller Ella Bella og Otto, at Themsen før 
i tiden blev kaldt Tamesa. Det betyder noget i 
retning af mørk eller mudret. Det kan Ella Bella 
godt forstå, når hun kigger ned i den brune flod. 
Mor fortæller videre, at Themsen var en vigtig 
handelsvej, når der skulle transporteres varer. 
Det skal familien høre mere om senere på deres 
tur. Nemlig når de besøger området Greenwich & 
Docklands. 

Før i tiden var South Bank & Southwark-området 
meget beskidt og skummelt. Men der er heldigvis 
sket meget siden dengang, så der nu er masser 
at se på – også for Ella Bella og hendes familie. 
F.eks. glæder Ella Bella og Otto sig til at prøve 
det store pariserhjul, London Eye. Mor vil gerne 
besøge det imponerende kunstmuseum, Tate 
Modern. Og Far ser frem til at lære mere om 
Englands krigshistorie på Imperial War Museum. 
Så der er bestemt noget for alle i familien på den 
sydlige side af Themsen.   
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Det imponerende og store pariserhjul, der 
ligger ud til floden Themsen, har mange 
forskellige navne: London Eye, British Airways 
London Eye eller Millennium Wheel. Det sidste 
navn har hjulet fået, fordi det blev indviet 
31. december 1999. Det vil sige lige før det 
nye årtusindskifte. Otto fortæller Ella Bella, 
at årtusind på engelsk hedder Millennium. 
Ella Bella synes, det er et sjovt ord, men lidt 
svært at huske.

Mor læser i guidebogen, at London Eye er 
hele 135 meter højt. Otto regner hurtigt 
ud, at det næsten er fire gange så højt som 
Rundetårn i København, der er knap 35 
meter højt. Faktisk er London Eye verdens 
højeste observationshjul – det vil sige et hjul, 
man kan komme op i og kigge ud fra. Det 
er så populært, at der er omkring 10.000 
mennesker, der tager turen rundt i hjulet  
– hver dag.  

Da Far hører om højden, takker han nej til 
Mors forslag om at prøve en tur i hjulet. Han 
lider nemlig lidt af højdeskræk og vil derfor 
hellere blive nede på jorden. Så kan han også 
tage billeder af Ella Bella, Otto og Mor, når 
de kommer kørende forbi i en af de i alt 32 
lukkede kabiner. 

Fra toppen af London Eye kan man se ud over 
hele byen. Op til hele 50 km, hvis altså ikke 
det er overskyet. Hele turen rundt tager ca. 
30 minutter, så der er god tid til at nyde den 
flotte udsigt. Ella Bella og Otto glæder sig. 
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London Aquarium har masser af fisk, masser af 
hajer og ikke mindst masser af vand. Faktisk 
er der mere end 500 forskellige fiskearter i 
de mange bassiner. Der er flere end 40 hajer 
fordelt på 12 forskellige arter. Og så er der i alle 
bassinerne tilsammen mere end 2 millioner liter 
vand. Det er ufattelig mange fisk og ufattelig 
meget vand, er Ella Bella og Otto enige om. 

Selvom Mor har lidt vandskræk, vil hun gerne 
med en tur i et af Europas største akvarier, som 
London Aquarium er. For Far forsikrer hende 
om, at glasset nok skal holde, så hajerne bliver 
på den rigtige side af glasset. Og Mor kan bare 
holde øjnene lukkede, når de store fisk skal 
fodres... 

Ella Bella og Otto skal helt sikkert holde deres 
øjne vidtåbne hele tiden. For de er begge to 
vilde med koraller, hajer, søheste, klovnfisk, 
piratfisk og alt det andet, man kan finde på 
havets bund.

Men først skal Ella Bella lige give pingvinen et 
kram... Otto synes som sædvanlig, at hun er 
lidt skør. 
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Centralt placeret i London ligger det moderne 
kunstgalleri Tate Modern. Mor har glædet sig 
meget til at besøge museet. Og heldigvis skal 
hun ikke bruge lang tid på at overtale resten 
af familien. For da Ella Bella og Otto hører, 
at museet har et område, som er specielt 
beregnet til børn, så er de også klar. Og Far, 
han synes bare, at bygningen i sig selv er 
et besøg værd. Han har allerede kameraet 
klar. Tate Modern ligger nemlig i et gammelt 
kraftværk, der producerede elektricitet til 
London fra 1952 til 1981. Det er derfor en 
ganske imponerende og ret speciel bygning, 
som er svær at overse. 

Mor fortæller, at bygningen er tegnet af den 
samme person, som har designet de kendte, 
røde London-telefonbokse. Dem har Ella Bella 
og Otto set mange af allerede. Mor fortæller 
videre, at det gamle kraftværk er 200 meter 
langt, og at den store skorsten er hele 99 
meter høj. Dermed er det ret præcist 12 meter 
lavere end kuplen på den store kirke, St. Pauĺ s 
Cathedral, som ligger på den modsatte side af 
Themsen. Ella Bella synes, at begge bygninger 
er helt utrolig høje. Udsigten fra toppen må 
være i top... 

Der er mange mennesker på Tate Modern den 
dag. Men det er der faktisk nærmest hver dag. 
For museet er med sine omkring 4,7 millioner 
besøgende hvert år det mest besøgte moderne 
kunstmuseum i verden. Så er det godt, at det 
er så stort, tænker Ella Bella. For så er der god 
plads til alle de mange mennesker. 
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2På floden Themsen er der mange skibe. De fleste 
af dem sejler frem og tilbage med mennesker, 
ting eller andet habengut. Et par af skibene ligger 
dog helt stille, da de er fortøjret til molen. 

Det gælder bl.a. skibet The Golden Hinde, som 
ligger tæt på den ældste gotiske kirke i London, 
Southwark Cathedral. Far fortæller Ella Bella og 
Otto, at The Golden Hinde er en såkaldt engelsk 
galeon. Det er en betegnelse for en speciel type 
skib. The Golden Hinde er meget gammel og mest 
kendt for sin jordomsejling i årene mellem 1577 
og 1580.

Til at lede The Golden Hindes ekspedition rundt 
på verdenshavene valgte dronning Elizabeth af 
England i 1577 Sir Francis Drake. Han var både 
sømand, pirat, opdagelsesrejsende, admiral og 
ridder. Så han måtte bestemt være den helt 
rette til at lede turen, tænker Ella Bella. Formålet 
med den lange sejlads var at passere rundt 
om Sydamerika for at udforske kysten. Og så 
naturligvis at røve og stjæle fra dem, de stødte 
på undervejs.

Otto regner ud, at det er næsten 450 år siden, 
at The Golden Hinde var ude at sejle. Ella Bella 
synes, at skibet ser ud til at være i utrolig 
god stand, selvom det er så gammelt. Men så 
fortæller Mor, at det skib, de kigger på, er en kopi 
af det originale. Kopien blev bygget færdig i 1973. 
Så faktisk er det skib, der ligger fortøjet ved kajen 
her i dag, kun cirka lige så gammelt som Far. (Og 
Mor, hvis hun skal være helt ærlig...)
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Der er mange markeder rundtomkring i London, 
hvorfra der bliver solgt kød, ost, frugt, grønt 
og meget andet. Lige noget for Ella Bellas 
madglade Far.  

Et af de mest kendte er det store Borough 
Market. Det har eksisteret i forskellige former 
i cirka 1000 år. Dengang tiltrak området 
omkring London Bridge handlende med korn, 
fisk, grøntsager og husdyr. Og efter et par 
småflytninger har markedet siden 1755 været 
placeret det sted, det er i dag. De nuværende 
bygninger blev dog først designet cirka 100 år 
senere. Nemlig i 1851. 

Far fortæller, at selve placeringen er en af 
grundene til, at Borough Market er et af de 
største af sin slags i London. Det synes Ella Bella 
lyder lidt underligt. Men med lidt hjælp gætter 
Otto sig frem til, at det skyldes, at markedet 
ligger ret tæt på floden Themsen. Før i tiden var 
det nemlig en stor fordel at være tæt på vandet. 
For en stor del af varerne ankom netop på skibe 
via vandvejen. Ella Bella og Otto skal lære mere 
om Themsens vigtige rolle i Londons historie, 
når de senere på deres tur besøger området 
omkring Docklands. 

I dag har Borough Market over 100 forskellige 
boder hvorfra man kan købe alverdens 
lækkerier. Og lige ved siden af markedet 
ligger der desuden den kendte og ikke mindst 
anerkendte kaffebar Monmouth Coffee. Her kan 
man nyde en velbrygget kop kaffe, med udsigt 
til det flotte marked. Mor har allerede sat det 
lange ben foran... So
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Seværdighederne i området South Bank & 
Southwark ligger ikke kun langs floden Themsen 
– et par af dem ligger også på selve floden. 

Tæt på den flotte bro Tower Bridge får Ella 
Bella og Otto således øje på et stort, gråt skib. 
Otto synes næsten, at det ligner noget fra en 
krigsfilm. Og det er heller ikke helt forkert, 
fortæller Far. For det store fartøj, som hedder 
HMS Belfast, er faktisk et vaskeægte krigsskib. 
Og det har været med i flere af de store krige i 
verden. 

HMS Belfast er Europas største bevarede 
krigsskib, og det blev brugt for første gang i 
kamp i 2. verdenskrig. Mor fortæller, at England 
var et af de lande, der var meget involveret 
i 2. verdenskrig. Her begyndte den allerede i 
september 1939. Altså syv måneder før krigen 
for alvor kom til Danmark.  

Det er heldigvis lang tid siden, at der har været 
brug for krigsskibet. Og siden 1971 har det 
187 meter lange skib med de i alt ni dæk ligget 
fortøjet ved Themsen. Her fungerer det som et 
flydende museum, så man kan opleve, hvordan 
det var at være om bord på et krigsskib. Et 
vaskeægte et af slagsen. 
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2Londons historie er lang. Og en del af den er 
ret så blodig og bestemt ikke for sarte sjæle! 
Så da Otto foreslår, at de skal tage på London 
Dungeon, skal Mor og Far lige overveje det en 
ekstra gang. 

For på den velbesøgte turistattraktion, som Far 
oversætter til Londons fangekældre, bliver et 
udvalg af de mest grufulde og skræmmende 
begivenheder i byens historie udstillet og 
udspillet. Og der er ikke sparet på blodet. 
Altså af den kunstige slags... 

I London Dungeon bliver der på måder, der 
involverer publikum, vist scener fra over 40 
historiske begivenheder. F.eks. kan man opleve 
Den store pest i 1665, hvor op mod 100.000 
mennesker døde af den frygtelige sygdom. Man 
kan nærmest mærke den altødelæggende ild 
fra Den store brand i London i 1666, hvor en 
omfattende del af byen blev totalt ødelagt. Man 
kan møde Jack the Ripper, som er den kendte 
kvindemorder fra 1888. Man kommer næsten 
på egen krop til at opleve nogle af de rædsler, 
som fandt sted inden for torturkammerets fire 
vægge. Og meget, meget mere. 

Otto, der på alle måder er meget 
historieinteresseret, får overtalt Far til at tage 
med en tur på det rædselsvækkende museum. 
Ella Bella synes selv, at hun er lidt for lille til at 
lære den side af London at kende. Så i stedet 
tager hun Mor i hånden for at finde en café i 
nærheden. Det passer Mor udmærket.
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Både Otto og Far har glædet sig meget til at besøge 
Imperial War Museum. For det enorme museum har 
masser af militærfly, kampvogne, maskingeværer, 
uniformer og meget andet. Lige noget for familiens to 
mandlige medlemmer. 

På museet er der mulighed for at lære noget om 
og se ting fra de to store verdenskrige. Det vil sige 
1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Otto fortæller Ella 
Bella, at i Danmark varede 1. verdenskrig fra 1914 
til 1918. Og 2. verdenskrig varede fra 1940 til 1945. 
Faktisk varede 2. verdenskrig lige så mange år, som 
Ella Bella er gammel. Det synes Ella Bella er helt vildt at 
tænke på. Hun er glad for, at der ikke er krig i Danmark 
mere! 

På Imperial War Museum kan man prøve et rigtigt 
beskyttelsesrum. Det var sådan et rum, som man 
kunne gemme sig i, når der blev kastet med bomber 
under krigen. For at man virkelig kan få fornemmelsen 
af, hvordan det føltes under krigen, ryster rummet, og 
der kommer røg ind. En lidt voldsom oplevelse, synes 
Ella Bella.  

Mor interesserer sig ikke så meget for krig og militær-
ting. Og så er hun oven i købet begyndt at blive 
kaffetørstig. Så da hun ser et skilt, der viser vej til 
museets café, sætter hun sig frivilligt ned og venter på 
de andre. Med en god kop kaffe. 

Da Ella Bella, Otto og Far har kigget færdig, går hele 
familien forbi museumsbutikken. Her er mange militær-
relaterede ting. Ella Bella køber en lyserød drikkedunk 
med camouflage-mønster på. Hun fylder den straks op 
med vand og putter den ned i sin rygsæk. 
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HMS Belfast

The Queen’s Walk

Mar-okt: 10-18, nov-feb: 10-17 (lukket 24.-26. dec)

Pris: 14 £ (børn under 16 år gratis)

www.iwm.org.uk (vælg HMS Belfast i menuen)

U: London Bridge, Tower Hill

London Dungeon

28-34 Tooley Street

Apr-midt juli: 10-18.30, midt juli-sep: 9.30-19.30,  

okt-mar: 10-17.30 

Derudover 1. jan, 24., 26., 31. dec: 11-16 (lukket 25. dec)

Pris: 24 / 18,6 £ (rabat ved bestilling på nettet)

www.thedungeons.com (vælg The London Dungeon)

U: London Bridge

Imperial War Museum

Lambeth Road

Ma-sø: 10-18 (lukket 24.-26. dec)

Pris: Gratis (entré til særudstillinger) 

www.iwm.org.uk (vælg IMW London i menuen)

U: Lambeth North, Waterloo, Southwark, 

Elephant & Castle

Adresser &legepladser
ekstra info fra a-å

Forbehold for ændrede priser og åbningstider  

+

The Golden Hinde

1 & 2 Pickfords Wharf 

Clink Street

Ma-sø: 10-17.30

Pris (kun entré): 6 / 4,5 £ 

(muligt med familierabat) 

Tjek hjemmesiden for priser på 

rundture, events o.lign.

www.goldenhinde.com

U: London Bridge 

Borough Market

8 Southwark Street

Ma-on: 10-15 (en del af markedet), 

to: 11-17, fr: 12-18, lø: 8-17 

(hele markedet)

Pris: Gratis

www.boroughmarket.org.uk

U: London Bridge

London Eye

Riverside Building 

County Hall

Westminster Bridge Rd.

Ma-sø: 10-20.30 (lukket d. 25. dec + en del af januar pga. vedligeholdelse)

Pris: Tjek hjemmeside, da muligt med forskellige kombinationer / rabatter  

(det er en god idé at forudbestille billetterne på nettet for at undgå kø)

www.londoneye.com

U: Waterloo, Westminster, Embankment, Charing Cross 

SEA LIFE London Aquarium 

County Hall 

Westminster Bridge Road

Ma-to: 10-18, fr-sø: 10-19 (lukket d. 25. dec)

Pris: Tjek hjemmeside for pris og rabatter

www.londonaquarium.co.uk

U: Waterloo, Westminster,  

Embankment, Charing Cross 

Tate Modern

Bankside

Sø-to: 10-18, fr-lø: 10-22 (lukket 24.-26. dec)

Pris: Gratis (entré til særudstillinger)

www.tate.org.uk (vælg Tate Modern øverst) 

U: Southwark, Mansion House, St Pauĺ s

Båd: Prøv Tate Boat, som sejler imellem de 

to kunstmuseer Tate Britain og Tate Modern. 

Afgang fra Bankside Pier hvert 40. minut 

146 147
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Mudchute Park & Farm

Den største City Farm i London-området finder I centralt placeret på halvøen 

Isle of Dogs (Docklands). Børnene kan prøve en ridetur på en hest, og der er 

flere mindre dyr at klappe. Desuden bliver der på gården solgt et mindre udvalg 

af mad og drikke. Selve City Farmen er en del af et større, uspoleret, grønt 

område, som i sig selv er et besøg værd. Ma-sø: 9-17, Pier Street, U: Mudchute 

(www.mudchute.org)

Hackney City Farm

Hackney City Farms formål er at give børn og voksne en mulighed for at komme 

tæt på en række bondegårdsdyr, så de kan lære noget om, hvor deres mad 

kommer fra. En stor del af haven bliver desuden brugt til højbede, hvor der 

dyrkes grøntsager. Ud over dyrene og maden kan man finde det anmelderroste 

spisested: Frizzante (tjek www.frizzanteltd.co.uk). City Farmen har åbent ti-sø: 

10-16.30, 1a Goldsmiths Row, U: Bethnal Green Station 

(www.hackneycityfarm.co.uk)

London har mange City Farms, hvor I kan komme forbi og klappe en hest, 

holde en kanin, se uldne får og måske købe friske grøntsager i stedets 

gårdbutik. Her er fremhævet to + nævnt en række af de andre gode steder 

(farverne refererer til områderne, der er gennemgået i bogen): 

Vauxhall City Farm, U: Vauxhall, (www.vauxhallcityfarm.org)

Kentish Town City Farm, U: Kentish Town, Chalk Farm (www.ktcityfarm.org.uk) 

Spitalfields City Farm, U: Whitechapel, (www.spitalfieldscityfarm.org)

Stepney City Farm, U: Stepney Green (www.stepneycityfarm.org)

Surrey Docks Farm, U: Surrey Quays (www.surreydocksfarm.org.uk)

Freightliners City Farm, U: Highbury & Islington (www.freightlinersfarm.org.uk)
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Café (børnevenlig)   Der er flere cafeer i London, hvor man er 

meget velkomne med babyer og børn. Her er især værd at nævne:

That Place on the Corner Children’s Cafe, 1-3 Green Lanes, 

ma-to: 10.30-19, fr: 10.30-20, lø: 10.30-14.30, sø: 10.30-15, 

U: Highbury, Islington (www.thatplaceonthecorner.co.uk).

   

Camping   Ønsker I at campere, find da steder + yderligere 

information på www.visitlondon.com (skriv Camping i søgefeltet).

Cykler    I Londons gadebillede vrimler det med de letgenkendelige 

blå Barclays leje-cykler. Der er flere hundrede cykler at vælge 

imellem, og systemet er ret enkelt. Dog for omstændigt til 

at forklare her. Tjek i stedet den fine og meget illustrative 

præsentationsvideo på www.tfl.gov.uk (skriv Barclays i søgefeltet).

Danskere i London   Der er mange fastboende danskere i London, 

og der er flere muligheder for at komme i kontakt med dem. Besøg 

f.eks. Den Danske Klub: 34 Queen Anné s Gate, U: Green Park, 

(www.danishclub.co.uk). 

Den danske afdeling af KFUK finder I på: 43 Maresfield Gardens, 

tlf: 020 7435 7232, U: Finchley Road (www.kfuk.co.uk). 

Den danske kirke i London har følgende adresse: 4 St. Katheriné s 

Precinct, Regent ś Park, tlf: 020 7935 7584, U: Camden Town 

(www.danskekirke.org). 

Dobbeltdækkere   De legendariske Routemaster-dobbeltdækkere 

fra 1950 érne, hvis kendetegn er den åbne bagperron, hvor man 

kan springe af og på, når det passer en, blev fjernet fra Londons 

gader i 2005. Det er dog stadig muligt at prøve en tur på de to 

såkaldte Heritage Routes. Det drejer sig om linje 9 (ml. Royal Albert 

Hall og Aldwych) samt linje 15 (ml. Trafalgar Square og Tower Hill). 

Routemaster-dobbeltdækkerne kører dagligt hvert 15. minut fra 

kl. 9.30-18.30.  

Ekstra info – fra a-å
Afternoon Tea   Den klassiske og meget britiske Afternoon Tea består 

typisk af sandwich (ofte med agurk), scones og kager 

– serveret med en god kande the. Der er mange steder i London, 

hvor man kan få serveret sin Afternoon Tea. Gør f.eks. som Ella Bella 

og hendes familie, og indtag den i stormagasinet Harrodś  Georgian 

Restaurant på 4. sal. Der bliver den serveret ma-lø fra kl. 15.   

Vil I have adresserne på andre Afternoon Tea-steder, så klik forbi 

www.visitlondon.com (skriv Afternoon Tea i søgefeltet).  

  

Ambassade, den danske   55 Sloane Street, tlf.: 020 7333 0270, 

ma-to: 9-16.30, fr: 9-16, U: Knightsbridge (www.storbritannien.um.dk).

Apotek   Håndkøbsmedicin kan købes både på apoteker og hos de 

såkaldte chemists, der er et kombineret parfumeri/medicin-salg som 

Matas. Den mest udbredte kæde hedder Boots. Butikkerne er jævnt 

fordelt over hele London, og I kan f.eks. finde en på Piccadilly Circus 

(åbent ma-fr: 8.30-20, lø: 9-20). Læs mere, og find flere butikker på 

www.boots.com.

 

Audioguides   Se under Guidede ture... 

Bagage   Normalt må man have 20 kilo bagage + 8 kilo håndbagage 

med i flyet til Storbritannien. Men tjek med flyselskabet, da 

lavprisselskaberne kan have strammere regler mht. vægt. For 

opdateret viden vedr. f.eks. væsker i håndbagagen, tjek da 

Trafikstyrelsens hjemmeside (www.slv.dk) eller hos jeres flyselskab.

Bil   For at reducere biltrafikken i centrum af London er der oprettet 

en såkaldt Congestion Charging Zone (CCZ). Her bliver de fleste 

motorkøretøjer, der kører i zonen, pålagt et gebyr. Standardafgiften 

er 10 £ pr. dag i tidsrummet ma-fr: 7-18. Læs mere på www.tfl.gov.uk  

(skriv Congestion Charging Zone i søgefeltet).  

Forbehold for ændrede priser og åbningstider  
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