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Den 28 november–2 december 2017 besökte vi London. Det blev mycket gående på 
världsmetropolens gator, så det gällde att starta dagarna med traditionell frukost.



Via gångbron Millennium Bridge kan man ta sig över Themsen till St Paul’s Cathedral.



Efter den stora 
branden 1666 fick 
katedralen sitt 
nuvarande 
utseende av 
Christopher Wren, 
mannen bakom 
många andra av 
Londons kyrkor.



Westminster Abbey har under många sekler varit platsen för kungliga ceremonier, 
och här har åtskilliga kungligheter liksom annat känt folk fått sin gravplats.



Utsmyckningsdetalj över östra porten.



Den första regent som flyttade in i Buckingham Palace var den 1819 födda Victoria, Storbritanniens drottning 1827–1901.



Utanför Buckingham 
Palace blickar Victoria 
ut mot paradgatan 
The Mall.
Victoria gifte sig 1840 
med sin kusin Albert, 
prins av Sachsen-
Coburg-Gotha, och 
fick nio barn. Prins 
Albert dog av tyfus, 
42 år gammal 1861.



Till minne av Albert 
uppfördes på 1870-
talet på uppdrag av 

drottning Victoria 
det 54 meter höga 

Albert Memorial, 
placerat vid södra 

kanten av Hyde Park.
Ett än mer markant 

minnesmärke är det 
tvärs över gatan 

liggande Royal 
Albert Hall.



Royal Albert Hall öppnades 1871 och är platsen för filmpremiärer, cirkusframträdanden, konserter och 
mycket annat. Här har golv lagts över de fem nedersta bänkraderna för att ge plats för tennisturnering.



I drottningens loge pågår repetition av något slag.



En knapp kilometer från Albert Hall ligger Kensington Palace, som sedan 1689 bebotts av kungligheter. 
För närvarande bor prins William med familj här, liksom prins Harry och hans blivande fru Megan.



Sittande på sin tron i audiens-
rummet tog en gång i tiden 
kung George II (1683–1760) 
emot ambassadörer och andra 
betydelsefulla gäster.



Prinsessan Diana (1961–1997) bodde på Kensington Palace under större delen av äktenskapet 
med prins Charles, och flyttade efter skilsmässan tillbaka dit och bodde där till sin död.



I utställningen Diana – her fashion story visas kläder som Diana använt, liksom skisser till dem. 
Utstyrseln till höger bars bland annat vid middag under statsbesök i Indien 1992.



Vad passar bättre efter ett slottsbesök än a nice cup of tea?



Från våren 1837 och tre år 
framåt bodde Charles 

Dickens (1812–1870) och 
hans familj på 48 Doughty
Street (huset till vänster).

Dickens bostad och det 
intilliggande nr 49 utgör 

sedan 1925 ett museum. 



Under åren på Doughty Street var 
Charles Dickens enormt produktiv. 
Här vid sitt skrivbord avslutade 
han Pickwick Papers och skrev 
även bland annat Oliver Twist och 
Nicholas Nickleby.
På bilden ovan ses även en 135 år 
yngre skriftställare.



Den 1685 i Tyskland födde kompositören 
Georg Friedrich Händel flyttade 1712 till 

England, och bodde från 1723 till sin död 
1759 på 25 Brook Street i London.

Detta porträtt från 1756 av Thomas 
Hudson finns på National Portrait

Gallery, London.



Här i kompositions-
rummet på Brook 
Street skrev Handel 
(som han hette i 
England) verk som 
Music for the royal
fireworks och oratoriet 
Messias.



Under en period 
1968 bodde 

gitarristen Jimi 
Hendrix (1942–

1970) i huset intill 
där Händel bott.  

Hendrix lägenhet 
har återskapats med 

hjälp av foton och 
hans dåvarande 

flickvän Kathy 
Etchingham.



I Southwark på Themsens södra sida 
ligger Shakespeare’s Globe, ett försök 

att så troget som möjligt återskapa 
den teater som William Shakespeare 

(1564–1616) var delägare i. 
”This is the only portrait of him that

has a good claim to have been
painted from life”. 

National Portrait Gallery, London.



Nuvarande teater 
ligger 200 meter 
från platsen där 
Shakespeare’s
teater låg åren 
1599–1613.
Dagens Globe
rymmer ca 1 500 
åskådare, varav 
närmare hälften 
stående.



Britternas store sjökrigshjälte, 
viceamiral Horatio Nelson 
(1758–1805), ser ut över 
London från sin 50 meter höga 
kolonn på Trafalgar Square.



Lord Horatio Nelson var sedan 1787 gift med Frances Nisbet, men mera känd är kanske hans älskarinna Emma Hamilton.
Den ofullbordade tavlan ovan är gjord av William Beechey 1800, medan Lady Hamilton avmålats av Georg Romney 1785. 



På National Portrait Gallery finns även porträtt av kungligheter, vetenskapsmän och annat känt folk. 
Här syns kung Henry VIII (1451–1547) och hans andra hustru Anne Boleyn, avrättad 1536.



Henry VIII och Anne Boleyn
fick 1533 en dotter. Hon kom 

att bli Elisabeth I, drottning 
av England och Irland från 

1558 till sin död 1603.
Okänd målare, ca 1600.



Nell Gwynn var född ca 1651 och blev firad 
komedienn i London. Som en av  kung Charles II:s 
minst sju älskarinnor blev hon mor till två av hans 
fjorton erkända utomäktenskapliga barn.
Oljemålningar från tidigt 1680-tal.



Tillbaka till nutiden:
På Marble Arch Theatre 
spelas Five Guys Named
Moe, en musikal baserad 
på nummer ur sångaren 
och saxofonisten Louis 
Jordans repertoar.
Let the good times roll!



På Pizza Express Holborn framträder Maria & Robert Wells till-
sammans med Lars Risberg-bas och Roine Johansson-trummor.



Till stamgästerna på puben Ye Olde Cheshire Cheese på 145 
Fleet Street hörde bland annat Charles Dickens.



Men det finns förstås många 
andra lokaler för britter och 
andra att inta någon form av 
maltdryck i.



Under lunchtid är det trångt mellan 
stånden på Borough Market .



Det finns även en och annan trevlig chokladaffär att besöka.



Skoputsaryrket lever kvar i London, 
som här i Burlington Arcade.



Från nr 3 St James’s Street har Berry Brothers & Rudd sålt vin sedan 1698.



Det eleganta varuhuset Fortnum & Mason på 181 Picadilly grundades 1707.



Ett annat känt
varuhus är 

Selfridge’s på 
Oxford Street, 

grundat 1908 och 
efter Harrods 

Storbritanniens 
näst största 

varuhus.



Kvällstur på River Thames.
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PS. Som extra bonus bjuder vi som synes här på en helt unik bild: Charley iklädd kostym och slips! 
Men man fyller ju bara 70 en gång i livet.


