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Storbritanniens parlamentsbyggnad, Palace of Westminster, är
Londons mest besökta turistmål. Den vackra parlamentsbygg-
naden är från mitten av 1800-talet, och är sammanbyggd med
Great Bell of Westminster, populärt kallad Big Ben, som även vi-
sas på frimärket t.v. utgivet av Anguilla 1980. Själva klocktornet
på den världsberömda byggnaden är 96,3 meter högt. Big Ben,
som stod klar 1858 och togs i bruk året därpå, har blivit en sym-
bol inte bara för London utan även för hela Storbritannien.

Text & foto Carl-Henrik Larsson

London, Europas näst största stad, är alltid värd ett besök.
Hundratals museer, klassiska sevärdheter, pubar, folklivet
och inte minst den välsorterade frimärksaffären Stanley

Gibbons, gör ett besök i denna världsmetropol till en 
upplevelse utöver det vanliga.
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böcker om Sherlock Hol -
mes. Även om den berömde
detektiven är fiktiv, så ger
Doyles skildringar av 1800-
talets London en unik in-
syn i en sedan länge för-
svunnen stadsmiljö. 

Redan i slutet av 1800-ta-
let började man riva de gam -
la husen och bredda gator-
na, för att underlätta för al-
la de tunga och breda tran -
sporterna som gick genom
staden. De gamla stadsmil-
jöerna i Europa var helt en-
kelt inte anpassade för in-
dustrialismens krav. 

Den händelse som kan -
ske mest av allt har för -
ändrat Londons stads-
bild är de tyska bomb-
ningarna under andra
världskriget. Med start

–– i ständig förändring!
London är med sina

drygt 8 miljoner invå-
nare i tätorten, Euro -

pas största stad efter Mos -
kva. Den är också en av Eu -
ropas absolut äldsta städer,
och grundades faktiskt re-
dan av romarna under det
första århundradet e.Kr. un -
der namnet Londinium. Sta -
dens geografiska läge med
den genomströmmande flo-
den Themsen med utlopp i
Nordsjön, gjorde den idea-
lisk som handelscentrum. 

Ödelagd och uppbyggd 
Den stadsbild som idag mö-
ter Londonresenären har
ge  nomgått stora föränd-
ringar genom historiens
lopp. Den stora stadsbran-
den 1666 ödelade i stort sett

hela staden, och tusentals
människor blev hemlösa.
Att branden blev så omfat-
tande berodde på att husen
mestadels var byggda i trä
med halmtak, och dessut -
om låg tätt inpå varandra. 

Efter branden beslöt man
sig av den anledningen för
att London skul le återupp-
byggas enligt en mer mo -
dern stads pla ne ring, med
breda gator, öppna ytor och
med stenhus. Finanserna
räckte dock inte hela vä gen.
Visserligen slutade man byg -
ga trähus, men flertalet ga -
tor åter uppfördes enligt det
gamla mönstret. 

Det är denna miljö med
mörka trånga gator och
gränder, som möter läsaren
i Sir Arthur Conan Doyles

NORDISK FILATELI  November 2012 7

➥

06_11:Layout 1  2012-10-23  17:37  Sida 7



➥

Detta vackra och ganska stora brittiska frimärke som gavs ut
inför den internationella frimärksutställningen London 1980, vi-
sar flera av de mest besökta turistmålen i London. Londons
stadsbild har genom århundradena genomgått stora föränd-
ringar. År 1666 brann stora delar av staden ner och det tog lång
tid innan den var återuppbyggd. Industrialismen under 1800-ta-
let satte sin prägel på staden med breda gator. De tyska bomb-
ningarna under andra världskriget ödelade återigen stora delar
av denna väldiga stad, och den var inte helt återuppbyggd för-
rän under 1970-talet. 

den 7 september 1940 och där -
efter 76 nätter i följd, förutom
den 2 november då vädret var
dåligt, fällde tyska Luftwaffe si -
na bomber över London. Över
30 000 människor dog, och för -
störelsen blev omfattade. 

Under de kommande decen-
nierna byggdes London upp,
dock utan någon genomgående
arkitektonisk tanke. Man blan -
dade vilt olika bygg nads stilar,
vilket i sin tur satt sin prägel
på stadsbilden i många kvar-
ter. Positivt eller negativt? Det
är upp till betraktaren. Själv

den oerfarne Londonresenären
lär sig snabbt hur man tar sig
fram. 

Att lösa biljetter och rese-
kort är heller inga problem. På
nästan varje station finns det
förutom lättförståeliga biljett -
automater, också bemannade
biljettluckor där man kan lösa
enkelbiljetter, men också en-,
tre- eller femdagarskort. Med
dessa resekort – travelcards –
reser man obegränsat inom val -
da zoner under så många da-
gar som kortet gäller. Det enda
man behöver tänka på om man
är ute sent, är att tunnelbanan
stänger vid midnatt.

Betydligt långsammare men
naturligtvis med bättre utsikt,
tar man sig fram med Londons
bussar. De klassiska Routmas -
terbussarna, tillverkade mellan
1958–68, med öppen ingång
bak till, är numera utbytta mot
nyare modeller. Tydligen för-
bjöds bussar med öppen ingång
enligt ett EU-beslut, eftersom
de av förklarliga skäl kan vara
farliga för resenärerna. Man
har numera också tagit bort
möjligheten att betala kontant
ombord, så det gäller att lösa
biljett eller resekort i förväg.
Biljettautomater finns det vid
många hållplatser. 

Många och spännande 
museer
Ingen stad i Europa, och knap-
past i hela världen, kan stolt-
sera med så många och intres-
santa museer som London. Med
över 300 museer av olika stor-
lekar och med varierande in-
nehåll, kan de flestas special -
intressen tillfredställas. 

Min personliga favorit är
Bri tish Museum, som man lät-
tast når via tunnelbanestatio-
nerna Tottenham Court Road
eller Holborn. Skall man ha

tycker jag det är en del
av charmen med Lon -
don. 

Att ta sig runt i
London
För att få ut så mycket
som möjligt av sin Lon-
donresa är det nödvän-
digt att utnyttja de all-
männa färdmedlen tun-
nelbana och buss, vil-
ka är betydligt billiga-
re än att åka taxi. 

Vill man se så myck-
et som möjlig av London så re-
kommenderar jag att man tar
den mycket välutbyggda tun-
nelbanan. ”The Underground”
eller ”The Tube”, är faktiskt
värl dens äldsta tunnelbanesys -
tem, och den första sträckan
öppnades redan 1863. 

Idag består Londons tunnel -
bana av totalt elva linjer med
en total banlängd på 402 km!
Via den röda linjen – central li-
ne – är det lätt att byta till bå-
de norr- och södergående lin-
jer. Hela systemet är mycket
pedagogiskt uppbyggt, och även
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På 221B Baker
Street kan den
Sherlock Holmes -
intresserade få
sitt lystmäte. På
samma adress
som Sir Arthur
Conan Doyles fik-
tive detektiv bod-
de enligt böcker-
na, har man byggt
ett mycket fint
och intressant
museum. En för-
del är om man fö-
re besöket läst
böckerna, efter-
som alla de före -
mål man kan se
kan kopplas till
Holmes och
Watsons äventyr. 
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T.v.: Ett av Londons mest välbesökta och välkända turistmål,
Tower Bridge, visas på detta brittiska frimärke från 2002. Tower
Bridge invigdes 1894 efter åtta års arbete, och är en kombinerad
bil- och gångbro, och hundratusentals turister går årligen över
den. Frimärket visar ett foto taget under invigningsceremonin
den 30 juni 1894, då prin-
sen av Wales (senare
kung Ed ward VIII) och
hans fru Ale xandra av
Danmark, under högtidli-
ga former invigde bron. 

reställande Elvis, Beatles och
andra äldre och moderna kän-
disar, så får man som vuxen
betala över 350 kronor. Barn
går in en hundralapp billigare. 

Trevligare, och dessutom be -
tydligt billigare, är det att be-
söka den världsberömda detek -
tiven Sherlock Holms bo stad
på 221B Baker Street. Här har
man låtit bygga upp den fikti-
ve detektivens hem exakt som
det beskrivs i böckerna. När
man besöker bostaden, efter
att ha erlagt en inträdesavgift
på 60 kronor, känns det precis
som om Sherlock Holmes nyli-

något utbyte av besöket här så
bör man avsätta många tim-
mar till det. 

På British Museum, grun dat
1753, kan man beskåda värl-
dens största samling av histo-
riska föremål från samtliga
kontinenter. Innehavet av fle-
ra av artefakterna, däribland
de världsberömda Parthenon -
fi gu rerna från Parthenon temp-
let i Aten, har dock kritiserats
skarpt av de länder som före -
målen härrör från. Grekland
har bland annat krävt tillbaka
Parthenonfigurerna. Kritiker -
na menar faktiskt med fog att
många av föremålen på muse-
et lämnat sina hemländer un-
der oklara och ibland olagliga
former. 

Ett annat museum som man
inte får missa under sitt Lon -
don besök är National Gallery
vid Trafalgar Square, där konst
av yppersta världsklass kan
studeras. På museet kan man
se konst av bl.a. Leonardo da
Vinci, Rembrandt och Picasso,
vilkas äkthet givetvis är fast-
ställd av internationell konst -
expertis. Dessutom är inträdet
helt gratis! Flera museer i Lon -
don har för övrigt gratis inträ-
de på statligt initiativ. 

Gratis inträde är dock inget
som en av Londons största tu-
ristfällor – vaxkabinettet Ma -
da me Tussauds – tagit fasta på.
Vill man se vaxavgjutningar fö -

gen lämnat hemmet för en pro-
menad. 

Frimärkenas London
Som i många andra storstäder
har det minskade intresset för
frimärken, i kombination med
Internets tillgänglighet, bidra-
git till att många frimärksaffä-
rer även i London har slagit
igen eller flyttat sin verksam-
het till webben. En hel del an-
tikvitetsaffärer har ett stort
sortiment av frimärken, men
vill man vara säker på att hit-
ta de märken man letar efter, i
alla fall om man letar efter ut-

Stanley Gibbons
affär på den fa-
shionabla adres-
sen 399 Strand, in-
te långt från Tra -
falgar Square, är
ett givet besök för
den frimärks -
intres serade. Här
säljer man frimär-
ken från hela värl-
den i olika pris -
klasser, men man
har specialiserat
sig på utgåvor
från Storbritan -
nien och samväl-
det. I affären som
enligt egen utsago
är världens störs-
ta, säljer man
också fri märks -
kataloger och en
uppsjö av tillbe-
hör. 

T.h.: Kina gav 2008 ut detta frimärke med Towern som motiv, för att upp-
märksamma att de olympiska spelen lämnat Peking för att hållas i Lon -
don 2012. Towern som ligger på norra stranden av Themsen vid Tower
Bridge, började uppföras redan under slutet av 1000-talet som kunglig
borg, och har genom århundraden fyllt en mängd olika funktioner.
Towern har förutom funktionen som kungligt residens fram till 1600-ta-
let, också varit fängelse och avrättningsplats. Sedan 1303 har de brittis-
ka riksregalierna förvarats i Towern.
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Den vackra katedralen Saint Paul fotograferad från
Millennium Bridge. Det vackra frimärksblocket t.v.
gav Storbritannien ut 2008, och det visar en del av in-
teriören i denna Londons största kyrka. Det är en
enorm upplevelse att besöka katedralen vars inre
slår besökaren med häpnad. Häpnar gör man också
över entréavgiften på över 150 kronor för en vuxen
besökare. Är det nu så att man är beredd att betala
dessa pengar, skall man inte tveka att ta trapporna
upp till utsidan av den väldiga kupolen, där utsikten
över London är magnifik. 

finns inte i dessa lokaler i Lon -
don utan i Loughton, Essex. 

I London har man en fast
utställning med rariteter, men
dessutom hela frimärksarkivet,
som allmänheten efter över -
enskommelse med förestånda-
ren har tillgång till. Här kan
man bland annat studera den
brittiske storsamlaren Regi nald
M. Phillips (1888–1977) enor-
ma samling med brittiska fri -
märken från den viktorianska
eran. Phillips skänkte samling -
en bestående av 46 volymer till
museet 1965 tillsammans med
en större summa pengar. 

Världens mest kända över-
gångställe 
Är man ett Beatlesfan som un-
dertecknad, finns det en mängd
olika sevärdheter i London för -
knippade med denna berömda
popgrupp. Även om Beatles ur-
sprungligen kom från Liver pool
så var det i London som grup-
pen verkade och spelade in
samt liga av sina skivor. 

Främst av dessa sevärdhe-
ter är naturligtvis deras skiv-
studio (EMI Studios – numera
Abbey Road Studios) som lig-
ger på Abbey Road i norra Lon -

gåvor från Storbritannien (sam -
väldet inräknat), så skall man
bege sig till Stanley Gibbons
butik på den fashionabla ad res-
sen 399 Strand. 

Att träda in i denna beröm -
da fri märksaffär kan mer lik-
nas vid att besöka ett mycket
exklusivt bankkontor. Dyrba -
ra frimärksobjekt exponeras i
glasmontrar tillsammans med
dia gram för tänkbar framtida
vär deutveckling, samt hur vär -
det förändrats över tid. 

Framhål las skall att affären
också säljer frimärken i alla
prisklasser. Man stoltserar med
att vara världens största fri -
märksaffär med över 3 miljo-
ner frimärken i lager. Uppen -
barligen går affärerna mycket
bra med tanke på lokalhyror
och lönekostnader. När jag be-
sökte butiken fanns där fyra
mycket vänliga och välklädda
försäljare som servade kunder-
na. 

Ett annat givet besök för fri -
märksentusiasten är det brit-
tiska postmuseet, The British
Postal Museum and Ar chive,
som ligger i Freeling House vid
Phoenix Place. Större föremål
som brevlådor och postbussar

don i området St. John´s Wood.
En kort bit från studiobyggna-
den ligger världens mest be röm -
da övergångsställe, som Beat -
les gick över på omslaget till
skivan Abbey Road som gavs
ut 1969. 

Övergångstället har blivit
ett mycket populärt turistmål,
och tusentals turister låter sig
årligen fotograferas gående på
övergångstället, vilket dock är
förbundet med viss fara, efter-
som gatan tidvis är starkt tra-
fikerad. 

Lättast att ta sig dit är om
man hoppar av vid tunnelba-
nestationen St. John´s Wood
och promenerar de cirka 400
meterna till studion. 

London är inte en särskilt
vacker stad, men heller inte
ful. Den är emellertid speciell,
och med en attityd som både
bär spår av alla de hjältemodi-
ga män och kvinnor som under
kriget offrade sina liv för sta-
den, och inte minst av den odöd -
liga musik som skapades här
under 1960-talet. 

Staden är en smältdegel av
kultur, historia, känslor och ut -
tryckssätt. London är en stad
som man helt enkelt bara vill

➥
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återvända till, eftersom man
al drig fullt ut kan lära känna
den, för trots sina eviga sevärd -
heter och miljöer, är staden i
ständig förändring. 

London på frimärken
Genom årens lopp har det getts
ut ett stort antal frimärken
med motiv som kan kopplas till

London. En mängd länder har
dessutom på olika sätt upp-
märksammat de olympiska spe-
len i London 2012 med ett otal
utgåvor. Det är alltså inte omöj -
ligt att bygga upp en motiv-
samling enbart på temat Lon -
don. 

Avslutningsvis vill jag fram -
häva ett antal frimärksutgå-

Detta brittiska frimärke från 2007 visar omslaget till Beatlesskivan Abbey
Road, som kom ut i september 1969. Bilden är tagen utanför EMI Studios
(idag Abbey Road Studios) belägen på gatan med samma namn som ski-
van. Årligen besöks platsen av hundratusentals turister och många låter
sig också fotograferas på detta världens mest berömda övergångsställe,
så även artikelförfattaren på bilden nedan. Det gäller dock att vara upp-
märksam, för gatan är starkt trafikerad!

vor med Londonkoppling som
inte fick plats som illustratio-
ner i denna artikel. Årtal inom
parantes: 

Kanada (1966), Luxemburg
(1967), Dominica (1990), Ke -
nya (1980), Mongoliet (1980,
1990), Samoa (1980) Storbri tan-
nien (1979, 1980, 1984) samt
USA (1958). ❑

Detta frimärke gavs ut av San Marino 1980 och har som motiv
de centrala delarna av London, City of London, som domine-
ras av bankkvarteren och Saint Paul´s Cathedral. Redan un-
der 1600-talet spelade London rollen som ett viktigt finans -
cen trum för världshandeln. Idag är Londonbörsen en av de
stör sta och viktigaste aktiebörserna i världen, och många av de transnationella företagen har dessutom sina hu-
vudkontor i staden. På så vis är London fortfarande en viktig knutpunkt i den globala ekonomin. 

En del av Oxford Street, som ligger väster om City of London. Det är den
mest kända shoppinggatan i London, och här finns både stora varuhus
med lyxartiklar, och mindre affärer med souvenirer och kläder. I rus-
ningstid är gatan starkt trafikerad och ”pulsen” mycket hög.
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