
 
 

 
 

Sommerens Koncertoplevelse i 
Hjertet af London 

 
BonTour Travel Partner byder hermed alle vore gæster velkommen til London og British 
Summer Time koncerten i Hyde Park.  
 
Denne tur er BonTours største indtil dato. De fire rejseledere Alice, Silas, Julius og Claus, ser 
med glæde frem til turen. Det er vores mål og håb at alle gæster vil få nogle gode oplevelser 
med hjem. Vi bor på Hilton Olympia i Kensington ikke langt fra Hyde Park og The Tower 
Hotel i City.  
 
London er meget andet end koncerten i Hyde Park. Skulle der blandt vore gæster være 
nogle som har tid og lyst til andre fornøjelser end koncerten og sejlturen på Themsen, er 
nedenfor et par tips til sights i London. God fornøjelse. 
 
Men først lidt historisk baggrund 
for denne Mega Storby.  
The London Metropolitan area 
befolkes af mere end 15 
millioner mennesker. Selve 
byen London har 9 millioner 
indbyggere og er den tredje 
største by i Europa efter Istanbul 
og Moskva.  
 
Målt på indbyggertal alene er London den største by i den Europæiske union, eller var 
skal man vel snart sige. Snart overtager Paris den rolle. Stor-London dækker et areal på 
1.579 kvadratkilometer og er den største by i verden målt på areal. Mere end 300 sprog 
tales i byen som også er det største luftfartscentrum på kloden. London serviceres af en 
lang række lufthavne hvoraf Heathrow er i verdens top 10 målt på antallet af passagerer. 
Alle lufthavnene i og omkring London har årligt mere end 162 millioner passagerer. 
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Totusinde år har det taget at skabe denne Metropol.  
Det var Romerne, som i år 43 e.kr. under kejser Claudius invaderede England og gav det 
lille bosted ved floden (hvor nu Tower of London er beliggende) navnet Londinium.  
 
Mange har siden da kæmpet om at besidde den fine 
beliggenhed for handel i områderne nord og syd for 
floden med kontrol over dens overgangssteder.  
 
År 60 e.kr. forsøgte den oprindelige befolkning af 
Keltere at generobre Londinium. Det lykkedes for 
dem at brænde byen ned, et rødbrunt lag af jord 
ligger stadig dybt under London City. Det skulle de 
ikke have gjort, Romerne slog hårdt tilbage og dræbte efterfølgende anslået mellem tres og 
hundrede tusinde Keltere som hævn. Terror i London er ingen ny historie. 
 
Omkring år 960 kommer så de Danske og Norske vikinger til England. Gorm den Gamle, 
Svend Tveskæg og Knud den Store har travlt med at udvide Danmarks grænser.  

Knud (engelsk: Canute) ankrer i 1017 sin 
flåde op i Londinium og erobrer byen. Han 
starter sit togt videre op ad floden med at 
afkræve beboerne i Londinium fem tons sølv 
for ulejligheden.  
Knud den store, som var søn af Svend 
Tveskæg, kunne allerede året efter i 1018 
som den første magthaver nogensinde samle 
hele England under een herre og erklære sig 
konge af både Danmark, Norge og England, 
samt dele af Sverige og Tyskland. 
 

Der er historikere som mener at havde Knuds sønner vist samme format som deres far og 
havde de haft efterkommere, ville Nordeuropa i dag se helt anderledes ud politisk. 
Der er jævnligt udstillinger i London som fortæller den historie og en permanent afdeling om 
det danske styre i England kan opleves på British Museum. 
 
Nu vi ved lidt om den indflydelse os danskere har haft på den engelske befolkning, er det 
sjovt at gå ud og se, hvad det er blevet til på denne store men alligevel isolerede ø.  
Igennem film og tv har vi lært meget om engelsk historie, humor og folkesjæl. Nu er 
chancen der for at se nærmere på dette højst mærkværdige folkefærd som underligt nok 
stadig betragter sig som de udvalgte, langt væk fra Europa.  
Indrømmet, deres sprog og kultur har sat et uigendriveligt aftryk på det meste af jorden, 
men den tid, hvor de sad på toppen af verdenen, er for længst forbi. Det varer nok længe 
inden det går op for dem og i mellemtiden falder pundet til glæde for os der gæster landet 
og kan tage tilbage til vort farverige kontinent med posen fuld af godter til en fordelagtig 
pris.  
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Bor I på Hilton Olympia i Kensington, tag 
f.eks. Bus 10 ned ad Kensington High Street 
langs med Hyde Park mod Piccadilly Circus. 
Stå gerne af på vejen lige før Speakers 
Corner og nyd synet af Europas dyreste 
lejligheds kompleks One Hyde Park, med 
udstillingen af McLaren biler i stueetagen.  
 

 
Fortsæt ned ad Basil Street til det verdens 
berømte stormagasin Harrods. Et besøg 
her får Magasin i København til at at ligne 
en discount butik. Det er en oplevelse i sig 
selv og hører med til en London tur for de 
fleste. Har man ikke har råd til en af de tre 
Aston Martins der stod i vinduet sidst jeg var 
der, kan man vel få råd til en ny Viyella 
skjorte. 

 
Nået frem til Piccadilly Circus har vi 
Soho på venstre hånd, West End på 
højre og China Town lige for.  
 
Soho er ikke kun berømt for sit RedLight 
District. Mange kendte personer har 
gennem tiderne boet hèr. Mozart i 20 
Frith Street, Karl Marx i 28 Dean Street. 
Her er nu en udmærket italiensk 
restaurant med rimelige priser Quo 
Vadis (et af Gordon Ramsays` 
favoritsteder).  

 
Af seværdigheder i West End er Trafalger Square nok det mest kendte. Her troner 
Admiral Nelson, søhelten fra slaget ved Trafalger, udover pladsen fra sin 56 m høje 
piedestal. Af andre populære steder i West End kan nævnes Covent Garden det populære 
shopping- og spisecentrum med de gamle markedshaller. Regent Street med verdens 
største legetøjsforretning Hamleys. Bond Street med de eksklusive butikker Cartier, Gucci, 
Louis Vuitton m.fl. Oxford Street med stormagasinerne Marks & Spencer og Selfridges. 
Carnaby Street hvor forfatteren af denne lille guide, på sit første besøg i London for over 
halvtreds år siden købte Flower Power tøj, datidens højeste mode.  
China Town byder på et hav af restauranter, nogle endda til meget billige priser. Først og 
fremmest kinesiske naturligvis, go for the Dumplings, men også spisesteder fra mange 
andre asiatiske lande byder sig til i de fremmedartede omgivelser. 
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For jer der bor på The Tower Hotel er det 
helt oplagte turmål Tower of London, en af 
Londons største attraktioner på det sted 
hvor vikingerne i år 1017 byggede et tårn af 
træ for at holde øje med deres langskibe på 
Themsen. Tårnet blev starten på Tower of 
London, i dag Englands bedst bevarede 
middelalder fæstning. Edward Erobreren 
byggede videre på Vikingernes befæstning i 
1078, få år efter slaget ved Hastings hvor 
han vandt kongedømmet i England. Edward 
var hertug fra Normandiet og efterkommer 
af den danske vikingekonge Rollo som 100 år før havde underlagt sig store områder i 
Nord-Frankrig.  
 
Fæstningen ved floden blev op til år 1100 udbygget til, hvad vi i hovedtræk kan se og 
opleve den dag i dag. Dens makabre historie indeholder utallige henrettelser, adskillige 
kongemord, inklusive et par af Henrik den ottendes koner. The Tower har tjent som fængsel 
igennem alle tider. Senest livstidsfangen Rudolf Hess, Hitlers stedfortræder, dømt som 
nazistisk krigsforbryder i 2. Verdenskrig. Men det er ikke kun historier om krig og ballade 
fæstningen indeholder. Den engelske krones imponerende regalier er på display. Verdens 
største ædelstene og eventyrlige skatte stråler her i al deres pragt. 

 
De farverige Beefeaters står i dag vagt i deres 
sort røde uniformer fra det tolvte århundrede. 
Deres officielle opgave er at vogte fangerne i 
The Tower og passe på kronjuvelerne. Reelt er 
de turguides på slottet og svarer gerne på 
spørgsmål fra de besøgende. Man mener 
navnet Beefeaters kommer af, at vagterne så 
langt tilbage som i 1600 tallet blev givet en 
ekstra stor ration af kød i den daglige kost.  
 

 
Den bedste måde at komme rundt i 
London på er med The 
Underground. Køb et Oyster kort 
som også kan bruges i de røde 
dobbeltdækker busser. Kortet kan 
trækkes i automater på stationerne 
og betales med kreditkort. De 
velkendte sorte London taxier er 
også en mulighed, der er mange af dem og til en rimelig pris. Husk kontanter, der er taxier 
som selv om de skilter med at modtage kreditkort ikke vil godtage det og forlanger 
kontanter. 
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Er der tid og lyst til at se mere på den store by 
kan man fra The Tower gå over Tower Bridge, 
et af Londons bedst kendte vartegn. Fra 
toppen er et glimrende vue ud over byen fra 
den overdækkede gangbro.  
Har man været på Tower of London og blevet 
bidt af uhyggen, er der mere af samme slags i 
The London Dungeon (Jubilee London 
Bridge) hvor bl.a. Jack the Ripper er på display 
og verdens største spejlkabinet kan opleves.  

 
 
Big Ben troner fra Palace of 
Westminster oprindeligt et 
kongeligt slot fra det 11 og 
frem til det 15 århundrede. 
I dag er det, efter flere brande 
og genopbygninger, stedet 
hvor den britiske regerings to 
kamre, House of Lords og 
House of Commons (Overhuset og Underhuset) holder til. Som det kan ses på TV går det 
ofte muntert for sig. En maskerade kunne nogle mene, men alvoren lurer bag de smukke 
facader. England er klassesamfund nummer eet i den vestlige verden, og ve den som vover 
at røre på den samfundsorden. Hundredetusindvis af indvandrere fra de tidligere kolonier 
holder England i gang og lovgivningen tillader ingen ændringer. Den ældste del af det 
tidligere slot, der indeholder mere end 1.000 rum er fra 1097, ingen regenter har dog boet 
på slottet siden 1500 tallet. 
 

 
Klosterkirken Westminster Abbey, 
lige vest for regeringsbygningen 
Palace of Westminster, er en af de 
ældste bygninger i London. Den blev 
bygget af Wilhelm Erobreren, som 
lod sig krone dèr juledag 1066. Ikke 
meget står tilbage fra den tid, kun 
klostergården og kapitelhuset er 
bevaret. Alle engelske konger og 
dronninger er siden blevet pålagt 
deres kokette hovedbeklædning på 
stedet og siden blevet lagt tilbage i 
jorden hvor de kom fra, ved siden af 

blandt andre Charles Dickens, Isac Newton og komponisten GF Händel. 
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Buckingham Palace blev bygget af 
The Duke of Buckingham i 1703 som 
en gave til hans frue og købt af King 
George III i 1762. Dronning Victoria 
flyttede som den førtste monark ind i 
1873 og stedet med de 775 værelser 
har siden været de britiske regenters 
foretrukne opholdssted.  
Udover den nuværende regent 
Dronning Elizabeth har også hendes to 
sønner Andrew og Edward med familie 
adresse på slottet.  
Skulle dronningen være hjemme vajer hendes flag fra den 
enorme flagstang, som på Amalienborg i København. 

 
 
Sct. Pauls Cathedral er beliggende 
på Ludgate Hill, det højeste punkt i 
London. Dens kuppel, verdens største 
efter Peterskirken i Rom, kan ses 
viden om. En katedral i træ har ligget 
på stedet siden år 600. Den er flere 
gange brændt ned blandt andet af 
Vikinger allerede ved deres første 
besøg omkring år 960. Katedralen blev 
genopbygget  i sten af Normannerne 

og endda større end den nuværende. Også den brændte ned under den store brand i 
London 1666 som lagde fem sjettedele af byen i ruiner.  Cristopher Wren, Englands 
største arkitekt, påbegyndte genopbygningen i 1675 og hans søn kunne efter 36 års hårdt 
arbejde aflevere mesterstykket fikst og færdigt i 1711. Der er 530 trin op til toppen af kuplen 
hvorfra en udsigtsplatform giver et fint syn på Londons Skyline. 
 
 
The London Eye er en anden måde at se 
London lidt fra oven på. Dette enorme 
Pariserhjul var ved opførelsen i år 2000 med 
sine 120m i diameter verdens største. Der er 
32 kabiner hver med en vægt på 10 tons og 
plads til 25 personer, samlet en kapacitet på 
800 personer. Hjulet blev ved opførelsen sejlet 
på pontoner op ad Themsen og rejst fra en 
liggende position med en hastighed på 2 
grader i minuttet. Det siges at være Englands 
største turistattraktion, turen rundt tager en 
halv time og koster et par hundrede kroner. 
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Et godt sted at få et overblik over Londons historie 
er Museum of London Docklands på Isle of Dogs 
(DLR West India Quay). I et pakhus fra 1700 tallet 
følger vi havnens historie fra romernes og 
vikingernes tid og op til i dag. En spændende og 
interessant oplevelse man ikke må gå glip af. Som 
det meste i London, super sejt og meget 
imponerende. 
 
 

Dokkerne var før i tiden beboet af hårdtarbejdende folk som for en ringe betaling måtte 
slæbe sig en pukkel til for at tilfredsstille købelysten i det folkerige land. Der er stadig 
områder i Docklands der bærer vidnesbyrd om under hvilke kår befolkningen levede for blot 
en generation siden. Museum of London Docklands følger historien til dørs i fin stil. 

 
Skulle sulten eller tørsten melde sig på turen til Docklands, hvilket jo kan forudsiges med 
næsten hundrede procents nøjagtighed, er der mange muligheder i The Docklands.  

 
The Gun er et fint sted med maritimt look og udsigt over 
Themsen. 250 år gammelt og besøgt af bl.a. af Lord 
Horatio Nelson. Den Nelson som tabte både sit ene øje 
og den ene arm i diverse søslag, men besejrede 
Danmark-Norge i slaget på Københavns Red i 1801. Det 
var her Nelson satte kikkerten for det blinde øje, da hans 
Admiral Parker havde beordret retræte, og udtrykte de 
berømte ord - “I really do not see this signal”. 

 
Prospect of Whitby (DLR Shadwell) er en 
anden historisk pub/restaurant der blandt 
sine gæster har haft forfatteren Charles 
Dickens. Det er en af Londons mest berømte 
Pubs og dens historie går tilbage til 1554 og 
hed oprindeligt Devils Tavern. Tæt på ligger 
Execution Dock hvor mange sørøvere og 
pirater endte deres dage i galgen. Den berygtede pirat Captain William Kidd stod for tur i 
1701. De mange lovløse var årsag til at der i dette område kaldet Wapping i 1798 blev 
oprettet den første politistyrke i England, The Marine Police Force.  

 
Town of Ramsgate (DLR Shadwell) er en anden af den 
tids Public Houses. Historien fortæller at der i kælderen på 
Towns of Ramsgate var indrettet celler til fulde søfolk der 
blev afhentet af kaptajner, der manglede folk, og til fanger 
der ventede på at blive sejlet til kolonierne. I dag er det 
mere sikkert at bevæge sig derhen og nyde et godt glas øl 
for bagefter at tage en tur af gyden Wapping Stairs ned til 
Themsen. 
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Nu vi er ved Themsen skal det med at det berømte sejlskib Cutty Sark, tidens hurtigste 
skib på ruten til Kina, ligger i tørdok på Isle of Dogs og kan i nyrenoveret stand beundres fra 
alle sider (DLR Cutty Sark). Skibet blev i 2007 ramt af en større brand fra for til agter. Som 
et klenodie og symbol på Englands storhedstider blev det hurtigt bragt tilbage i al sin 
oprindelige pragt og ynde. 
 
 
Før…. 
 

 
 
 
...og nu 
 

 
 

 
 

God tur til London 

Venlig hilsen 
Claus Poulsen  

Boss de BonTour 
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