resa london
London
Resa dit: Från Stockholm/Köpenhamn
med Norwegian,
SAS eller British
Airways från cirka
1 000 kr
Tidsskillnad: - 1 timme
Valuta: Brittiska pund.
1 GBP= ca 11 kr
Visum: Nej

Snabbkollen!

IRLAND

ENGLAND
London
FRANKRIKE

London
grönskar
Ett besök i London behöver inte bara innebära asfalt och köande på överfulla attraktioner. Det finns ett grönt London som mer
än gärna låter sig utforskas, ofta med god
mat och fin shopping som bonus. Och stan är
full av prunkande privata trädgårdar. Håll till
godo!
Text: Lisa Ising Foto: Lisa Ising, Maja Ising

S

mörblommorna har
just slagit ut och i dammen pilar grodynglen
som små kommatecken.
I London är det svensk försommar och för den som gillar grönt
väntar massor av parker att njuta
av. Fast detta är ingen vanlig park
– utan Londons äldsta botaniska
trädgård, Chelsea Physic Garden,
från 1673. Redan Linné var här.
Utifrån syns bara tegelmuren
med några blommande kastanjer
som ser ut att häva sig på tå för att
kika ut på omvärlden: Gatuvimlet
på Royal Hospital Road. Snart är
det dags för den jättelika trädgårdsutställningen Chelsea Flower Show, som arrangeras på intilliggande Royal Hospital varje år.
Lugnet före stormen alltså.

Man stiger in genom en oansen-

grönt är skönt. Se London från den gröna sidan.
Som extra bonus hittar du gott om shopping och god
mat även bortom asfaltsdjungeln.
70

lig grind i muren via tvärgatan
Swanwalk, betalar entré i en liten
söt kiosk och påminns att lägga ett
bidrag i den röda vattenkannan.
Trädgården drivs sedan tidigt
1980-tal av en privat stiftelse och

varenda penny är välkommen.
Det är en ovanligt sval förmiddag
i maj. Regnet kommer och går på
brittiskt manér men entusiasterna
är redan på plats med flora och
ryggsäck för att studera rariteter i
blom. Vi andra njuter mer av platsen.

Framför oss breder 15 000 kvadratmeter av levande kulturhistoria ut sig, indelad i 16 olika trädgårdsrum genom kalkstensmurar
och idegranshäckar. I skyltade odlingsbäddar presenteras de olika
växtfamiljerna. Men det är inget
botaniskt bibliotek med växter i
tråkiga rader. Efter drygt 340 år
har naturen hunnit röra till det sådär lite lagom och gjort platsen till
en lummig oas. Här trivs lantliga
sorter som aklejor, malva och
fingerborgsblommorna som engelsmännen kallar ”rävhandskar”,
fox gloves. Och inte minst de jättelika träden drar uppmärksamheten till sig.
– Vad är Londons äldsta levande varelse, förutom jag då? frågar
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resa london

Londons
Kungliga Parker

3x Restauranger

3Bushy Park Green Park
3Brompton Cemetery
3Hyde Park
3Richmond Park
3The Regent’s Park
3Kensington Gardens
3Greenwich Park
3St James’s Park

Tips!

Chelsea Flower
Show 2015
26- 30 maj
i London.

Privata trädgårdar Första söndagen i varje månad i april till september arrangeras ”Secret Garden Sundays” då Londonborna visar sina privata trädgårdar.

guiden Joy med avväpnande brittisk humor.
Hon pekar på ett enormt barrträd, en Thuja Plicata som lätt
fanns här redan vid Linnés besök
år 1736, men snart drivs vi vidare
för att beundra en säkert 25 meter
hög korkek som skuggar marken,
den kaukasiska vingnöten och de
formklippta lagerträden. Men det
som Chelsea Physic Garden är allra mest stolt över är ett olivträd,
det största som Storbritanniens
har frambringat, utan att fuska
med växthus. Trots hög ålder ger
det fortfarande olivskördar och
det är verkligen magnifikt.
Kring fötterna syns medicinalväxter som hör de olika världs
delarna till: Eukalyptus från Nya
Zeeland, sydeuropeiska lavendel
och rosmarin och från Kina: Den
medicinska rabarbern som
verkligen inte
passar till paj.
Längre bort
syns avdelningarna för
ätbara växter,
fiberväxter,
klätterväxter. Och så växthusen.
Särskilt ”the Fernery”, det viktorianska huset som enbart hyser
ormbunkar, är fint.

både British Museum och senare
Natural History Museum.
Apotekarträdgården anlades i
undervisningssyfte för att visa de
olika medicinalväxterna. Än i dag
är de pedagogiska målen höga.
Flera forskningssamarbeten görs
med olika universitet och botaniska trädgårdar. För allmänheten
hålls mängder av kurser, föredrag
och workshops med ett särskilt
fint barnprogram.

Trots hög
ålder ger
det fortfarande
olivskördar

Mitt i trädgården står Sir Hans

Sloane staty. Han var en omåttligt
rik societets-läkare som levde
1660–1753 och var en stor samlare av naturalier och växter. Tack
vare att han tog över trädgården
från den ursprungliga apotekarföreningen kunde trädgården
överleva och räddas till eftervärlden. Sloanes enorma samlingar
donerades efter hans död till brittiska staten och lade grunden till
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The Botanist
Fullriggad restaurang med det rätta
namnet. Välj mellan frukost, brunch,
söndagsmiddag, teatersupé… Alltid med
suverän meny. Helgbrunch från knappa
hundralappen.
S Adress: No 7 Sloane Square.

Babylon
Ät middag eller lunch sex våningar upp
i Europas största takträdgård. Ett måste!
Både för utsikten och upplevelsen. 2-rätters lunchmeny från 250 kr (smårätter
omkring hundralappen) eller prova deras drink Babylon Sling för samma pris.
S Adress: 99 Kensington High Street.

Daylesford
Trend-ekologisk med mycket lantkänsla och charm. Frossa
i sallad och originella
grönsaksrätter. Även
bra mataffär och
café. Lunchsallad
för en hundring,
spännande juicer för
25–30 kronor.
S Adress: 44B Pimlico Road, nära Chelsea
Flower Show och Chelsea Physics Garden.

Besöket i Chelsea Physic Garden
avslutas lämpligen i trädgårdens
kafé ”Tangerine Dream” där man
njuter av finaste trädgårdsfika eller en lunch från en charmig buffé.
Eller vad sägs om marockansk citronkaka, vallmoscones, blandad
vårsallad eller gestostpaj? Presentshopen har allt en trädgårdsvän kan önska
sig: Paketerade
fröer från egna
odlingarna, litteratur och roliga
trädgårdsprylar.
Och man kan
gott passa på att
titta på stadsdelen Chelsea, när man ändå är här.
Stjärnkocken Gordon Ramsey har
inte mindre än två restauranger på
samma gata, Foxtrot Oscar och
Gordon Ramsey. Kring tunnelbanestationen på Sloane Square finns
flera fina affärer och restauranger.
Längs Lower Sloane Street, strax
intill, ligger en välsorterad bokhandel på vänster hand. Och fortsätter man om gathörnet, i stället
för att ta till höger mot Chelsea
Physic Garden, hamnar man i
kvarteren kring Pimlico Road och
Orange Square med antikaffärer,
en ekologisk restaurang och
Farmer’s Market om lördagarna. n

Prova en
Babylon
Sling

vackra fåglar. The Roof Garden är Europas största takträdgård på 6 000 kvadratmeter. Här finns det även flamingos.
Trädgårdshistoria. På
The Garden Museum hittar du
flera olika utställningar och en
spännande trädgård.

3x Trädgårdstips

Missa inte flamingorna
The Garden Museum
Originellt museum i en före detta medel
tida kyrka, både med permanent och
tillfälliga utställningar om trädgårdshistoria och nutid. Spännande formklippt
trädgård med mullbärsträd. Även
trädgårdsfika och shop värda besöket.
Kostar drygt 80 kr för vuxna, 70 kr för
pensionärer, cirka 30 för studenter.
S Adress: Lambeth Palace Road.

Royal Horticultural Society –
Lindley Library
Frossa i världens finaste hortikulturella
bibliotek hos RHS, trädgårdsföreningarnas Rolls Royce, generöst nog öppet för
allmänheten. Över 80 000 böcker

Sött. Unna dig en
fikapaus!

i ämnet från tidigt 1500-tal och framåt.
Fri entré, öppet mån–fre kl. 9.30–17.30.
S Adress: Vincent Square, Westminster, på promenadavstånd från Garden
Museum. OBS! biblioteket finns på flera
adresser.

The Roof Garden
Europas största takträdgård – en upplevelse. 6 000 kvadratmeter, indelade
i tre olika teman: Den moriska med
Marocko-känsla, the Tudor Garden och
the English Woodland. Fri entré, men
ring först och kolla så att trädgården inte
är abonnerad: (+44)207 368 3993
S Adress: 99 Kensington High Street,
ingång från Derry Street 99.
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Kunskapens källa.
På Physic Garden görs
många forskningssamarbeten med olika
universitet och botaniska trädgårdar. För
allmänheten hålls även
flera olika kurser.

Sloan Square Hotel.

Möt sommaren
i Europa!

3x Boende

Mysigt torg
runt hörnet
Sloane Square Hotel
Viktorianskt med stil och personliga
rum, vid charmigt torg och teaterdistriktet runt hörnet. Från ca 2 800 kr/natt för
dubbelrum, inkl. frukost
S Adress: 7–12 Sloane Square.

Malm

50%
Morg

Royal Garden Hotel
Femstjärnigt, storhotell med strålande
utsikt över Kensington gardens. Från ca
2 500kr/natt för dubbelrum exl. frukost.
Den extravagante bokar mastersviten
för 20 000 kr natten!
S Adress: 2–24 Kensington High Street.

Tips!
Kolla även National
Gardens Scheme, Englands
motsvarighet till Sveriges
”Tusen trädgårdar”. Listan
över trädgårdar att besöka
finns i The Yellow Book
som ges ut
årligen.

The Mad Hatter Hotel
Traditionell pub i bottenplan med ”ale &
pie” bidrar till atmosfären på detta hotell
i sann engelsk stil. Litet och nära Themsens södra strand. Från ca 1 500kr/natt
för dubbelrum exkl. frukost.
S Adress: 3–7 Stamford Street, i stadsdelen The South Bank.

3x Trädgårdsshopping

Njut av förstklassig miljö
Blomstermarknaden

Bokhandel

vid Colombia Road.
Underbar blomstermarknad om söndagarna på
Colombia Road i stadsdelen
East End. Även många
intressanta affärer, second
hand, gardens shops och
matställen. Allt från gratis
till ruinerande!

med specialintresse
för konst, design – men
även trädgård och
landskapsarkitektur.
Vanliga bokpriser, men
även dyrgripar
i specialämnen.
S Adress: Lower
Sloane Street 93.

Njut av en resa ner i Europa och möt sommaren! Passa på att ladda upp med
tax-free varor till sommarens grillkvällar från vår shop ombord.
Med Finnlines reser du smidigt och prisvärt mellan Malmö och Travemünde
på 9 timmar.
Sträcka: Malmö <–> Travemünde
50% på bil-, person-, och hyttpriser på våra
morgon- och dagavgångar*
Bokas med bokningskoden ”APRIL“
Tel. 0771 - 340 900

växtkraft. Fynda plantor på blomstermarknaden vid Colombia Road.

Över 200 resguider till hela världen!
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Erbjudandet:

Petersham
Nurseries
& Clifton
Nurseries
Två plantskolor/
gardencenter utöver det vanliga, där
man shoppar, äter
gott och njuter av
förstklassig miljö.
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Du hittar dem på: aftonbladet.se/resguider
Köp Aftonbladet Plus i dag!

passenger@finnlines.com

www.finnlines.se
*Priset gäller morgon- och dagavgångar från Malmö-Travemünde och v.v. Begränsat antal platser.
Resperiod t.o.m. 18.6.2015. Bokningsperiod: 13.4.2015-18.6.2015. Se www.finnlines.se för fullständiga villkor.
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