
IMPRESSIONS AND REFLECTIONS 

Klass 9 Linnéskolan, Alingsås 

Resa till Camden, London, 19-25 maj 2019 

 

Söndag 19 maj 

 

Tåg Alingsås – Göteborg – Lund – Malmö – Kastrup Copenhagen Airport 

Flyg Köpenhamn – London Gatwick 

Hitta taxichauffören. Minivan till London, Camden, 12, Inverness Street. 

Hitta nyckeln. Fish and Chips på stan. Försökte sova: Svängig samba så golvet skakade halva 

natten, från restaurangen Made in Brazil, som vi bor ovanpå. 

 

 

Måndag 20 maj 

 

Frukost i lägenheten. Härligt vimmel på Camden Lock Market. Promenad till the top of 

Primrose Hill (strawberries, fudge and a wonderful view). Röda kastanjer och högt böljande 

gräs.  

London Zoo! Penguins, reptiles, the tiger, monkeys, lions, butterflies, fika, giraffs… 

Lite mulet, men inget regn.  

Regent’s Park – walking, walking, walking, talking about Virginia Woolf and Mrs 

Dalloway.  

Mackor på en bänk mitt i stan. Supreme-affären! Jamie Oliver-restaurang som vi tyvärr 

inte kunde äta på eftersom vi var mätta (och som gick i konkurs samma dag). Piccadilly 

Circus! China Town, Leicester Square och så äntligen Covent Garden. Magicians! Fire! 

Music! Och goda hamburgare.  

Promenad ner till Themsen, förbi den egyptiska obelisken och sfinxerna, över Golden 

Jubilee Bridge, under London Eye, solglitter i fönster och vågor. Hem med en bullig svart 

”cab” (inte cabriolet, bara en vanlig mysig taxi). 

 

 

Tisdag 21 maj 

 

Liten lektion efter frukost: Gemensam läsning av Shakespeares Shall I compare you to a 

Summer’s Day. Citat av Shelley’s: ”Sing again, with your dear voice revealing a tone of some 

world far from ours, where music and moonlight and feeling are one.” Fear not the future, 

weap not for the past.” (Percy Bussey Shelley) ”Beware, for I am fearless, and therefore 

powerful.” (Mary Shelley Wollstonecraft). 

 Konsthistoria: rakt och böjt, centrum och periferi, allusioner och transformationer, 

gyllene snittet och Mening uppstår i möten. Alles klar! 

Ut i solen! Köpte Oyster-cards och tog tunnelbanan. Tate Modern – modern konst och 

många filmer som berörde oss, om Palestina-Israel, om Syrien. Utsiktsplattform med en härlig 

vy över staden.  

Promenad längs med Themsen med många andra turister: många åldrar, många språk, 

och även många engelska barn och ungdomar i sina skoluniformer. Stadig lunch på puben The 

Anchor, liten promenad bort till skeppet The Hind, tillbaka mot Millenium Bridge, glass och 

en poet som skrev en dikt till oss på skrivmaskin om History. Promenad över Millenium 

Bridge, till St Pauls Cathedral.  

Körsång ljöd vackert under kyrkans höga valv. Vi besökte Wellington och Lord Nelson 

nere i kryptan och hittade John Donnes gravstaty uppe i kyrkan. (No man is an island…) När 



jag frågade efter den svarade en vänlig guide: ”Oh, you are searching for John Donne’s grave! 

I’m sorry, you will not find it, since it was destroyed in The Great Fire. But you can see his 

statue over there.” Som om the Great Fire var nyss… 1666 – ja, vad är tid, vad är History? 

Två av oss tog trapporna upp till tornets högsta topp. Sedan pustades det ut med vatten och 

strawberries i skuggan på trappan utanför.  

Promenad till tube station Bank, sedan upp och ner och fram och tillbaka i underjorden. 

Och så hem till Camden Town. Vila, marknaden, egentid. 

Framemot kvällen: Time for The Art Project! Utrustade med vita tygkassar från second 

hand, textilfärg och kökssvampar vandrade vi mot Primrose Hill i jakt på brunnslock och 

annat att använda som mönstertryck på våra kassar. Vi var väldigt diskreta. En annan diskret 

vandrare smög förbi oss på lätta tassar, röd och med lång svans… Trots vår diskretion när vi 

utförde konsttrycken fick vi en entusiastisk beundrare som älskade vår idé och ville veta exakt 

hur vi gjorde, vilken sorts färg vi använde och var vi kom ifrån - nice guy som verkligen 

förstod sig på konst!  

På toppen av Primrose Hill, bland festande amerikanska ungdomar, skymtade vi 

stjärnorna och imponerades av en skyline av röda ljus på alla höga hus och London Eye. Och 

kanske såg vi ett ufo? 

Några kassar fick ett snyggt avtryck av reliefporträttet av den walesiske barden Iolo 

Morganwg. Och vi kunde återigen fundera lite på William Blake-citatet: ”I have conversed 

with the Spiritual Sun. I saw him on Primrose Hill.” 

 

Luke D’s instant poem, skrivet till oss på en blå liten skrivmaskin på Southwark: 

 

”History, did it happen, or is this a  

Storybook, a set of fairy tales we tell to  

 American tourists, another set 

  of fictions to file alongside 

  Sherlock Holmes, Harry Potter, Paddington 

  Bear? was there a past? did it happen, 

  can we trust our memories, 

That this gallery at my back was a power station, that 

 the docks to the east were once busy with global 

  traffic and thick with thieves. That the emerald 

  city, the crystal towers of canary wharf 

   are new, a startling impostiton on the 

   low, marshy landscape 

    that once there was no city here, 

    just a handful och nomads 

     fishing in the 

     shallows.” 

 

 

Onsdag 22 maj 

 

Sen frukost. Tunnelbana till South Kensington, vandring genom den långa tunneln under 

Exhibition Road – gult tegel, röda järnbalkar, ett lämmeltåg av människor i alla åldrar, till 

musiken från en gatuartist: Hallelujah. 

Science Museum! Så många uppfinningar, så mycket vetenskap, så många skolklasser i 

samma byggnad. Ångmaskiner, ånglok. T-forden. Solsystemet. Rymdfärder, Gagarin och 

Apollo 11s lilla sköra kapsel. En liten sten från månen. Datateknikens utvecklingshistoria. 



Matematik och matematiska maskiner. Florence Nightingale som statistiker med 

cirkeldiagrammet. En DDT-burk och en text om Rachel Carson och Silent Spring. Krockande 

svarta hål, just som Einstein förutsade. En entusiastisk guide berättade för oss om Vickers 

Vimy som flög nonstop över Atlanten 1919, om Gipsy Moth ”Jason” som Amy Johnson flög 

själv till Australien, och om en replika av Bröderna Wrights flygplan. Även en liten Otto 

Lilienthal hängde i ett litet Lilienthal-plan.”Ich kan fliegen, ja, ich kann!” 

Efter glass och milkshake blev det ”Space Descent”-VR-tur med lagom snabb landning 

på jorden. Fulla av intryck landade vi i caféet och tog sedan tur genom shoppen innan vi tog 

en cab till Harrods varuhus. 

Harrods – en värld av perfekt skönhet och lyx – mat, kläder, väskor, möbler. En värld av 

bisarr rikedom där endast det dyraste är gott nog, även åt de minsta. Ett vackert utsmyckat 

köptempel utan synliga prislappar. Skönt att komma ut igen! 

En liten tur på toppen av en röd dubbeldäckare, långsamt framåt i rusningstrafiken, 

skönt för våra trötta fötter. En liten vila på en parkbänk i ett hörn av Hyde Park. En promenad 

i ljumma vindar under de mäktiga platanerna, bort till Speaker’s Corner och Marble Arch. En 

oas för återhämtning i den bullrande storstaden. Hade vi haft badkläderna med hade vi tagit 

ett dopp i the Serpentine. Våra nya krafter räckte till en liten shoppingrunda på Primark på 

Oxford Street. 

Därefter en tur genom tunnelbanesystemet – walking, walking, walking, trappor hit och 

trappor dit. Så här håller man igång vardagsmotionen på ett sätt som gör gymmen 

överflödiga! Och så hemma igen, vår gula brasilianska Jättejesus på huset välkomnar oss och 

det är skönt att få vila lite, innan det blir en kvällstur till Zaha Leventine Grill vid Camden 

Lock Market. 

 

Det är mycket buller i London, men ingen verkar bry sig. Ambulansen för sådant oväsen 

att man får hjärtsnörp när de kör förbi. Det skumpar och dunkar och skramlar i 

tunnelbanevagnarna, där man är van att stå tätt och svettas, utan att någon verkar tycka det är 

jobbigt. Varken barn i barnvagnar eller hundar reagerar på de höga ljuden. Museerna verkar 

vara byggda för att ge bästa möjliga akustik åt alla skolklassers barnaröster. Inte för att de 

skoluniformsklädda barnen väsnas, busar eller springer runt – det gör de inte. Men det är ändå 

svårt att höra sin egen röst i den mångfald av röster som studsar runt i de icke bullerskyddade 

valven. Men ingen verkar tycka att det är besvärande, not at all. Möbeltassar borde vara en 

försäljningssuccé, men det kan bli svårt att sälja in dem i en stad som gillar ljud.  

”Keep calm and carry on” var en slogan som man använde för att stärka moralen när 

kriget bröt ut 1939. Kanske är det denna stoiska uthållighet som gör att den valrörelse inför 

EU-valet imorgon, som vi hoppats att få se, inte verkar existera överhuvudtaget. Inga 

valaffischer, nästan - ser man en blir man förvånad. Inga tal i Speakers Corner. Inga 

valrelaterade teman på löpsedlarna. En mix av stoicism och fatalism – man får helt enkelt stå 

ut med det som kommer, och vi kommer att klara det, om vi bara håller oss lugna och jobbar 

oss framåt… 

 

 

Torsdag 23 maj 

 

Efter en skön sovmorgon tog vi sikte på Houses of Parliament, i hopp om att få uppleva lite 

aktivitet med tanke på att det är EU-val i Storbritannien idag. Bortsett från ett dussin EU-

flaggor och anti-brexit-plakat som satt fastsnörade i kravallstaketen hände ingenting alls som 

visade att det är val. 



Vi tog en sväng förbi 10, Downing Street, som var väldigt avspärrat. Senare läste vi i 

tidningen att Therese May hade ”stängt in sig” och inte ville ha besök. Kanske med tanke på 

att de som ville besöka henne hade tänkt tvinga henne att avgå. Inget trevligt tea-party…  

Vi gick ner till Themsen för att ta en båt, men eftersom vi inte hade toppat upp våra 

Oyster-cards blev det i stället en promenad till Tate Britain. Vi hade hoppats finna ”The 

Invisible Toilet”, men den fanns inte kvar, eller så var den väldigt osynlig. (En toa med 

genomskinliga väggar för den som är inuti, men inte för dem som är utanför.) 

Tack vare vårt magiska, stämplade Linnéskole-brev, som redan givit oss billigt inträde 

flera gåner, fick vi nu komma in på den utsålda van Gogh-utställningen.  

Det var magiskt att få se ”Starry Night over the Rhone”. Stjärnorna lyste mer än vad 

något tryck kan återge. Man blev nästan ett med bilden, med Karlavagnen, med 

ljusreflektionerna på vågorna, med de skugglika människorna som gick hemåt från sina båtar, 

tyngda i sin vardag, men sedda av tusen stjärnor. 

Vi tog även en sväng på den vanliga utställningen på Tate Britain, i förhoppning om att 

få se Rodins The Kiss och Millais Ophelia. Men dem hittade vi inte för de var ”not on 

display”. I stället hade stora, före detta bullrande maskiner placerats som konstobjekt i de 

stora salarna. De hade många historier och berätta, och de höga salarna gav eko åt de ljud 

maskinerna inte längre skapade.  

Kanske är det saknaden av larmet från de stängda industrierna och varven, från lastandet 

och lossandet av varor i hamnen, som skapar en vilja av att gemensamt skapa ett 

storstadssound, kanske är det därför alla verkar röra sig med lugn och glädje i stadens 

bullrande miljöer?  

Därefter blev det lunch på Pizza Express, promenad förbi parlamentet igen och 

Underground till The Monument. Därifrån gick vi till Harry Potter-stället The Leadenhall 

Market, Diagongränden, alltså. Som att komma in i en annan värld, en annan tid, tillsammans 

med fullt med after work-öldrickande kostymklädda bankkillar (mest killar). Fint ställe att 

koppla av på efter en dag i bankernas stål- och glaslandskap och börsens grekiska 

mammontempel, säkert. 

Därifrån fortsatte vi i Harrys fotspår till Kings Cross Station, till perrong 9 ¾ och den 

magiska shoppen. Det var fint! 

Efter en liten promenad förbi St Pancras Stations fasad med torn och tinnar blev det fika 

på British Library, även detta ett magiskt ställe, där vi såg ”demokratidokumentet” Magna 

Charta från 1215, liksom handskrifter och tidiga tryck: Shakespeare, Mozart, Virginia Woolf, 

The Beatles… 

Efter lite vila i lägenheten tog vi en cab till Abbey Road, där vi försökte fota varandra 

på övergångsstället, vilket inte var helt enkelt med tanke på trafiken. Kvällspromenaden tog 

oss hem igen, förbi The Lords Cricketground och Moskén, och längs med Regent’s Canal. 

 

 

Fredag 24 maj 

 

Our last day in London. 

En varm och solig dag. Inget regn på hela veckan! Vi börjar dagen med att översätta 

Sonett Nr 18, Shall I compare you to a Summer’s day. Kaxigt av William S att kalla sin dikt 

”eternal lines” som skulle bevara the lovely person levande för alltid. Men än så länge funkar 

det ju! 

Som vana tunnelbanefarare tog vi Northern Line till Charing Cross och tog in det stora, 

ståtliga, fontänsprutande Trafalgar Square i vårt medvetande. Musik och konstnärer som 

målade med krita på stenläggningen. Nelson på sin pelare, de glänsande lejonen. 



Vi gjorde ett snabbesök på National Gallery och betraktade Holbeins The Ambassadors. 

Där fick vi sitta och lyssna till en liten föreläsning innan det blev vår tur att kolla från sidan 

och se förvandlingen. Vi såg även målningar av Raphael och Leonardo da Vinci, van Eycks 

Makarna Arnolfis trolovning, Monets näckrosbro, flera fina van Gogh, däribland stolen, och 

så hästen Whisteljacket (Stubbs), förstås. 

När vi kom ut åkte ett filmteam förbi på en öppen dubbeldäckare. James Cordon Show 

drog ett varv runt torget!  

Några av oss fick fina armband knutna kring handleden. Så strosade vi bort till St 

Martins-in-the-Fields, en kyrka som stöder unga musiker (många konserter), men även 

hemlösa och socialt utsatta utifrån devisen: ”You can do unbelievable things together if you 

start with one another’s assets rather than deficits.” Vi fikade i det stora cafét i kryptan (god 

akustik), kollade in the brassrubbing-aktiviteten (lite som våra kassar, fast med 

mässingsreliefer, papper och kritor). 

När vi kom ut igen förstod vi att ungdomarna som strejkade för klimatet, med 

inspiration från Greta, kommit från Parlamentet hit till Trafalgar Square. De fyllde platsen 

under kolonnen, runt lejonen. Det var gott att se! Vi tog kort på en liten tjej med hemmagjort 

plakat. Let’s fix the climat! 

En kort promenad förde oss till Leicester Square, småaffärerna på Cecil Court och bort 

till Neal’s Yard, där vi satt en stund i värmen i den färgglada härligheten, och blev sugna på 

glass. På väg till tunnelbanan gick vi vilse, men hade turen att komma rakt på en glassbil. 

Perfekt. 

Gratistidningen förkunnade att Therese May hållit presskonferens utanför 10, Downing 

Street, med budskapet att hon avgår i juni. ”I’ve done all I can.” Inte ett ord någonstans om 

gårdagens EU-val.  

På vår lista över ”options” återstod ett besök i ”Lees glasblåseri”, Peter Layton/London 

Glassblowing, söder om Themsen, nära London Bridge Station. Dit hittade vi, och tittade en 

stund på hur glasblåsarna formade den glödheta massan, och på de fantastiska, färgglada 

glasskulpturerna. 

En libanesisk restaurang lockade in oss in sin galet färgglada lokal, där vi njöt av härliga 

rätter, myntadricka och mockakaffe. 

Därpå var det dags för oss att närma oss den ca 310 m höga glasbyggnaden The Shard. 

Det visade sig vara dyrt att komma upp i den, så vi släntrade mot Themsen, genom Hay’s 

Galleria, köpte vykort, och tog en River Bus till Embankment. Themsen var gråbrun och 

väldigt guppig, lite varning för ”feeling kind of seesick”, ”turned a whiter shade of pale” 

(Procol Harum). 

Ja, sen var det trappor hit och dit och upp och ner igen, i underjorden, och så Northern 

hem till Camden. Hemma i lägenheten väntade vykortsskrivande och ett kunskapstest i form 

av en tipspromenad, som eleverna klarade med gott resultat. Och visste vi det inte innan så vet 

vi nu att tätorten London har 8,5 miljoner invånare, varav 250 000 bor i stadsdelen Camden, 

att vi under denna veckan har vandrat ca 6 mil och att sista meningen i sista Harry Potter-

boken lyder ”All was well”. 

Efter att ha funderat på olika möjligheter föll valet på att avsluta London-veckan med att 

se Alladin-filmen på den närbelägna Odeon-biografen.  

Visst finns det sådant vi inte hann med under denna veckan. Buckingham Palace, 

Madam Tussaud, Jeremy Benthams autoicon, mumierna på British Museum och 

dinosaurierna och Darwins finkar på Natural History Museum får vänta på att vi kanske 

kommer förbi en annan gång. Och vi fann aldrig floden Fleet. Men vi är nöjda ändå. Och vi 

har våra Oyster Cards kvar, till nästa gång. 

Medan mörkret faller över Camden faller också lite regn, och luften blir frisk. ”Vår” 

brasilianska restaurang spelar live-musik och vi kommer att sova gott till tonerna av salsa och 



sorlet från fredagsglada människor från många olika länder. I morgon åker vi hem, med 

tacksamhet och många minnen från en vecka mitt i Camden, mitt i London, mitt i världen. 

 

Lördag 25 maj 

Samma långa väg tillbaka med flyg och tåg…nästa gång vi kommer kanske det går att åka 

nattåg, eller båt från Göteborg som förr i tiden? Framemot kvällen var vi lyckligt hemma igen 

i Alingsås. Även här är vi mitt i världen. All is well. 

 

    Helena Rödholm Siegrist 

 

 

 

 


