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En forlænget weekend i London er altid skøn. Men tiden ræser jo af 
sted. Und dig selv at få det store overblik over denne metropolby, 
selvom du må til lommerne. En turistattraktion i den liga koster 
ikke gratis, heller ikke selv om Coca Cola har sat sit massive spor 
som sponsor. Med mindre du har en passion for at stå i kø, så sørg 
for at komme på tidspunkter, hvor køen er mindst. Tidligt på dagen 
eller en time til halvanden før lukketid. Eller betal dig fra det ved at 
komme i den hurtige kø.  
 
Et nødtørftigt sikkerhedscheck, inden vi entrer London Eye, sikrer, 
at vi hverken har bomber eller spiritus med om bord i gondolerne, 
som i løbet af en halv times tid vil føre os hele vejen rundt i 
London.  
I adstadigt tempo, nærmest umærkeligt, stiger vi op over byens 
tage, og man får et indtryk af, hvor stor byen er.  
Selv i diset gråvejr tager byen sig imposant ud set her fra sydsiden 
af Themsen. Der kommer noget ”Charles Dickinsk” over Big Ben, 
Whitehall, St. Pauls Cathedral, Westminster Abbey og de andre 
fornemme bygninger langs og ved floden. Men London er også en 
moderne storby. Mod øst ses nye domiciler for verdensom-
spændende firmaer. Det er en arkitektonisk mangfoldighed i glas 
og stål. I grunden lidt ærgerligt, det ”bare” er firmaer og ikke 
offentligt tilgængelige bygninger.  



Det er til gengæld The Globe, der nærmest ligger for fødderne af 
det kæmpestore hjul, der udgør London Eye.  
Her er der Shakespeare i det nyopførte teater for alle pengene med 
en udformning og en stemning næsten som på hans tid.  
 
Hele promenaden fra Westminster Bridge forbi London Eye til 
Golden Jubilee Bridge summer da også af folkeliv, så snart solen 
titter frem.  
Men mens man hænger i gondolen, gælder det om at nyde hvert et 
dyrebart sekund. Husk at tage billeder, men vent med at poste på 
Facebook og lign. Du kan dog benytte de nye interaktive guider fra 
Samsung Galaxy Tab, mens du er ombord, men jeg vil ikke 
anbefale det.  
Vær off-line. Det er nu, det gælder, og det er fantastisk.  
 
Når du kommer ned på jorden igen, i mere end en forstand, så 
benyt dig lige af det lille ekstranummer, som man får med, når 
man køber sin billet til London Eye. I bygningen over for hjulet får 
man en gratis tillægsfornøjelse i form af en 4D-film om London. Det 
er da meget sjovt, og det tager små 10 minutter. Bagefter kan du 
slentre tilbage til livet i gaderne over Golden Jubilee Bridge, den 
smukke gangbro. Så har du også fået en dejlig oplevelse med i 
bagagen hjem. 
 
 
Læs mere på hjemmesiden: https://www.londoneye.com/  
 
 


