Enkelbiljett till London
en livsviktig reseguide med allt du inte visste att du ville veta
Av författaren Emmy Abrahamson, aktuell med Only väg is upp — en bok om att flytta
till London, vilja bli skådis, förälska sig i en opålitlig rockkille och göra bort sig totalt.
Du har sett alla kungliga festligheter
(drottningen firade 250 år på tronen!)
och Olympiska spelen, men har ändå
inte fått nog av London. Du vill till och
med flytta dit! Rätt tänkt. Men innan
du packar kartongerna (förresten,ta
inga, ditt rum kommer ändå att vara
på tok för litet) så finns det några saker du bör veta om Londonlivet:
• Bli religiös. Eller gå åtminstone till
Svenska kyrkan och kolla deras anslagstavla. Där kan du hitta bostad, kontakter,
support och fika. Men håll bara inte ihop
med svenskar (fast frestelsen är stor).
• Anmäl dig hos ett bemanningsföretag
(temp agency på drottningens engelska).
De vill alla ha välskrubbade svenskar och
så träffar du olika människor och ser en
massa olika arbetsmiljöer, en del som
hämtade direkt från Charles Dickens
böcker.
• Råna en bank. Det är dyrt att bo i London och man måste tänka på att t.ex. ha
en deposition till boendet. Man får räkna
med att betala en månadshyra i förväg
och lägga en månadshyra i deposition.
• Försök att hitta en flatshare (en intim
upplevelse där du får dela ditt privatliv,
toalett och mjölk med främlingar). Det finns
flera online flatsharingsidor att använda sig
av.
• Välj mellan att bli skållad eller genomfrusen. De flesta engelska badrum har fortfarande tappkranar där varm- och kallvattnet
har separata kranar.

”

Köp en tjock
bunt vykort med
frimärken på
och skriv ”Allt är
bra” på vartenda ett.
Skicka ett till dina föräldrar en gång i veckan. Det är allt de vill
och bör veta.
• I England har man en dålig vana att
använda sig av räkningar som identifikation. För att t.ex. öppna ett mobilabonnemang måste man ha med sig två
officiella brev/räkningar i ens eget namn
som visar adressen. Det kan vara lite
knepigt i början om man bor i en flatshare och inte får några räkningar.
• Använd alltid kondom. Tyvärr gör ett
nytt spännande liv i London tillsammans
med en massa alkohol dig inte immun
mot könssjukdomar. Sjukvård är tackochlov helt gratis i England.
• Registrera dig hos en doktor (GP)
innan du blir sjuk eller får den där könssjukdomen jag varnade om eftersom
du ändå var dum nog att inte använda
kondom.
• Blanda inte vin, öl och starksprit. Detta
råd gäller även utanför Londons gränser.

• Varannan Londonbo är född utanför
Storbritanniens gränser så bli inte förvånad
om folk i allmänhet är totalt ointresserade
av varför just du hamnade i London.

• Glöm inte att allt – från brustna hjärtan
och hemlängtan till stulna plånböcker
och ett tomt bankkonto – blir bättre
med engelsmännens eviga lösning: en
kopp te.

• Allt svenskt du saknar i matväg finns på
det fantastiska lilla caféet/affären
Scandinavian Kitchen på Great Titchfield
Street. Eller en flygbiljett bort.

Trevlig resa och lycka till!
Önskar Emmy Abrahamson
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Emmy Abrahamson är
författare. Hon har genom
åren levt i bland annat Wien
och London men bor nu på
Österlen i Skåne.
Emmy Abrahamson debuterade 2010 med Min pappa
är snäll och min mamma är
utlänning som nominerades
till Barnens romanpris 2012.

För mer info eller kontakt med Emmy Abrahamson maila eller ring Karl Thorson: karl.thorson@rabensjogren.se, 010-744 21 55,
eller Emilia Holmqvist: emilia.holmqvist@rabensjogren.se, 010-744 21 54.

Rabén & Sjögren, Box 2052, Tryckerigatan 4, 103 12 Stockholm, växel 010-744 23 00

