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Namnet Hammersmith kommer troligen från en förkortning av
 Hamoder’s Hythe som betyder ”landstigningsplats för en man vid namn 
Hamoder”. Första gången namnet nämns är 1294. Strandpromenaden i 
Hammersmith är uppskattad, inte minst under den årliga kapprodden
mell an Oxford och Cambridge. Här ligger också fem pubar på ett kort sträcka. 

I ett av husen på Upper Mall bodde i många år Catherine Pegge,
älskar inna till Karl II. I ett annat hus, Brandenburg House bodde den 
otursförföljda drottning Caroline, hustru till George IV, fram till sin död. 
Byggnaden revs strax däreft er. George IV ansåg sin hustru både oattraktiv  
och ohygienisk. Caroline å sin sida ansåg sin make oattraktiv. Detta
resulterade i att de, enligt prinsessans korrespondens, endast hade samlag 
tre gånger. Två gånger på bröllopsnatten och en gång natten däreft er. De 
lyckades  vid något av dessa tillfällen avla en dotter, Charlotta Augusta. År 
1799 blev Caroline förvisad från hovet, och 1814 lämnade hon England 
och reste runt i Europa. När George blev kung 1820 kom hon tillbaka, men 
vägrades tillträde vid kröningen. Hon dog den 7 augusti 1821, älskad av 
folket , men hatad av kungen. 

Hammersmith Bridge som ligger nära puben Th e Blue Anchor, byggdes 
1827 och var den första hängbron över Th emsen.

När man kommer ut från tunnelbanan och busstationen (buss 10)
i Hammersmith köpcentrum, ska man omedelbart runda huset till vänster, 
däreft er ta sig över de starkt trafi kerade vägarna och gå söderut. Eft er ett tag 
kan man skymta Hammersmith Bridge på vänster sida och strax däreft er ser 
man Th emsen. 
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Egentligen är denna pub den enda an led-
ningen att åka till Hammersmith. Det är 
en riktig fl odpub belägen i ett 1600-tals-
hus vid Th emsen mitt i en liten samling av 
andra 1600–1700-talshus. Här bodde förr 
de välbärgade, på landet men ändå nära 
city. Ett av områdets mest ståtliga hus 
var det som den av Karl II försummade
drottning Catherine av Braganza bodde 
i. Det sägs att Karl brukade smyga ut på
kvällarna när han besökte henne för att kela 
med Nell Gwyn på Th e Dove. 

En oft a sedd besökare här var James 
Th omson som bodde ovanpå Th e Dove. 
I ett anfall av patriotism skrev han tex-
ten till ”Rule Britannia” (musiken skrevs 
av Th omas Arne) på sitt rum. Han dog 
där i lunginfl ammation eft er att under sin 
dagliga motionspromenad till Kew ha bli-
vit överraskad av ett störtregn och lift at
tillbaka i en öppen båt. 
Halva puben köptes av bryggeriet Fullers 
1796, troligen samtidigt som den andra 
halvan köptes av hertigen av Sussex som en 
lantlig fristad. 
Mot slutet av 1800-talet började London 
inkräkta på Th e Doves lilla område och 
puben besöktes inte längre av kungligheter  
och stora markägare, utan av författare. 
William Morris, Ernest Hemingway och 
Graham Greene har alla bott granne med 
Th e Dove. Den är nu en populär pub för 
vanliga människor. 

År 1860 målade en konstnär två duvor 
på skylten i stället för en, vilket resulterade 
i att den ironiskt nog blev kallad Duvorna 
fram till 1948 då en ny skylt gjordes och det 
ursprungliga namnet återtogs.

THE DOVE
19 UPPER MALL, W 6

GRADE II

Det fi nns en liten gömd bar omedelbart 
till höger innanför entrédörren, som enligt 
Guinness Rekordbok är Englands minsta 
bar på 1,3 x 2,4 meter. Den rymmer endast 
tre sittande och tre stående personer och 
den är för det mesta alltid full. Det påstås 
att det största antal personer som varit där 
samtidigt  är 35, och då måste det ha varit 
riktigt trångt. 
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Th e Black Lion är enligt min mening egen-
t ligen  ingen fl odpub då den inte ligg er i 
direkt anslutning till Th emsen, men den 
ligger ganska nära på en lugn bakgata. 
Man hör inte heller något från den brusan-
de  genomfartsleden bara ett par hundra
meter härifrån. Th e Black Lion förekommer i
A. P. Herberts Vattenzigenarna, lätt förklädd 
till Th e Black Swan. 

Stället är minst 200 år gammalt och var 
från början en svinfarm, vilket inte många 
Londonpubar kan hävda, men ägaren bytte 
bransch. 
En råttfångare såg här ett spöke 1803 och 
innan dess hade en kvinna jagats av spök-
et och fångats. Hon dog av rädsla två dagar  
senare. En kväll 1804 bestämde sig offi  ceren  
Francis Smith för att fånga spöket. Vid 
midnatt uppenbarade sig en vålnad och 
mr Smith sköt. Kvar låg den döde muraren 
Th omas Millward. Smith åtalades för mord i 
Old Baily. Han erkände mordet, men blev på 
grund av rådande omständigheter benådad. 

Inredningen består av trästolar, höga trä-
soff or och läderfåtöljer vilket ger ett ombonat 
och trevligt intryck inte minst därför att här 
är lågt i tak. I den bakre delen fi nns ett lång-
smalt rum för fi nare middagar. Det är rester-
na av en så kallad Skittle alley, en föregångare 
till dagens bowling. Detta var inte vanligt 
på pubarna. Ett femtiotal hade det innan de 
långsamt försvann och den här var en av de 
sista. I detta rum har ett litet barn setts skutta 
omkring. Hon ska vara omkring åtta år och 
klädd som Alice i Alice i Underlandet. 

Det fi nns en uteservering också och här 
står ett stort kastanjeträd som sägs vara äldre 
än puben.

THE BLACK LION
2 SOUTH BLACK LION LANE, W 6

GRADE II
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Det mest intressanta med den här puben 
är att den ligger där den ligger, unge fär
20 meter från Th e Blue Anchor. Möjligen 
kan det också vara trevligt att veta att 
den har fått sitt namn eft er det minsta 
landskapet  i England. 

Det sägs att den skulle vara ett riktigt 
ölhus, men det vill jag inte instämma i.
Vill man sitta på uteserveringen och dricka 
serveras ölen i plastmuggar. Öl i glas 
serveras  endast inomhus. 

Pubens inredning är högst ordinär.
Det blir inte bättre av att man inte heller 
vid denna pub kan se Th emsen när man
sitter ner.

THE RUTLAND
19 LOWER MALL, W 6
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Utanför denna pub fanns på 1800- talet 
en stor landstigningsplats Resterna av
förtöjningsplatsen kan ses vid lågvatten. 
Puben är stor och rymlig, och har en stor 
uteservering med en fantastisk utsikt över 
Th emsen. Men det är inte en pub i min stil. 

Th e Old Ship ska ha funnits sedan 1722 
och är Hammersmiths äldsta pub. Den
renoverades på 1800-talet och har kvar en 
del av den tidiga inredningen. Av den såg 
jag dock ingenting. Men det är en fl odpub. 
En annan bra sak är att personalen tar hand 
om besvärliga kunder på ett utmärkt sätt. 
När jag, kanske, mot bättre vetande klagade 
på den öl jag hade fått, fi ck jag omedelbart 
en ny utan prut och diskussion. 

THE OLD SHIP
UPPER MALL, W 6
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Puben ska ha legat här i 300 år, och de har 
haft  öllicens sedan 1722. Den hette från 
början Th e Blew Anchor and Washhouses, 
men eft ersom tiden gick gav man upp
tvättningen och stavningen blev bättre. 

Dess namn är i dag det fj ärde van-
ligaste pubnamnet i England. Här fi nns en
samling med hjälmar, gasmasker och
annat från första världskriget och, som 
på en del andra pubar, sedlar från olika
länder uppsatta bakom bardisken. Där 
fanns även en gammal Selma, så några 
svenskar har varit här före mig. Puben är 
en populär samlingsplats vid kapprodden
mellan Cambridge och Oxford. 

Den var också den första pub där jag 
stötte på blå Guinness, logotypen alltså, 
vilket markerar att ölen ska serveras ex-
tra kall. Inredningen är högst ordinär, inte
intressant på något sätt, utan det är
närheten till Th emsen som är intressant. 
Det tråkiga är att man inte kan se Th emsen 
när man sitter ner på bänkarna eft ersom 
muren mot den är för hög.

Närmaste granne är en roddklubb, och 
på en plakett på fasaden kan man läsa att 
deras gamla ordförande tog guldmedalj i 
Stockholm 1912. 

THE BLUE ANCHOR
13 LOWER MALL, W 6
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 Eft er en promenad från Black Lion längs 
med genomfartsleden österut och eft er 
att ha passerat under den i en gångtunnel 
kommer man till Hammersmiths centrum. 
Här ligger Th e Salutation Inn.

Det är, för mig, en något för mo-
dern, stor pub med en trädgård. Det var 
för trädgårdens skull jag gick hit, den 
har ett fl ertal gånger vunnit London in 
Bloom. Trädgården är så beundrad att 
drottningmodern som var beskyddare av
Royal Horticultural Society kom för att 
titta på den 1989. Hon gratulerade alla och 
tappade upp några pints på pumparna. 
Innanför dörren fi nns ett fotomontage av 
händelsen. 

Personligen blev jag inte imponerad 
av trädgården. Men med tanke på att den
ligger på huvudgatan i Hammersmith 
får den anses som en grön oas för de
kring boende. Här kan de få en känsla av att 
sitta i en trädgård skyddad från vind och 
om man sitter under tak även för regn.

THE SALUTATION INN
154 KING STREET, W 6

GRADE II
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