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Else er en hjemløs og forældreløs pige, 
som bor på gaden i London. 

Året er 1899,
og vi befinder os i victoriatidens London. Her er  

hovedpersonerne i historien:



Menig Thomas er Bimses 
kæreste og den laveste soldat, 
der nogen sinde har gjort 
tjeneste i den britiske hær. 
De andre soldater kalder ham 
’Stump’. Han er pensioneret og 
bor på Det Kongelige Hospital 
i Chelsea, hvilket gør ham til en 
’Chelsea-pensionær’. 

Bimse er rengøringsdame 
på Naturhistorisk 
Museum. Hun er dum 
som en gulvskrubbe.



Fru Besk er den væmmelige 
gamle hejre, som bestyrer  
ORMELY BØRNEHJEM  for  
Uønskede Børn. 

Hr. Stryg er en stor tamp af 
en sikkerhedsvagt på museet 
og kendt for sine store 
sømbeslåede støvler.

Kommisær Galp er den 
frygtindgydende chef for 
Londons politi og berømt for 
sit lillebitte overskæg.



For mange år siden var 
professoren museets førende 
forsker, men så gik et af hans 
forsøg grueligt galt.

Baronesse Spredehagl er 
adelig storvildtjæger. Hun 
pløkker elefanter, giraffer 
og løver rundt om i Afrika, 
hvorefter de døde dyr bliver 
transporteret hjem til museet 
for at blive udstoppet og 
udstillet. 



Obersten og brigadegeneralen 
er også Chelsea-pensionærer. 

Admiralen er den eneste 
sømand, som bor på 
hospitalet. Han blev smidt 
ud af sømandshjemmet 
på grund af fuldskab og 
støjende adfærd.



Forstanderinden på 
Det Kongelige Hospital 
holder skarpt øje med 
Chelsea-pensionærerne 
med sit myndige blik. 

Den enøjede oversergent 
bestemmer over alt og 
alle, der kommer og går 
på hospitalet, og det gør 
du klogt i at huske.



Dronning Victoria regerer 
over Det Britiske Imperium. 
I 1899 havde hun siddet på 
tronen i ikke færre end 62 år 
og var dengang den længst 
regerende monark nogen sinde 
i britisk historie.

Abdul Karim viger aldrig 
fra dronningens side. Han 
er hendes unge, flotte 
indiske kammertjener, 
som også bliver kaldt 
'Munshi'.



Kaptajnen er kaptajn på 
HMS Argonauten, som i 
1899 var et af den britiske 
flådes allermest moderne 
krigsskibe. 

Hr. Walter Flomme  
er den lidt småfede 
museumsdirektør.

Plakatsøjlemanden går 
byen tynd og forsøger 
at overbevise folk om, at 
”ENDEN ER NÆR”.
 



Langfingerbanden er en barsk lille flok 
børneforbrydere, som er berømte/berygtede for at 
være de bedste tyveknægte i hele London.
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RAJS SLIK

Raj den Første har sit eget 
konfekturekonsortium – også kaldet en slikvogn.

Og sidst, men ikke mindst … 



… er der selveste ISMONSTRET, en uldhåret 
mammut, som døde for 10.000 år siden. Det 
livløse dyr blev fundet indefrosset i isen af en 
gruppe polarforskere. 
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En trøstesløs vinternat blev et lille spædbarn efterladt 

i en papkasse på dørtrinnet til et børnehjem i 

en gyde i London. Der var hverken seddel eller navn, 

intet som kunne give et praj om, hvem det 

lille menneske var. Kun den 

kartoffelsæk, hun var svøbt i, 

mens sneen dalede ned.

Dengang var det ikke 

ualmindeligt, at nyfødte 

børn blev efterladt uden 

for børnehjem, hospitaler, 

eller endda uden for rige overklassefolks hoveddør. 

Børnenes stakkels, desperate mødre håbede, at nogen 

ville tage deres barn til sig og give det et bedre liv, end 

deres biologiske familie kunne tilbyde.

Kapitel  1

KAKERLAKKER  
TIL MORGENMAD




