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Förord

Förord
I den här e-boken får du en kort biografi om en av Europas minst
kända kungligheter, prinsessan Helene.
Hon var en av de vackraste prinsessorna bland världens hov när
hon gifte sig med den brittiske prinsen Leopold.
Den här texten handlar om nyheten om den här trolovningen.
Du får en kort beskrivning av Helenes personlighet, hennes uppväxt i det tyska furstehuset Waldeck och hennes syskon och släktingar som under en tid dominerade de europeiska hoven.
Den här texten publicerades ursprungligen i januari år 1882 i tidskriften ”Illustrerad Familj-Journal” med rubriken ”Prinsessan Helena af Waldeck”. Texten publicerades anonymt.

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den
mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi
kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.
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Kapitel 1 – Prinsessan Helene av Waldeck

Biografi:
Prinsessan
Helene
Den här texten publicerades ursprungligen i januari år
1882 i tidskriften ”Illustrerad Familj-Journal” med rubriken
”Prinsessan Helena af Waldeck”. Texten publicerades anonymt.

F

urstehuset Waldeck tillhör de minsta af de regerande furstehus, men det har redan två gånger under det sista året genom
sina prinsessor trädt i förbindelse med kungafamiljer, och den

tredje prinsessan skall snart inträda i den kungaslägt, eller rättare
sagdt drottningslägt, som från sin sjöbekransade strand utsträcker
sin makt öfver alla fem verldsdelarne — en slägt, till hvilken äfven
Danmarks herskarslägt är knuten genom liknande band. Efter det
prinsessan Maria af Waldeck 1877 förmäldes med prins Wilhelm af
Würtemberg och prinsessan Emma två år senare blef kungen af Hol-

lands brud, är det blott några veckor förflutna sedan den tredje systern, prinsessan Helena af Waldeck, blifvit förlofvad med prins Leopold af Storbrittannien — drottning Viktorias yngste son. Prinsessan
Helena är född den 17:de Februari 1861 och har i likhet med sina
syskon åtnjutit en icke mer än vanligt god uppfostran. Hon egnade sig
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åt sitt eget familjlif och hennes namn var icke bekant, förrän hennes
förlofning blef bekantgjord inför offentligheten. I sitt eget land är
prinsessan deremot godt känd, der hon är afhållen af alla för sin vänlighet och sin skönhet, ty hon är den vackraste af de för sin skönhet
så bekanta döttrarne af den waldeckska fursteslägten.
Den vackra prinsessans tillkommande brudgum, prins Leopold Georg Duncan af Storbrittannien är född den 7:de April 1853 i
Buckingham-palatset i London. Den unge prinsen lär vara i besittning af goda kunskaper och har stor smak för allt hvad skön konst
kallas. Om han än icke kommer att göra någon inverkan på politikens område, så vill han desto mera kunna uppträda som vän af och
beskyddare för konstens utöfvare, och det vill nog blifva ett lyckligt
lif, han och hans unga brud kommer till att lefva, i en mera god ställning än den, hans äldste broder en gång kommer att intaga på Storbrittanniens mäktiga tron.
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Kapitel 2 – Bild. Prinsessan Helena af Waldeck.

Prinsessan Helena af Waldeck.

7

Kapitel 3 – Ordlista

Viktiga ord
och personer
Emma av Waldeck-Pyrmont.
[1858–1934] Drottning av Nederländerna. Föddes som prinsessa
i tyska furstedömet Waldeck-Pyrmont. Regerade Nederländerna
under åren 1890–1898 som förmyndare för sin dotter Vilhelmina. Emma var en mycket omtyckt drottning och ägnade sig bland
annat åt att förbättra sjukhusväsendet.

Helene av Waldeck och Pyrmont.
[1861–1922] Brittisk prinsessa, gift med prins Leopold. Föddes
som prinsessa i tyska furstedömet Waldeck-Pyrmont. Blev änka
redan i ung ålder. Helene var kusin till svenske kungen Gustaf V
och syster till drottning Emma av Nederländerna.

Prins Leopold.
[1853–1884] Brittisk prins och hertig av Albany. Var en av mamman, drottning Viktorias, förtrogna och deltog i många viktiga
beslut. Avled plötsligt vid 30 års ålder efter en fallolycka i en
trappa.

Maria av Waldeck.
[1857–1882] Prinsessa i det tyska furstedömet Waldeck-Pyr-
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mont. Gifte sig 1877 med prins Vilhelm I av Württemberg. Avled
redan som 24-åring.

Viktoria.
[1819–1901] Brittisk och irländsk drottning från 1837 tills sin
död år 1901 och kejsarinna av Indien från 1876 tills sin död år
1901. Under Viktorias 63 år vid makten expanderade det brittiska imperiet kraftigt och landet genomgick en industriell revolution. Viktoria var en av landets mest inflytelserika regenter
någonsin och har gett upphov till uttrycket den viktorianska perioden.

Wilhelm av Würtemberg.
[1848–1921] Kung av det tyska kungariket Württemberg från
1891 tills 1918. Avsattes år 1918 tillsammans med de övriga tyska regenterna.

Kungariket Württemberg.
Ett område i södra delen av Tyskland som var ett självständigt
kungarike från 1806 till 1918. Det var Europas minsta kungarike
och är i dag en del av tyska förbundslandet Baden-Württemberg.
Kungariket Württembergs huvudstad var Stuttgart.
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Fler böcker:
E-boksforlaget.se
Om du gillar e-böcker om historia så kommer du att gilla
utbudet hos E-boksforlaget.se
Här kan du söka bland e-böcker från flera olika förlag om
en rad olika ämnen, bland annat historia och arkeologi.
Alla titlarna går att hitta hos de flesta e-bokhandlare, i
iTunes samt på många bibliotek.
Här är några exempel på titlar:

Klassiska deckare

• ”Sherlock Holmes: Musgraves ritual”
• ”Sherlock Holmes: Det gula ansiktet”

• ”Sherlock Holmes: »Gloria Scott»”
• ”Sherlock Holmes: Beryllkronan”
• ”Sherlock Holmes: De fem apelsinkärnorna”
• ”Sherlock Holmes: De rödhårigas
förening”

• ”Sherlock Holmes: Det hemlighetsfulla
mordet vid skogssjön”
• ”Sherlock Holmes: Den hemlighetsfulle
patienten”
• ”Sherlock Holmes: Börsmäklarens
biträde”

• ”Sherlock Holmes: Den avhuggna tummen”

• ”Sherlock Holmes: En skandal i Böhmen”
• ”Sherlock Holmes: Krymplingen”

• ”Sherlock Holmes: Den blå karbunkeln”

• ”Sherlock Holmes: Lorden och hans rika
amerikanska brud”

• ”Sherlock Holmes: Den försvunna brudgummen”

• ”Sherlock Holmes: Mordet i Reigate”

• ”Sherlock Holmes: Den försvunna kapplöpningshästen”

• ”Sherlock Holmes: Tiggaren med den
kluvna läppen”

• ”Sherlock Holmes: Blodbokarna.”
• ”Sherlock Holmes: Det spräckliga bandet.
”

Arkeologi

• ”Sherlock Holmes: Den grekiske tolken”

• ”Solgudens yxa och Tors hammare”
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(1899)

• ”Skäggets historia” (1893)

• ”Hällristningarnas ålder” (1869)

• ”Kattens kulturhistoria” (1882)

• ”Feniciska kolonier i Skandinavien”
(1875)

• ”Djurens sömn” (1889)

• ”Hällristningar på Kinnekulle” (1892)

• ”Ett dygn på månen år 1870”

• ”Forntidens perioder” (1892)

• ”Orkidéernas historia” (1894)

• ”Hur gamla är hällristningarna?” (1869)

• ”Blomsterspråket” (1888)

• ”Bohusläns bygdeborgar” (1909)

• ”Sveriges hundraser” (1880)

• ”Bohuslänska hällristningar” (1879)

• ”Guide till biskötsel” (1885)

• ”Katten i forntida Egypten” (1889)

• ”Fynden i Troja” (1878)
• ”Förbindelse mellan Skandinavien och
vestra Europa före Kristi födelse” (1889)

Kulturhistoria
• ”Midvinterns solfest” (1894)

• ”Svear och götar under folkvandringstiden” (1905)
• ”Husaby kyrka” (1899)

• ”Julen på 1870-talet – Skildringar och
illustrationer i svenska tidskrifter ”

• ”Hällristningarna i Järrestad” (1881)

• ”Om julens härkomst” (1899)

• ”Nordens fartyg från hednatiden” (1872)

• ”Julen i Skåne på 1820-talet”

• ”Anmärkningar rörande figurteckningar
från forntiden” (1842)

• ”Nyaste och tillförlitligaste Drömboken”
(1918)

• ”Grafkistor af klufna och urhålkade
stockar” (1894)

• ”1870-talets bästa tips för frisyr och
utseende”

• ”Den svenske solguden och den svenske
Tyr” (1906)

• ”Lyxens historia” (1870)

• ”Skånska fornminnen” (1853)

• ”Kanalbyggen på planeten Mars” (1888)

• ”Ölands fornminnen” (1874)

• ”Vårt solsystem” (1878)

• ”Gaffelns historia” (1889)

• ”Tors hammare” (1872)

Resor

• ”Våra fornminnen – vad de lära oss”
(1916)
• ”Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden” (1901)

• ”Ett besök i Venedig år 1878”

• ”Förstörda fornminnen i Bohuslän år
1924”

• ”Resa på Dalslands kanal år 1877”

• ”Strandgatan i Visby år 1879”
• ”Nyköpings slott” (1877)
• ”Ett besök i Marstrand år 1882”

Djur & natur

• ”Min resa i Blekinge och Kalmar år 1854”
• ”Resor med luftballong år 1873”

• ”Svenska djur i folktron” (1898)
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• ”Runlejonet i Venedig” (1871)

Svensk geografi

• ”En utflykt på Mälaren år 1871”
• ”Skildring af Vestergötland år 1882”

• ”Märkliga orter i Sverige” (1883)

• ”Kalmar slotts historia” (1880)

• ”Skildring av Värmland år 1882”

• ”Ett besök i Södertälje år 1881”

• ”Skildring av Dalälven år 1876”

• ”En färd på Donau år 1882”

• ”Skildring av Ångermanland 1882”

• ”Ringmuren i Visby” (1874)

• ”Skildring av Bohuslän år 1882”

• ”Fredrikstens fästning och Karl XII”
(1879)

• ”Skildring av Dalsland år 1882”
• ”Skildring av Närke år 1882”

• ”Petras helgedomar” (1921)

• ”Skildring av Öland år 1882”

• ”Ett besök i Boxholm år 1885”

• ”Skildring av Stockholm år 1882”

• ”Ett besök i Roms katakomber år 1870”

• ”Skildring av Västmanland år 1882”

• ”Skildring av Riseberga klosterruiner”
(1874)

• ”Skildring av Härjedalen år 1882”

• ”Borgholms slottsruin” (1878)

• ”Skildring av Gästrikland år 1882”

• ”Rundtur i södra Frankrike år 1880”

• ”Skildring av Jämtland år 1882”

• ”Ett besök på Djurgården sommaren
1868”

• ”Skildring av Göteborg år 1882”

• ”Sigtunas tidiga historia” (1872)

• ”Skildring av Blekinge år 1882”

• ”Helgeandskyrkan i Visby” (1878)

• ”Skildring av Gotland år 1882”

• ”Norrköpings historia” (1871)

• ”Skildring av Södermanland år 1882”

• ”Ett besök i Waxholm år 1870”

• ”Skildring av Östergötland år 1882”

• ”Skildring av Halland år 1882”

• ”Vadstena slott” (1875)

Vikingar

• ”Skildring av Island” (1870)
• ”Besök på Gripsholms slott år 1895”

• ”Vikingatidens Lund och Birka” (1909)

• ”Ett besök i Rom år 1870”

• ”Jomsvikingarnas saga” (1888)

• ”Besök på Helgoland år 1874”

• ”Fyndet av vikingaskeppet i Gokstad år
1880”

• ”Guide till Uppsala år 1875”
• ”Kyrkoruinen S:t Katarina i Visby” (1877)

• ”Hervars och Hedreks saga” (1888)

• ”Gripsholms slott” (1877)

• ”Carl Larssons Uppsala-tempel” (1908)

• ”Ett besök i Strängnäs år 1874”

• ”Sagan om Ragnar Lodbrok och hans
söner” (1880)

• ”Ett besök i Visby år 1906”
• ”Bohus fästning” (1869)

• ”Sverige och vikingafärderna västerut”
(1924)

• ”Ett besök i Ystad år 1872”
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