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Förord

Förord
I den här e-boken får du veta mer om ett av Europas mest kända
slott – Windsor Castle utanför London.
Du får en kort genomgång av dess historia och några av de mest
spännande händelserna som utspelat sig här.
Den här texten publicerades ursprungligen år 1927 i ”Allers Familje-Journals 37:de handbok. Historiska slott” med rubriken ”Windsor Castle”.
Texten publicerades anonymt.
Eftersom den här texten skrevs för drygt 100 år sedan så innehåller
den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har
vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.
I den här e-boken publicerar vi originalets text ordagrant och helt
utan ändringar, alla namn, uttryck och till och med felstavningar
har behållits.
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Kapitel 1 – Windsor Castle

Skildring
av slottet
Windsor Castle
Den här texten publicerades ursprungligen år 1927 i ”Allers
Familje-Journals 37:de handbok. Historiska slott” med rubriken ”Windsor Castle”. Texten publicerades anonymt.

S

laget vid Hastings hade utkämpats i oktober 1066. Vilhelm Erövraren hade slagit Harald Godwinsson, och då han och hans
här kommo fram till stränderna vid Themsen, stötte han en

lans i jorden och sade: »Här bygger jag mig borg och fäste.» Så gammalt är Windsor. Det är tillochmed ännu mycket äldre, ty då Vilhelm
Erövraren kom hit, funnos icke så få rester av tidigare fästningsverk.
Här hade romarna byggt vallar, då de erövrade Britannien, och
här hade enligt sagan kung Artur: kelternas kung, stritt mot sachsarna. Ännu visade man återstoden av det torn, där han hade suttit med
sina kämpar kring det runda bordet. På dessa ruiner byggde nu Vilhelm Erövraren det nya Windsor. Av detta finnas ännu några murrester kvar. Sedan byggde flera av Englands följande kungar och drottningar på denna plats, och för drottning Viktoria var Windsor en av
hennes käraste vistelseorter.
Det är i synnerhet dessa tillbyggnader, som göra Windsor till ett
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slott med rika historiska minnen. Man kan i varje tillbyggnad, i varje
flygel se ett uttryck för byggnadskulturen under en bestämd tidsperiod. Här finnas salar med väldiga öppna spislar, där man kunde vända
en halv oxe på spett, och här finnas djupa, underjordiska kryptor, där
korsfarare ha hållit bön, innan de tågade till det heliga landet. Kung
Henrik VIII bodde här och skänkte ett kapell till kardinal Wolsey,
vilkens praktfulla marmorkista ännu står kvar. Wolsey avled i ett
lyckligt ögonblick. Kungen ämnade annars ha låtit avrätta honom.
Även Henrik VIII blev begravd här, men hans kista finns ej längre
kvar. Ännu ett annat stort namn är knutet till Windsor. Här vandrade
Shakspere, och här lät han sin hjälte Falstaff dricka på värdshuset i
Windsor och lät handlingen i »Muntra fruarna i Windsor» försiggå
i staden invid slottet. Liksom Tower i London har Windsor fått bevittna Englands historia under århundraden. Man kan därför säga,
att det är ett uttryck för engelskt tankeliv och engelsk kultur. Helt
nära Windsor ligger den berömda skolan Eton College. Den syns ha
blivit förlagd hit, för att dess elever ständigt skola ha Englands stolta
minnen för sina ögon.
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Kapitel 2 – Bild. Windsor slott.

Windsor slott, beläget 30 kilometer väster om London på högra
stranden av Themsen. Det nuvarande slottet är byggt på ruinerna
av Vilhelm Erövrarens slott från år 1066 och har ännu kvar sitt medeltida utseende. Man skulle knappast bli förvånad, om man finge
se en skara riddare rida ut härifrån.
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Kapitel 2 – Bild. Shakspere.

Shakspere älskade Windsor. Dit förlade
han också skådespelet »Muntra fruarna
i Windsor» liksom han lät Falstaff, den
löjliga figuren i stycket, förnöja sig på
Windsors värdshus.
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Kapitel 3 – Ordlista

Viktiga ord
och personer
Godwinson, Harald.
[1022–1066] Engelsk kung från januari till oktober 1066. Var
den siste saxiske kungen i England och var gift två gånger, båda
gångerna med släktingar till nordiska vikingar. Dödades i slaget
vid Hastings.

Henrik VIII.
[1491–1547] Kung över England från 1509 till sin död 1547
och kung över Irland från 1542. Är en av de mest inflytelserika regenterna i Englands historia. Var ansvarig för den engelska
kyrkans brytning med den Vatikanen, upplösningen av landets
kloster och införlivandet av Wales till England. Lät bygga delar
av universitetet i Oxford, slottet Hampton Court och kyrkan
Westminster Abbey. Är i dag kanske mest känd för sina många
äktenskap och ovanan att avrätta flera av sina hustrur.

Shakespeare, William.
[1564–1616] Engelsk författare och skådespelare. Anses vara en
av världslitteraturens främste dramatiker. Är känd för verk som
”Romeo och Julia”, ”Köpmannen i Venedig” och ”Macbeth”.
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Drottning 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.

Vilhelm Erövraren.
[1027–1087] Normandisk kung. Är mest känd som segraren vid
slaget vid Hastings 1066 som ledde till att han erövrade större
delen av England.

Wolsey, Thomas.
[1475–1530] Engelsk kardinal. Wolsey gjorde snabb karriär i
kyrkan och var bland annat biskop av Lincoln och ärkebiskop av
York. Under flera år var han rådgivare åt kung Henrik VIII och
en av Europas mäktigaste män, han skötte bland annat kungens
utrikespolitik. År 1529 fråntogs han sina titlar efter att ha blivit
ovän med Henrik VIII. Många misstänker att han tog sitt eget liv
år 1530 efter anklagelser om högförräderi.
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