
England 2018 – II 

Shakespeare, Churchill och Midsomer



Den 30 september–8 oktober 2018 åkte vi runt i Englands södra delar, i huvudsak inom ett 
område med Stratford-upon-Avon i norr, Bath i väster och Henley-on-Thames i öster.

Henley-on-Thames *



Vi besökte bland annat Blenheim Palace och Shakespeares Stratford-upon-Avon, 
men även platser förknippade med Morden i Midsomer och Örnen har landat.



High Street, Nettlebed, med 1600-talsvärdshuset The White Hart.



I gamla värdshus kan man inte räkna med räta vinklar överallt.





St Bartholomew, Nettlebed



TV-serien Morden i Midsomer
började visas i England 1997 och i 
Sverige 2000. Handlingen utspelar 

sig i det fiktiva grevskapet 
Midsomer. Några av de platser vi 

besökte har använts i serien.



Henley-on-Thames är en livaktig gammal handelsstad, och ett centrum för roddtävlingar.



St Mary the Virgin, Henley.



Att döma av många byggnader är området kring Nettlebed och Henley rikt på flinta.



St Mary’s Church i Cholsey, där bland annat Agatha Christie är begravd. 



Agatha Mary Clarissa Christie (1890–1975) är 
en av världens mest säljande författare. Hon är 

upphov till de välkända figurerna Hercule Poirot
och Miss Marple, och skrev även pjäser som 

Råttfällan och Åklagarens vittne.



I Wallingford Corn Exchange spelas bland annat pjäser av Agatha Christie, och byggnaden
förekommer även i otaliga Midsomer-avsnitt som Causton Playhouse.



Sökandet efter lämplig pub för lunch ledde oss ut på landet. I den lilla 
byn Hailey utanför Ipsden hittade vi trevliga King William IV.



Såväl St Margaret’s Church som intilliggande Mapledurham House har ofta figurerat i film-
och tv-sammanhang, inklusive Miss Marple, Inspector Morse och Morden i Midsomer.



Många sekvenser i Örnen har landat (1976) spelades in i eller runt St Margaret’s i Mapledurham. 
Byn Studley Constable byggdes upp på parkeringen, med affärer och puben Spyglass and Kettle. 



I marknadsstaden Watlington säljs såväl nyttigt som onyttigt. 



xxxxxxxxx



Det transporteras mycket öl och annat drickbart.



Flitigt förekommande i Midsomer Murders är The Six Bells i Warborough.





I trevliga Dorchester-on-Thames finns bland annat 1500-talsvärdshuset Fleur de lys.





The Abbey Church of St Peter and St Paul (Dorchester Abbey) är från 1140, men har rötter ännu längre tillbaka.





Denna 1300-talsmålning pryder en vägg i Dorchester Abbey.



Blenheim Palace är residens för hertigen av Marlborough, och den enda icke-kungliga 
eller icke-kyrkliga byggnad i England som kallas palace .



Blenheim Palace byggdes 1705–1722 
som belöning åt den förste Hertigen av 
Marlborough, John Churchill (1650 –
1722), för hans militära framgångar.
Detalj ur målning av John Closterman, 
ca 1694.



Sarah Churchil (t.h.), hertiginna 
av Marlborough och make till 

John Churchill, var mycket 
inflytelserik, framförallt genom 

vänskapen med drottning Anne.



George Spencer 
(1739–1817) var 

den fjärde hertigen 
av Marlborough, 

och farfars farfars
far till Winston 

Churchill. Inte så 
nära besläktad, 

men dock, var den 
mera nutida 

prinsessan Diana.



Den 30 november 1874 i detta rum födde tjugoåriga Jennie Jerome Churchill
en son som fick namnet Winston.



Winston Leonard Spencer-
Churchill kom bland annat 

att inneha flera minister-
poster innan han blev 

premiärminister 1940–1945 
och 1951–1955. 



Här på Henley Street i Stratford-upon-Avon föddes en annan känd person, William Shakespeare.



Det var i detta rum som Mary Arden i april 1564 fick en son som fick namnet William. 
Fader var handskmakaren John Shakespeare.



I Holy Trinity döptes 
William Shakespeare, 

och här begrovs han 
också.



“This medieval font was in all probability the font where William Shakespeare was baptized on 26th April 1564.”



I kyrkans dop- och begravningsregister finns William Shakespeares 
dop den 26 april 1564 och begravning den 25 april 1616 noterade.



Shakespeares grav i Holy Trinity. Shakespeare hade redan 1605 för £440 s.a.s. köpt 
in sig i kyrkan och därmed fått rätten att bli begravd i kyrkans kor.

Good friend for Jesus’ sake forbear,
To dig the dust enclosed here.

Blessed be the man that spares these stones,
And cursed be he that moves my bones.

(gravskriften i modern stavning)



I detta hus bodde bonddottern Anne Hathaway. I november 1582 ingick 26-åriga Anne äktenskap 
med den 18-årige William Shakespeare. Sex månader senare föddes parets första barn, Susanna.





xxxxxxxxx



xxxxxxxxx



Här bodde Thomas Nash, som 
gifte sig med Shakespeares 
barnbarn Elisabeth Hall. Intill 
låg det idag obefintliga större 
hus som William Shakespeare 
köpte 1597 och räknade som 
sitt hem resten av livet.



The Garrick Inn är ett av många äldre hus i Stratford, och har varit värdshus sedan 1718.



Med ressällskapet Lena och Lennart Persson i Anne Hathaway’s trädgård.

Samtliga foton* © Ingemo & Charley Nilsson, 2018.
*/med undantag för infälld bild och dvd-omslag ur Örnen har landat.

Se även del I, Vandring längs Hadrianus mur och III, Slott, kyrkor och romerska bad!


