
England 2018 – III 

Slott, kyrkor och romerska bad



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 åkte runt i Cotswolds och besökte bland annat Sudeley Castle och 
Tewkesbury Abbey, men tog oss också till Berkeley Castle och Bath.



Bourton-on-the-Water är ett trevligt samhälle med små broar över Windrush.



Söndagsmorgon i Bourton-on-the-Water.





Ortens samlingssal Victoria Hall byggdes 1897 med den för Cotswolds typiska gulaktiga kalkstenen.



Smala vägar inbäddade i grönska – här med ovanligt god sikt.



Murar och häckar 
avgränsar åkrar 

och ängar.
Foto: Lena Persson.





Sudeley Castle var länge ett 
kungligt slott, och har ägts av 
historiska profiler som Richard 
III, Henry VIII och Elisabeth I.



År 1830 köpte de framgångsrika handsmakarbröderna John och William Dent Sudeley Castle, och satsade 
stora summor på att restaurera det. Del av slottet till vänster och St Mary’s Church till höger.



Major Henry Dent-Brocklehurst ägde slottet 1927–1949. Detta var hans sovrum 
och dressing room, där han varje kväll klädde upp sig inför middagen. 



The Queen’s Privy, drottningens 
toalett. Här kunde Elisabeth I 

placera sin kungliga bakdel på den 
sammetsklädda sitsen, till exempel 
när hon 1588 här på Sudeley Castle 

firade segern över den spanska 
armadan.

”Seldom can bodily functions have
been performed in such splendor”.



Lady Anne Herbert var 
syster till Katherine 

Parr, Henry VIII:s 
sjätte fru, och tjänade 

samtliga hans drott-
ningar som hovfröken. 

Inte minst hade hon 
den viktiga rollen som 
”first lady of the privy

chamber”. 



Efter Henry VIII:s död 1547 gifte 
Katherine Parr sig med Thomas 
Seymour och bodde i huvudsak på 
Sudeley Castle. Katherine Parr dog 
1548 och är begravd i St Mary’s church.



Katherine Parrs gravmonument från 1800-talet i St. Mary’s.



Tewkesbury Abbey har rötter tillbaka till 1087. 



De kraftiga pelarna och valvet är från 1300-talet, medan korets tak är från senare delen av 1400-talet.



I Stroud är lördagen marknadsdag.



I den gamla 
romerska staden 
Cirencester har 

Corinium Museum 
en betydande 

samling fynd från 
romartiden. Dessa 
figurer föreställer 

Genius Loci (platsens 
ande), och handels 
och köpmännens 
gud Mercurius.



Detalj ur museets stora golvmosaik, Hunting dogs, från 100-talet.



Vid Berkeley Castle ligger St Mary’s Church med rötter i det saxiska 700-talet, 
medan nuvarande kyrkans äldsta delar är från 1200-talet.



Berkeley Castle har bebotts av samma släkt i över 800 år.



Porthuset från 1300-talet 
sammanbinder den gamla 
borgen (t.h.) med övriga 
byggnader.





Slottet sett österifrån enligt konstnären Jacob Knyff.



Maktspelet i England under 1300-talet ledde till att kung Edward II satt 
fängslad här tills han dog – troligen mördad - i september 1327.



Biljardrummet från 1800-talet är idag uppdukat med familjens 1700-talssilver.



I The Morning Room finns eldstad, möbler och gobelänger, men också ett originellt utsmyckat skåp.



Den stora hallen är 20 meter lång och 10 meter hög, och fick sitt nuvarande utseende 
i huvudsak på 1300-talet. Den används idag flitigt vid bröllop och andra festligheter.



The Long Drawing Room med porträtt av Mary Cole.



År 1784 träffade den 5:e 
Earl of Berkeley en ung 
dam av enkel bakgrund, 
Mary Cole, och tog henne 
till slottet som älskarinna. 
De fick många barn, men 
gifte sig först 1796.



The Buttery med sina blyvaskar har bland annat används som vinlager och bageri.



I kökets skorsten drev värmen från elden en fläkt, som i sin tur fick grillspettet att rotera.



Slottets öl- och vinkällare.



Från Berkeley tar vi oss till de romerska baden i Bath.



Statyer av bland annat Julius Caesar pryder anläggningens övre del. 





Gorgons huvud pryder den bevarade tempelgaveln.



Detta bronshuvud 
föreställande 
gudinnan Sulis
Minerva hittades i 
Bath 1727.



Vår Qashqai hyrbil rullade 149 mil med Ingemo vid ratten. Dessförinnan körde hon en Vauxhall 
Corsa 49 mil mellan London Heathrow och Carlisle. Mycket vänstertrafikträning.



Ingemo med Lena och Lennart Persson, Bourton-on-the-Water.

Varmt tack till Lena Persson för bilden på muren (sidan 9). 
Övriga foton © Ingemo & Charley Nilsson, 2018.

Bilder på tavlor föreställande Henry VIII och Elisabeth I 
tagna på National Portrait Gallery, London 2017.

Se även del I, Vandring längs Hadrianus mur och II, Shakespeare, Churchill och Midsomer!


