
Noter til filmen: Elizabeth d.1 
• 1554 - protestanter brændes (Thomas Wyatt oprøret mod Mary 1) 

Elizabeth fængsles i Tower of London - anklaget for kætteri og forræderi 

Elizabeth får foretræde for Mary  

 

• Mary dør - Elizabeth krones som dronning af England, Irland og Frankrig (kroningen udføres af 

Hertugen af Norfolk)  

Realiteterne : øko ruin, statskassen tom , flåde og hær nedslidt, og fjender alle vegne : Norfolk + 

Maria af Stuart (Dronning i Skotland) Eneste sikkerhed for Elizabeth er ægteskab og en arving  

 

• Hofbal - Sir Francis Walsingham præsenteres - Elizabeths personlige vagt og rådgiver. 

Franske ambassadør tilbyder ægteskab med Hertug Henri af Anjou - nevø til Maria af Guise - som 

har sendt franske tropper til Skotland! 

Norfolk anbefaler Elizabeth at sende tropper mod Maria af Guise. 

De engelske tropper (børn) slagtes !  

 

• Maria af Guise ♚ 1538-42 (regent for datteren Maria Stuart) kræver at Elizabeth overvejer Hertugen 

af Anjous frieri. -> Festen på Themsen -> attentat forsøg mod Elizabeth  

 

• (50 min) Elizabeths tale til Parlamentet (adel og biskopper):  

Forelægger Uniformitetstrakten 1559 (engelsk enhedskirke - fri af Rom) kætteri eller Commen 

Sence ! Elizabeth: " hvordan kan man tjene to herrer og være loyal mod dem begge ?" Forslaget 

vedtages med 5 stemmer. Intriger mellem Norfolk og den spanske ambassadør mod Elizabeth  

 

• Paven udsteder bandbule mod Elizabeth. Den forgiftede kjole - fransk silke ?  

1.25 Walsingham opsøger Maria af Guise - siger at Elizabeth vil genoverveje ægteskab . Maria af 

Guise findes død ! Robert Dudley under pres fra Spanien - om ægteskab med Philip ..?  

 

• Elizabeth afviser alle tilnærmelser fra Frankrig og Spanien "Jeg er min egen Herre"  

 

• Walsingham afslører brevene fra Paven 

Paven har foreslået Norfolk at ægte Maria af 

Scott (Stuart) og dermed styrte Elizabeth. 

Walsingham anbefaler Elizabeth at handle .. 

også mod hendes nærmeste (Norfolk og 

Robert Dudley)! 

 

Forræderne fængsles og halshugges - men 

Robert skal leve for at minde Elizabeth om 

at hun lever i fare.  

 

• Elizabeth knæler for Jomfru Maria : hvordan 

kan den kvinde ha så meget magt over 

mænd. Walsingham: Folket må kunne røre 

ved det guddommelige her på jorden. 

Afslutningsscenen - Elizabeth klippes korthåret - sminkes og fremtræder for parlamentet:  

"Observe - I am married to England"  
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