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Förord

I den här e-boken får du en kort beskrivning av den norra spetsen 
av Skottland.
Du får veta mer om en excentrisk holländare och hans galna hus. 

Men framför allt så får du flera intressanta teckningar från det dra-
matiska kustlandskapet. Teckningar som föreställer klippor och 
vackra ruiner. 

Den här texten publicerades ursprungligen i januari år 1882 i tid-
skriften ”Illustrerad Familj-Journal” med rubriken ”Skizzer från 
Skottland”. 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.

Förord
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Kapitel 1 – Skizzer från Skottland

Skildring 
av Skottland
år 1882

Den här texten publicerades ursprungligen i januari år 
1882 i tidskriften ”Illustrerad Familj-Journal” med rubriken 
”Skizzer från Skottland”. Texten publicerades anonymt. 

Skottlands historia har många sagor, och flera bland dessa äro 
en blandning af mythiska och på gissningar grundade elemen-
ter.  Sålunda berättas det, att det en gång landade en holländare 

vid namn John de Groot på Storbritanniens nordligaste punkt.  Han 
hade varit en ärlig man, men han kan också ha varit en smugglare, så 
vida det en gång funnits tulltjenstemän i dessa fjerran trakter. Han 
har möjligtvis på fädernesidan varit i slägt med den lärde stipendiaten 
och filosofen Grotius, hvars egentliga namn var Hugo de Groot; men 
detta är ju icke lätt att afgöra. Hvad John de Groots yrke nu än var, 
fann han emellertid medel till att bygga sig ett hus på kusten af Pent-
land, med utsigt rakt öfver till Örkneyöarne; men i våra dagar fins 
det intet af detta att se, med undantag af en vall af grästorfvor, som 
betäcker eller kanske icke betäcker ruinerna af den gamla byggnaden. 
Sagan berättar, att huset var en polygon med nio sidor och nio dörrar, 
utsatt för vindens alla inverkningar. Detta var en välmenad och väl 
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gjord inrättning af John för att upprätthålla freden mellan sina åtta 
kusiner, som brukade sammanträffa, för att besöka honom en gång 
om året.  Dessa voro så otroligt rangsjuka gent emot hvarandra, att 
ingen af dem ville träda in i huset efter den andre och det  var derför 
nödvändigt att låta dem komma in alla på en gång; och John var der-
för så betänksam, att låta göra en dörr till hvartdera, förutom en till 
sig sjelf. Af samma orsak hade han låtit förfärdiga ett bord med nio 
sidor, så att en hvar af gästerna kunde inbilla sig, att han var den, som 
satt vid bordändan.  — Man skulle tro att denne ädelmodige kusin 
och värd måste ha funnit sin bostad temligen luftig under vintermå-
naderna, när Nordsjöns kalla vindstötar kommo farande mot hans 
nio dörrar, men han har utan tvifvel i sin ensamhet tröstat sig med sitt 
fäderneslands Hollands starka drycker, om icke med skottsk whisky; 
och så lefde han med god helsa och i välstånd till slutet af sitt lif.  
Detta berömda ställe, Storbritanniens nordligaste punkt, har under 
den senare tiden blifvit gjordt tillgängligt för sommarturister genom 
uppbyggandet af ett närliggande hotell, en temligen ståtlig byggnad 
i skottsk stil, som framställes på vår teckning.  De andra teckningar-
ne framställa olika märkvärdiga klippformationer der omkring samt 
enkla lösryckta fragmenter af de gamla, röda sandstensklipporna, 
som efter deras form kallas ”stack” eller ”häs” (se teckningen öfverst 
till höger).  Vi lemna äfven en skizz af den romantiska ruinen kallad 
”Buchelli Castle” på östkusten af »Cacthness» (se teckningen nederst 
till höger”.  Teckningen nederst till venster visar skottska fiskarbåtar 
vid kusten.
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Kapitel 2 – Bild. Skizzer från Skottland.

Skizzer från Skottland.
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Kapitel 3 – Ordlista

Viktiga ord
och personer
Cacthness

Felstavning. Området stavas Caithness. 

de Groot, John.
[ca 1500] Holländare som bosatte sig på yttersta spetsen av Skott-
land. de Groot startade den första reguljära färjan mellan Skott-
land och de närbelägna Orkney-öarna. Färjeläget för båttrafiken 
till Orkneyöarna, John o’Groats, har fått sitt namn efter John (el-
ler Jan) de Groot. 

Grotius, Hugo.
[1583–1645] Holländsk jurist, filosof och diplomat. Dömdes till 
livstids fängelse för sin inblandning i landets politiska fejder men 
lyckades fly till Frankrike. Tjänstgjorde som svensk ambassadör 
i Frankrike under flera år. Är i dag mest känd för sitt verk ”De 
jure belli ac pacis” (1625) som utgjorde grunden för vår moderna 
folkrätt. Hans riktiga namn var Hugo de Groot. 

Pentland.
Namnet på det 11 kilometer breda sundet som skiljer norra spet-
sen av Skottland från Orkney-öarna. Sundet är ökänt på grund 
av de kraftiga tidvattensströmmarna, några av de kraftigaste i 
världen som färdas 30 km/h.  
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Historiska titlar från E-boksforlaget.se

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:	»Gloria	Scott»”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Beryllkronan”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	fem	apelsinkärnor-
na”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	rödhårigas	
förening”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	avhuggna	tum-
men”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	blå	karbunkeln”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	brud-
gummen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	kap-
plöpningshästen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Blodbokarna.”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	spräckliga	bandet.	
”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	grekiske	tolken”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Musgraves	ritual”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	gula	ansiktet”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	hemlighetsfulla	
mordet	vid	skogssjön”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	hemlighetsfulle	
patienten”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Börsmäklarens	
biträde”

•	 ”Sherlock	Holmes:	En	skandal	i	Böhmen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Krymplingen”

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

•	 ”Sherlock	Holmes:	Mordet	i	Reigate”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Tiggaren	med	den	
kluvna	läppen”

Arkeologi 
•	 ”Solgudens	yxa	och	Tors	hammare”	
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Fler titlar hos E-boksförlaget.se

(1899)

•	 ”Hällristningarnas	ålder”	(1869)

•	 ”Feniciska	kolonier	i	Skandinavien”	
(1875)

•	 ”Hällristningar	på	Kinnekulle”	(1892)

•	 ”Forntidens	perioder”	(1892)

•	 ”Hur	gamla	är	hällristningarna?”	(1869)

•	 ”Bohusläns	bygdeborgar”	(1909)

•	 ”Bohuslänska	hällristningar”	(1879)

•	 ”Fynden	i	Troja”	(1878)

•	 ”Förbindelse	mellan	Skandinavien	och	
vestra	Europa	före	Kristi	födelse”	(1889)

•	 ”Svear	och	götar	under	folkvandrings-
tiden”	(1905)

•	 ”Husaby	kyrka”	(1899)

•	 ”Hällristningarna	i	Järrestad”	(1881)

•	 ”Nordens	fartyg	från	hednatiden”	(1872)

•	 ”Anmärkningar	rörande	figurteckningar	
från	forntiden”	(1842)

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

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

•	 ”Skånska	fornminnen”	(1853)

•	 ”Ölands	fornminnen”	(1874)

•	 ”Tors	hammare”	(1872)

•	 ”Våra	fornminnen	–	vad	de	lära	oss”	
(1916)

•	 ”Sveriges	fasta	fornlämningar	från	hed-
natiden”	(1901)

•	 ”Förstörda	fornminnen	i	Bohuslän	år	
1924”

Djur & natur 
•	 ”Svenska	djur	i	folktron”	(1898)

•	 ”Skäggets	historia”	(1893)

•	 ”Kattens	kulturhistoria”	(1882)

•	 ”Djurens	sömn”	(1889)

•	 ”Katten	i	forntida	Egypten”	(1889)	

•	 ”Ett	dygn	på	månen	år	1870”

•	 ”Orkidéernas	historia”	(1894)

•	 ”Blomsterspråket”	(1888)

•	 ”Sveriges	hundraser”	(1880)

•	 ”Guide	till	biskötsel”	(1885)

Kulturhistoria 
•	 ”Midvinterns	solfest”	(1894)

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

•	 ”Om	julens	härkomst”	(1899)

•	 ”Julen	i	Skåne	på	1820-talet”

•	 ”Nyaste	och	tillförlitligaste	Drömboken”	
(1918)

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

•	 ”Lyxens	historia”	(1870)

•	 ”Gaffelns	historia”	(1889)

•	 ”Kanalbyggen	på	planeten	Mars”	(1888)

•	 ”Vårt	solsystem”	(1878)

Resor 
•	 ”Ett	besök	i	Venedig	år	1878”

•	 ”Strandgatan	i	Visby	år	1879”

•	 ”Resa	på	Dalslands	kanal	år	1877”

•	 ”Nyköpings	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Marstrand	år	1882”

•	 ”Min	resa	i	Blekinge	och	Kalmar	år	1854”

•	 ”Resor	med	luftballong	år	1873”
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Fler titlar hos E-boksförlaget.se

•	 ”Runlejonet	i	Venedig”	(1871)

•	 ”En	utflykt	på	Mälaren	år	1871”

•	 ”Skildring	af	Vestergötland	år	1882”	

•	 ”Kalmar	slotts	historia”	(1880)

•	 ”Ett	besök	i	Södertälje	år	1881”

•	 ”En	färd	på	Donau	år	1882”

•	 ”Ringmuren	i	Visby”	(1874)

•	 ”Fredrikstens	fästning	och	Karl	XII”	
(1879)

•	 ”Petras	helgedomar”	(1921)

•	 ”Ett	besök	i	Boxholm	år	1885”

•	 ”Ett	besök	i	Roms	katakomber	år	1870”

•	 ”Skildring	av	Riseberga	klosterruiner”	
(1874)

•	 ”Borgholms	slottsruin”	(1878)

•	 ”Rundtur	i	södra	Frankrike	år	1880”

•	 ”Ett	besök	på	Djurgården	sommaren	
1868”

•	 ”Sigtunas	tidiga	historia”	(1872)

•	 ”Helgeandskyrkan	i	Visby”	(1878)

•	 ”Norrköpings	historia”	(1871)

•	 ”Ett	besök	i	Waxholm	år	1870”

•	 ”Vadstena	slott”	(1875)

•	 ”Skildring	av	Island”	(1870)

•	 ”Besök	på	Gripsholms	slott	år	1895”

•	 ”Ett	besök	i	Rom	år	1870”

•	 ”Besök	på	Helgoland	år	1874”

•	 ”Guide	till	Uppsala	år	1875”

•	 ”Kyrkoruinen	S:t	Katarina	i	Visby”	(1877)

•	 ”Gripsholms	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Strängnäs	år	1874”

•	 ”Ett	besök	i	Visby	år	1906”

•	 ”Bohus	fästning”	(1869)

•	 ”Ett	besök	i	Ystad	år	1872”

Svensk geografi
•	 ”Märkliga	orter	i	Sverige”	(1883)

•	 ”Skildring	av	Värmland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalälven	år	1876”

•	 ”Skildring	av	Ångermanland	1882”

•	 ”Skildring	av	Bohuslän	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalsland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Närke	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Öland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Stockholm	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Västmanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Härjedalen	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gästrikland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Jämtland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Göteborg	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Halland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Blekinge	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gotland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Södermanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Östergötland	år	1882”

Vikingar
•	 ”Vikingatidens	Lund	och	Birka”	(1909)

•	 ”Jomsvikingarnas	saga”	(1888)	

•	 ”Fyndet	av	vikingaskeppet	i	Gokstad	år	
1880”

•	 ”Hervars	och	Hedreks	saga”	(1888)

•	 ”Carl	Larssons	Uppsala-tempel”	(1908)

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

•	 ”Sverige	och	vikingafärderna	västerut”	
(1924)


