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Förord

I den här e-boken får du en mycket kortfattad text om staden Mor-
laix i franska Bretagne. 
Texten handlar framför allt om några av stadens mest historiska 
byggnader. 

Förutom texten så får du två intressanta illustrationer av byggnads-
minnen. Du kan bland annat se en välbevarad stadsport och en gata 
med imponerande medeltida hus.

Den här texten publicerades ursprungligen i juni år 1875 i tidskrif-
ten ”Ny Illustrerad Tidning” med rubriken ”Bygnadsminnen i Bre-
tagne”. 

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.

I den här e-boken publicerar vi originalets text ordagrant och helt 
utan ändringar, alla namn, uttryck och till och med eventuella fel-
stavningar har behållits. 

Förord
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Kapitel 1 – Bygnadsminnen i Bretagne

Skildring 
av staden Morlaix 
i Bretagne

Den här texten publicerades ursprungligen i juni år 1875 i 
tidskriften ”Ny Illustrerad Tidning” med rubriken ”Bygnads-
minnen i Bretagne”. Texten publicerades anonymt.

I Frankrikes nordvestra hörn, det af keltiskt folk ännu i dag be-
bodda Bretagne, finnes många egendomligheter så i sång som 
sed och många bygnadsminnen, som ingalunda likna den franska 

»gotikens» vackra barn, af hvilka så många pryda både land och stad 
i »la belle France». Sagominnen från Bretagne ha vi förut meddelat, 
folkdrägter och folkseder ha icke bland våra illustrationer saknat re-
presentanter, i dag lemna vi efter engelsk teckning (i »The Graphic») 
några bygnader i staden Morlaix, nära forntidens »finis terræ», som 
ännu i dag heter »Cap Finisterre».

Den ena bilden framställer en bygnad med port öfver gatan, nära 
»Jacobin-kyrkan», den andra — en sann motsats i benämmngen — ett 
parti af »Rue des Nobles». Här skymtar man i bakgrunden en viadukt, 
ett tecken att vår tids anda icke blifvit främmande för det gamla bre-
tagneska Morlaix, som i hamn och handel har präktig väg till bety-
denhet, hvilken det ingalunda lemnat obegagnad.
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Kapitel 2 – Bild. Gata i Morlaix.

Gata i Morlaix. Efter engelsk teckning.
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Kapitel 2 – Bild. Stadsport i Morlaix.

Stdsport i Morlaix. Efter engelsk teckning.
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Kapitel 3 – Ordlista

Viktiga ord
och personer

Finis terræ.
Halvön Kap Finisterre ligger i Galicien i Spanien och är en av 
Europas västligaste punkter.   Förr kallades halvön därför ”värl-
dens ände”.

Jakobinism.
Ursprungligen var jakobinerna en radikal gruppering under den 
franska revolutionen i början av 1790-talet. Senare blev ordet en 
synonym för alla typer av revolutionära eller radikala rörelser i 
Europa.  

Kelter.
Ett samlingsnamn på ett antal olika historiska folk i nordvästra 
Europa. Kelternas säregna kultur uppstod omkring år 1000 f Kr 
och behärskade stora delar av dagens Frankrike, Tyskland och 
de brittiska öarna. Det fanns även keltiska folk i Spanien, bal-
kan och Turkiet. Flera keltiska språk och traditioner lever kvar i 
bland annat Wales, Irland, Skottland och Bretagne.  
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