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Första kursen.

Inledning.

Geografi betyder jordbeskrifning. Den lärer oss känna
jorden till dess nuvarande beskaffenhet. — Under tidernas
lopp har jorden undergått flerfaldiga förändringar, förnäm-
ligast genom inverkan af vatten och eld. Under hvarje af
dessa tidrymder har jorden varit en bostad för varelser,
hvilka dels varit alldeles olika med de nu på jorden före-
kommande, dels haft mindre eller större likhet med desamma.
Lemningar af dessa förgångna väsenden finna vi inbäddade i
jorden och äfven uti de nu hårda bergen. Dessa lem-
ningar tala till oss ett tydligt språk om skaparens godhet,
vishet och makt samt visa oss en fortgående utveckling hos
de skapade tingen till en allt högre fullkomlighet. — För
omkring 6000 år tillbaka antages jorden hafva blifvit en
tjenlig bostad för menniskan.

Jordens utseende och form.
Då vi stå på det fria fältet och se omkring oss, före-

faller oss jorden såsom en stor, cirkelrund skifva, i hvars
midt vi sjelfva stå. Himmeln synes oss vara ett hvalf eller ett
urholkadt halfklot, som ytterst hvilar på jorden. 1 sjelfva ver-
ket har dock jorden form af ett klot, hvaraf vi kunna öf-
verse endast en liten del. Den cirkelrunda omkrets, som
bildas af himlahvalfvets skenbara beröring med den del af
jordytan, hvilken på en gång kan öfverskådas, kallas ho-
risont eller synkrets. Den trakt, der vi se solen om mor-
gonen, kallas öster och den, der vi se honom om aftonen, ve-
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ster. Trakten, der solen befinner sig middagstiden eller
då vi se honom högst upp på himlahvalfvet, kallas söder;
midtemot söder är norr och der skulle vi se solen midnattsti-
den, om vi då kunde se den, såsom det äfven sker i de
nordligaste delarne af vårt land och i andra långt i norr
belägna länder, hvarest solen under någon del af året sy-
nes både dag och natt.

Väl är var jord ganska stor, men likväl utgör den en-
dast en liten del af hela den stora verldsbyggnaden.
Denna består af en stor mängd kroppar, hvilka förefalla oss
såsom små lysande punkter på himmelen. Dessa lysande
punkter eller himlakroppar äro i sjelfva verket ganska stora
och klotformiga, några mindre, andra större än jordklotet,
ehuru de för sitt stora afstånd frän oss synas oss så
små. De förefalla oss såsom vore de fastade på himla-
hvalfvet, men i verkligheten äro de fritt sväfvande i den
omätliga rymden och på olika afstånd från jorden.

Jordens förhållande till de öfriga verlds- eller
himlakropparne.

Af de lysande himlakropparne kalla vi en sol, en an-
nan måne och alla de öfriga stjernor. Några af dessa äro
ljusa eller lysa med ett eget sken, som utmärker sig ge-
nom en gnistrande liflighet; andra deremot äro mörka och
lysa endast derigenom att de upplysas af de ljusa kropparne.
Obetydligt är det, som vi känna om himlakropparna, hvilka
alla äro på mycket stora afstånd från oss och från hvaran-
dra samt i en ständig rörelse. Alla dessa kroppars rörelse
är likasom den hos ett i rörelse varande hjul, hvilket på
samma gång rullar omkring och skrider framåt. Solen,
som är en ljus kropp, är så stor, att inan derutaf skulle
kunna erhålla 1,400,000 sådana klot som jorden, hvaremot
månen är 50 gånger mindre är jorden. Jorden, som från
solen erhåller ljus och värme, befinner sig från solen på ett
afstånd af omkring 20,700,000 geografiska eller 14,400,000
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finska mil *). Jemte det jorden rullar omkring engång hvarje
dygn, genomlöper den en nästan cirkelrund bana kring so-
len på ett år. Ena hälften af jordklotet är alltid vänd
mot solen och derföre af den belyst; den har dag; — den an-
dra jordhalfvan är då vänd från solen och derföre obelyst;
den har natt. Jordens omkringrullning sker från vester
mot öster och derföre ser man solen hvarje dag först i
öster och sist om aftonen i vester, hvarföre man börjat
säga, att solen går upp i öster och går ned i vester. —

I likhet med jorden är äfven månen en mörk kropp, som
belyses af solen. Månen är omkring 51,000 geogr. eller
36,000 finska mil aflägsen från jorden. På en månad
genomlöper den sin omloppsbana kring jorden och åtföljer så-
lunda jorden kring solen. Efter den olika ställning, som
solen, månen och jorden derunder intaga till hvarandra, se
vi antingen hela den af solen belysta månhalfvan, hvilket vi
kalle fullmåne, eller endast någon del derutaf, eller allde-
les ingenting, hvilket vi kalle nymåne.

Jordens inre.

Till sitt inre är jorden för oss i allmänhet obekant. Man
har endast på ett obetydligt djup kunnat dit intränga. San-
nolikt omvexla der sten, sand, vatten och eld. Man har
funnit att värmen tillager, ju djupare man kommit ned i
jorden, och slutligen torde den blifva sä stark, att hela mas-
san måste vara glödande och flytande.

Luftkretsen.
Rundtomkring omgifves jordklotet af en tunn, genom-

skinlig luft. Delta luftlager kallas luftkrets eller atmosfer.
Luften är tätast närmast till jorden, men blir tunnare i
samma mån den aflägsnar sig från jorden och anses allde-
les upphöra på ett afstånd af omkr. 8 mil.

*) En geografisk mil motsvarar i det närmaste 7 finska verst.
Då andra milslag icke särskildt nämnas, menas i denna
bok alltid geografiska mil.
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Jordens yta och dess afteckning.
Jordens yta är så stor, att den inrymmer omkr.

9,300,000 geograf, qvadratmil, det vill säga sådana fyr-
kanter D, i hvilka hvarje sida är en geogr. mil lång*).
På jordens yta omvexla vatten och land, sålunda att öfver
trefjerdedelar eller 6| milj. qv. mil upptagas af vatten och
endast en fjerdede! eller nära 2| milj. qv. mil af land. Jor-
dens landfasta del utgör icke ett sammanhängande helt, utan
är fördelad uti flera större och mindre landstycken, hvilka
omgifvas af vatten på alla sidor. — För att erhålla en bild
af jordytan och dess skilda delars läge till hvarandra, be-
gagna vi glober och kartor. De förra äro jordytans af-
teckning på ett klot eller en bugtig yta, de sednare på en
jemn yta. Emedan jorden sjelf är klotformig, måste glo-
berna lemna en sannare och trognare afteckning. På jordy-
tan uppresa sig högre och lägre upphöjningar, men dessa
framställas vanligen icke, hvarken på glober eller på kartor.
En karta är alltid så ritad, att åskådaren föreställes hafva
ansiglet emot norr. Kartans öfversta del är derföre norr,
dess nedersta söder, dess högra sida öster och dess venstra
sida vester. Alla på kartan färglagda ställen beteckna län-
der; det öfriga motsvarar hafven. — En karta, på hvilken
hela jordytan är aftecknad, kallas verldskarta, men om
hvardera jordhalfvan är aftecknad på en cirkelformig yta,
kallas den globkarta. En generalkarta framställer en
större del af jordytan, en specialkarta en mindre del derutaf.

Jordens yttersta ändar i norr och söder kallas poler,
neml. nordpolen och sydpolen. Emellan dessa, midtige-
nom jorden, föreställe vi oss en linie finnas, hvilken vi kalla
jordens axel. Rundtomkring jorden, i öster och vester, fö-
reställe vi oss en linie vara dragen, hvilken vi kalle eqvatorn
eller dagjemningslinien, emedan i dess närhet dagar och
nätter nästan alltid äro lika långa eller hvardera 12 timmar.

*) En geografisk qvadratmil är icke fullt hälften af en finsk
qvadratmil. Jordytan innehåller omkr. 4,500,000 finska
qvadratmil.



5

I öfrigt finna vi på globerna och kartorna flera linier upp-
dragna. De, som löpa i öster och vester, jemnsides med
eqvatorn, benämnas parallel-cirklar, hvaremot de, som äro
dragna från ena polen till den andra, kallas meridianer
eller middagslinier.

Klimat och Naturprodukter.
Klimat kallas den för hvarje ort egna beskaffenhet i

anseende till värme och köld samt luftens torrhet eller fuk-
tighet. Uti länderna närmast eqvatorn eller i den såkallade
heta zonen råder en beständig sommar och en alltid stark
värme. Någon del af året upptages af en såkallad regntid,
under hvilken tid ett häftigt och ymnigt regn nedströmmar,
hvaremot under den öfriga delen af året himmelen är klar
och molnfri. Närmast polerna, uti de båda kalla zonerna,
råder deremot en så stark köld, att marken ständigt är
frusen samt täckt af is och snö. Emellan dessa delar af
jorden, hvilka besväras af en alltför stark hetta eller köld,
ligga de båda tempererade zonerna. Der kan man skilja
emellan fyra årstider: vår, sommar, höst och vinter. Här-
vid är att märka, att, då vi, som bo norr om eqvatorn,
hafva sommar, vintern är rådande hos dem, som bebo de
milda länderna söder om eqvatorn, och tvärtom. Då vi se
solen middagstiden i söder, se desse den i norr.

Med naturprodukter eller naturalster förstår man
allt livad jorden af sig sjelf kan frambringa. De äro af
tre hufvudslag: djur, vester och stenar. Vissa natural-
ster äro gemensamma för alla länder och alla klimat, andra
deremot trifvas blott i vissa klimat och under vissa vilkor.
Mest beroende af klimatiska och andra naturförhållanden äro
vexterna, mindre äro djuren det och minst stenarne eller
mineralierna. I de varma länderna är rikedomen och mång-
falden af jordens alster vida större än hos oss; der finnas
de största och vackraste djur, de ädlaste trädslag, de finaste
frukter, de dyrbaraste stenarter. Denna rikedom och mång-
fald sträcker sig äfven in uti de milda klimaterna, men af-
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tager i samma mån som man derifrån aflägsnar sig mot
polerna. Hundar, renar, några arter pelsdjur, några bärsor-
ter, nödvexta buskar, mossar och lafver gå närmast den del
af jorden, der allt lif och all vextlighet tillintetgöras af en
allt förstenande köld.

Menniskan är den förnämsta bland alla af Gud ska-
pade varelser på jorden. Menniskornas antal på hela jorden
beräknas till omkr. 1200 miljoner. De härstamma väl alla
från ett menniskopar Adam och Eva, men hafva under
tidernas lopp skilj t sig i flera olika grupper, olika till ut-
seende, bildning, lefnadssätt, språk, religion, statsförfattning
o. s. v.

Land och Haf.

Ett på alla sidor af vatten omgifvet land kallas ö, de
mindre öarne benämnas holmar, skär, klippor. En sam-
ling af öar och holmar, skär och klippor kallas arkipelag,
öflock, skärgärd. Jordens tre största öar kallas fasta
länder eller kontinenter. En mindre landsträcka, som från
ett större land utlöper i hafvet och derutaf på flera sidor
omgifves, kallas halfö. En långsmal, i hafvet utlöpande
landsträcka kallas landtunga; är den kort och derjemte slu-
tande i en spets, fär den namn af udde eller kap. En
smalare landremsa, som förenar med hvarandra två större
länder, kallas näs. Den del af eft land, som ligger när-
mast ett vatten, benämnes strand; hafsstranden kallas äf-
ven kust.

De fasta länderna på jorden, sä vidt den nu är känd,
äro följande tre: 1) Gamla verlden, det från äldsta tider
tillbaka, åtminstone delvis kända land, 2) Nya verlden eller
Amerika, som upptäcktes 1492 år efter Kr., och 3) Nya
Holland, upptäckt år 1606 eft. Kr. — Gamla verlden är
jordens största landmassa, en sjettedel af jordens hela yta.
Den utbreder sig på det såkallade östra halfklotet, så att af
dess norra del endast några kuststräckor falla inom kalla
zonen samt att nordöstra hörnet inskjuter på det vestra
halfklotet. Mot söder utlöper landmassan uti flera, alltmera
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afsmaluande halföar, af hvilka endast den sydvesfligaste
sträcker sig söder om eqvatorn och äfven inuti södra tem-
pererade zonen. Man indelar gamla verlden i tre hufvudde-
lar: Europa, nordvestra delen, Asien, östra delen, och
Afrika, sydvestra delen, hvilken endast genom det smala
näset vid Suez sammanhänger med Asien. — Nya verl-
den, en trettondedel af jordytan, sträcker sig i norr och
söder gsnom det så kallade vestra halfklotet. Dess nord-
ligaste delar ligga inom norra kalla zonen och dess sydli-
gaste del närmar sig södra kalla zonen. Kontinenten består
af två trekantiga landstycken: Nord-Amerika och Syd-
Amerika, hvilka i närheten af eqvatorn äro förenade genom
det smala Panama-näset. Hvardera af dessa delar har
sin största bredd i norra delen, men afsmalnar efterhand
mot söder. — Nya Holland, den minsta af kontinenterna,
en sextionde del af jordytan, ligger i sydöstra delen af östra
halfklotet och faller med sin norra del inom heta zonen
samt med sin södra del inom den södra tempererade.

Verldsdelarne. Den nu kända landfasta delen af jord-
ytan indelas i 5 verldsdelar: Europa, Asien, Afrika,
Amerika och Australien, hvars största landstycke är Nya
Holland. De mindre öarne hänföras till den verldsdel, till
hvars hufvudland de ligga närmast. Af verldsdelarne är
Asien störst (883,000 qv. rm) och sedan i ordning Amerika
(668,000 qv. m.), Afrika (545,000 qv. m.), Europa (168,000
qv. m.) och Australien (160,000 qv. m.). — Europa är dock
icke endast för oss, som bo derstädes, utan äfven i andra
afseenden den förnämsta verldsdelen; den öfverträffär de an-
dra genom många naturfördelar, genom en tätare befolkning
och genom innevånarenas större framsteg i jordbruk, indu-
stri, handel, konster, vetenskaper och bildning i allmänhet,
hvarföre den länge utöfvat och utöfvar ett stort inflytande
på de andra verldsdelarne.

Haf, verldshaf, ocean kallas den stora sammanhän-
gande vattenmassan på jorden. Då från en större vatten-
samling en mindre del intränger i ett land, uppkommer en
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vik; är denna mindre djupt inträngande och har en bredare
öppning, kallas den bugt. En mindre vik, som från en
smalare Öppning vidgar sig inåt landet, benämnes fjärd.
En hamn är ett ställe, der fartyg kunna ligga i skydd för
vindarne. Sund, kanal är ett smalt vatten, som förenar
två större vatten; med kanal förstår man dock vanligen en
af menniskohänder åstadkommen vattenförbindelse. Innan-
haf eller medelhaf kallas en större vattensamling, som på
alla sidor omgifves af land och endast genom ett sund står
i förbindelse med ett större haf. — Hafsvattnet är saltigt,
dock är salthalten icke lika stor allestädes; den är t. ex.
större i oceanen än i innanhafven. Hafsvattnet är i en
ständig rörelse. 1 de stora hafven märker man vid strän-
derna ett regelbundet stigande och fallande, hvartdera under
sex timmar; stigandet kallas flod, fallandet ebb. Vattnets
ständiga rörelse i en viss rigtning, oberoende af vinden,
kallas hafsström, strömdrag; vattnets kretsformiga rörelse
kring klippor och skär bildar en vattenhvirfvel. Der hafs-
vågorna häftigt slå och bryta sig mot klippor, uppstår en
bränning. Vid stormväder kunna vågorna nå en betydlig
höjd. På hafvets botten finnes en omvexling af upphöjnin-
gar och fördjupningar. Höjer sig botten nära till vattenytan,
uppkommer eft grund; består det af sand, får det namn
af sandbank; består det af en under hafsytan dold klippa,
kallas det blindskär. Då sandbankar, likasom vallar,
sträcka sig utanför en kust, kallas de dyner.

Verldshafvet. För en lättare öfversigt indelar man
det stora verldshafvet i 5 afdelningar: norra Ishafvet, sö-
dra Ishafvet, Atlantiska hafvet, Indiska hafvet och Stora
ocean eller Stilla hafvet.

a) Norra Ishafvet (200,000 qv. m.), kring norra po-
len, stöter till Europas, Asiens och Amerikas norra kuster.
Emellan Europa och Amerika, på båda sidor om ön Island,
sammanflyter det med Atlantiska hafvet och genom Behrings-
eller Cooks sund, emellan Asien och Amerika, med Stilla
hafvet. Vikar: i Europa Hvita hafvet, i Asien Obi-viken.
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Köld och is hafva satt hinder i vägen för en ifrigt sökt,
men ännu icke vunnen närmare kännedom af detta haf.
Närmare än 112 geogr. mil till norra polen har ingen men-
niska ännu kommit. Man tror sig längre mot norr hafva
ett isfritt polarhaf.

b) Södra Ishafvet (350,000 qv. m.), kring södra po-
len, sammanflyter utan någon egentlig gräns (polcirkeln) med
Atlantiska, Indiska och Stilla hafven. Är till största delen
obekant, emedan segling härstädes hindras dels af samman-
hängande isbetäckning, dels af stora simmande isberg. I
sednare tider har man här upptäckt några ofruktbara öar
och äfven landsträckor, hvilka man ansett tillhöra en såkal-
lad Austral-kontinent; men närmare till södra polen än
180 mil har ingen hittills kunnat framtränga.

c) Atlantiska hafvet (1,600,000 qv. m.), emellan Eu-
ropa och Afrika i öster samt Amerika i vester, står i norr
och söder i förbindelse med de båda Ishafven, i sydost,
söder om Afrika, med Indiska hafvet, och i sydvest, söder
om Amerika, med Stora ocean. Vikar i Europa: 1) Nord-
sjön tränger mot söder emellan Norige, ön Britannien, Tysk-
land och Danmark. Derifrån öppnar sig mot öster, emellan
Norige och Danska halfön, Skager-Rack, som mot söder,
emellan Sverige och Danska halfön fortsätter med Kattegat,
hvarifrån man genom något af cle tre sunden: Öresund
(emellan Sverige och ön Seeland), stora Balt (emellan öarne
Seeland och Fyen) och lilla Balt (emellan Fyen och Dan-
ska halfön) inkommer i Östersjön. Från detta innanhaf,
omslutet af Tyskland, Preussen, Ryssland och Sverige, upp-
tränger Bottniska viken mot norr emellan Sverige och Fin-
land, Finska viken mot öster, längs Finlands södra kust,
och Riga viken i sydost, på Rysslands kust. Från Nord-
sjön öppnar Engelska kanalen, emellan Britannien och Frank-
rike, en sydvestlig förbindelse med Atlantiska hafvet. 2)
Biskaya viken eller Franska bugten ligger emellan Frank-
rike och Spanien. 3) Medelhafvet, med inloppet Gibraltar-
sund, är ett stort innanhaf emellan Europa, Afrika och
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Asien. Detta haf är det i historiskt hänseende märkvärdi-
gaste haf på jorden. Den del derutaf, som ligger vester om
Italien till öarne Sicilien, Sardinien och Korsika, kallas
Tyrrhenska hafvet. Öster om Sicilien till den turkisk-gre-

kiska halfön utbreder sig Joniska hafvet, hvarifrån Adri-
atiska hafvet upptränger mot nordvest. Emellan den tur-
kisk-grekiska halfön och Asien utbreder sig det af öar full-
strödda Egeiska hafvet, hvarifrån man i nordost genom
sundet vid Dardanellerna eller Hellesponten inkommer
i Marmora hafvet och dädan genom konstantinopolitan-
ska sundet eller Bosporen till det af stormar ofta hem-
sökta Svarta hafvet, som i norr genom sundet vidKertsch
sammanhänger med Asofska sjön. Den östligaste delen af
Medelhafvet kallas Levantiska hafvet. På Afrikas norra
kust bildar Medelhafvet Sidra viken. — Den utanför södra
Afrika liggande delen af Atlantiska hafvet kallas Ethiopiska
hafvet med Guinea-viken. — På Amerikas östra sida in-
tränger, emellan Nord- och Syd-Amerika en stor bugt, hvars
södra del, söder om ön Kuba, kallas Karaibiska hafvet
eller Antillersjön, och norra del, norr om Kuba, Mexi-
kanska viken. Längre i norr intränga Hudsons sund med
Hudsons vik och Davis sund med Baffins vik, hvarifrån
Lancaster sund och Barrows kanal öppna en vestlig för-
bindelse till norra Ishafvet.

d) Indiska hafvet (1,400,000 qv. m.), emellan Afrika
i vester, Asien i norr och Nya Holland i öster, sammanfly-
ter i sydvest med Atlantiska hafvet, i söder med södra Is-
hafvet och i öster med Stora ocean icke allenast söder om
Nya Holland, utan äfven norr derom genom en mängd sund
inom den ostindiska skärgården, såsom Sunda sund emel-
lan öarne Java och Sumatra och Malakka sund emellan
Sumatra och halfön Malakka. Den del af oceanen, som
ligger emellan Afrikas fasta land och den stora ön Ma-
dagaskar kallas Mozambik kanal. Vikar på Asiens kust:
1) Arabiska .eller Persiska hafvet emellan Afrika, Arabien,

Persien och vestra indiska halfön, från hvilket haf vattnet:
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a) genom sundet Babel Mandeb upptränger till det af klip-
por, bankar och korallref besvärade Röda hafvet eller Ara-
biska viken, emellan Afrika och Arabien, upptill näset vid
Suez, och b) genom sundet vid Ormus till den på perl-
musslor rika Persiska viken eller Gröna hafvet emellan
Arabien och Persien; 2) Ostindiska hafvet med Bengaliska
viken utbreder sig emellan vestra och östra indiska halföarne.

c) Stilla hafvet eller Stora ocean, emellan Amerika
i öster, Asien och Nya Holland i vester, intager nästan en
tredjedel af hela jordytan (3,300,000 qv. m.). Bredast i
söder, der det sammanflyter med Indiska hafvet, södra Is-
hafvet och Atlantiska hafvet, afsmalnar det alltmera mot
norr, der slutligen endast det smala Benrings eller Cooks sun-
det utgör förbindelsen med norra Ishafvet. Den utbredda
södra delen af detta stora haf kallas Söderhafvet, hvars
vestra del är fullströdd af de till verldsdelen Australien hö-
rande ö/lockar. Nordligaste delen mellan Asien och Ame-
rika kallas Kamtschatka eller Behringshafvet. På Asiens
östra kust tränger, vester om halfön Kamtschatka, Tun-
gusiska hafvet eller viken vid Ochotsk. Emellan Asiens
fasta land och de japanska öarne finnes Japanska hafvet,
från hvars södra del man genom Korea-sundet inkommer i
Tong Hai eller ost-kinesiska hafvet, som mot norr bil-
dar Koreaviken eller Gula hafvet (Hoang-Hai). Söder
om Tong Hai ligger Nan Hai eller syd-kinesiska hafvet,
som bildar vikarne Tonkin och Siarn. — Pä Nya Hollands
norra kust intränger Karpentaria viken. — På Amerikas
vestra kust äro att märka Panama viken vid Panama-nä-
set och Kaliforniska viken eller Purpurhafvet emellan
halfön Kalifornien och Amerikas fasta land.

Utaf vattensamlingar inuti ett land kallas de större in-
sjöar, de mindre träsk. Sumpiga och derigenom oftast
osunda ställen äro kärr och moras. Der vatten af sig sjelft
från jorden framqväller, mest i bergstrakter, är en källa.
Det derifrån rinnande vattnet bildar en bäck. Genom för-
eningen af flera bäckars vattenmassor uppkommer en å,
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och genom flera åars sammanflöde en flod, ström, elf.
En flods början kallas dess källa, den må i öfrigt vara en
verkelig källa eller t..ex. en insjö; flodens slut kallas dess
mynning. Om en llod nära utloppet grenar sig i flera
mynningsarmar uppkommer ett trekantigt deltaland. Vissa
floder bilda större eller mindre utloppsvikar. Den längsta
och ansenligaste af de sammanflytande vattenledningarne ut-
gör hufvudfloden ; de andra äro dess bifloder och tillflö-
den. En hufvudflod med alla sina bifloder bildar ett flod-
system; det deromkring liggande landet utgör flodområdet.
Gränserna emellan de skilda flodområderna utgöras af hvarje
mera upphöjd landsträcka (vattendelare). Flodernas lopp
rättar sig efter landets sluttning och efterhand söker sig
vattnet till den djupaste delen inom flodområdet. De flesta
floder hafva sina källor i bergstrakter; deras öfra lopp är
derföre hastigt och besväras af forssar och vattenfall, men
efter att hafva nedkommit på slättlandet, flyta de mera
stilla och lugnt. De flesta floder hafva sitt utlopp i haf,
ett mindre antal i insjöar. Floder, som genomrinna torra
länder, försmå småningom i sanden och slutligen försvinna
de; sådana kallas steppfloder. Vattendrag, hvilka endast
en viss tid af året hafva vatten, men under den torra års-
tiden uttorka, kallar man regnbäckar. Då man talar om
en flods högra eller venstra sida, bör man tänka sig stå
vid dess källa och se mot dess mynning.

Landets yta är i allmänhet ojemn. Såvida jorden är
klotformig och dess yta således öfver allt bugtad, kan egen-
teligen ingen del deraf vara en slätt. Denna benämning
brukas dock på en landsträcka, som har ingen eller högst
få ojemnheter. En landsträcka med flere lägre upphöjningar
kallas en vågformig slätt. Såväl ett land som alla upp-
höjningar derstädes erhålla olika benämningar efter deras
mindre eller större upphöjning, hvilken alltid beräknas ifrån
hafsytan. Det finnes landsträckor, som ligga lägre än hafs-
ytan. Är ett lands höjd öfver hafsytan under 500 fot, kal-
las det ett lågland, men om den öfverstiger 500, ett hög-
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land. Ett högland, som är slätt, bildar en högslätt; är
det småbergigt, ett taffelland; är det högbergigt, ett berg-
land, alpland. De lägsta höjderna bära benämningarne
kullar och backar; de som i höjd öfverstiga 2000 fot,
berg, fjällar; de öfver 6000 fot, alper. Sammanhängande
höjdsträckningar erhålla efter samma höjdförhållanden namn
af åsar, bergskedjor, alpkedjor. Mindre bergsträckningar,
hvilka utgå från hufvudkedjan, kallas bergarmar. Ett ställe,
der flere bergskedjor sammanlöpa, kallas bergknut, berg-
stock. Öfversta delen af en höjd kallas topp, spets; ne-
dersta delen fot; deremellan ligga sidorna, sluttningarna.
1 höjd aftagande berglandskap, hvilka likasom bilda en trapp-
formig öfvergång från ett högland till låglandet dernedanom,
kallas trappländer, terrassländer. Vulkaner äro berg,
hvilka från en öppning eller krater tid tals utkasta eld, ste-
nar och flytande massa, som kallas lava.

Fördjupningarne emellan höjderna kallas dalar; de
mindre, dälder. Ett af berg på alla sidor omsluten dal är
en kitteldal och en bergkittel. En däld, som öppnar för-
bindelse emellan de på hvardera sidan om en bergsträck-
ning liggande länder, kallas pass. En genom brist på vat-
ten ofruktbar landsträcka är en öken, sandöken, emedan
marken derstädes mest består af sand. Steppen är en till
åkerbruk otjenlig, på skog och vatten fattig, men stundom
gräsrik landsträcka; ännu gräsfattigare och torrare är en
hed. Ett ställe, som inuti en öken genom tillgång på vat-
ten blir fruktbart, kallas en oas; den är att förlikna med en
grön ö i ett sandhaf.

JE!~vaL:jK*o:K»sa»

Gränser och läge. Europa kan anses som en från
Asien utskjutande halfö. Dess gränser äro i norr norra Is-
hafvet, i vester Atlantiska hafvet, i söder Medelhafvet, Egei-
ska hafvet, Hellesponten, Marmora hafvet, Bosporen och
Svarta hafvet, i sydost och öster Asien, mot hvilket land
gränsen utgöres af floderna Kuban och Terek, Kaspiska
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hafvet, floden Ural, berget Ural, och Kara-floden. Nordli-
gaste udden är Nordkyn på. fasta landet och litet nordli-
gare ligger det närbelägna Nordkap på ön Magerö; syd-
ligaste stället är Tarifas udde vid Gibraltar-sund. Största
delen af verldsdelen ligger i norra tempererade zonen och
endast den yttersta landsträckan i norr inom norra kalla zo-
nen. Vestligasfe udden är kap Roca pä Portugals kust.
Längsta sträckningen (750 mil) är från sydvestligaste ud-
den S;t Vincent på Portugals kust till Kara-flodens myn-
ning i Kariska hafvet.

Kustbildning och halföar. De omgifvande hafven
intränga öfverallt med vikar och bugter, emellan hvilka större
och mindre halföar och landtungor utlöpa. I förhållande till
sin storlek har bland alla verldsdelar Europa den längsta
kuststräcka (4,300 mil) och lemnar således de flesta berö-
ringspunkter, hvilket underlättat förbindelsen och befordrat
bildningens utbredning. De förnämsta halföarne äro: den
Skandinaviska (Sverige oeh Norige) emellan Nordsjön och
Östersjön, Danska emellan Nordsjön och Kattegat, Pyre-
neiska (Portugal och Spanien) emellan Biskaya-viken och
Medelhafvet, Italienska, till formen icke olik en stöfvel,
emellan Tyrrhenska och Adriatiska hafven, Turkisk-Gre-
kiska emellan Adriatiska, Joniska, Egeiska och Svarta hafven.

Öar. De förnämsta hithörande öar äro: (Ishafvet)
Novaja Semla, Europas nordligaste land, Lofoddens öar
vester om Norige, (Atlantiska hafvet) Island, Britannien,
Europas största ö, hvars södra del kallas England och
norra del Skottland, Irland, skilje! från Britannien genom
Irländska sjön, (söder om Kattegat) de Danska öarne: See-
land, Fyen m. fl, (Östersjön) Bornholm, Öland, Gottland,
Åland, Dagö, Ösel, Riigen, (Medelhafvet) Baleariska
öarne, Korsika, Sardinien, Sicilien, Malta, loniska öarne,
Kandia, i äldre tider Kreta, Europas sydligaste land, Ne-
groponte, i äldre tider Eubea, och Egeiska hafvets eller
Arkipelagens mindre öar.
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Ytan. Genom en linie dragen från Nordsjöns sydve-
stra till Svarta hafvets vestra strand delas Europa i två de-
lar, af hvilka den sydvestra delen är ett bergland och den
nordöstra ett lågland. Genom omvexlande höjder och för-
djupningar samt äfven större slätter än den förra delen olika
och mångfaldigt gestaltad, hvaremot den sednare och större
delen (1.00,000 qv. va.) är mera enformig. Uti den förra
delen kan man urskilja två bågformiga hufvudkedjor. Den
inre kedjan genomgår länderna kring Adriatiska hafvet och
hafva skilda delar deraf olika benämningar, a) Apenni-
nerna sträcka sig genom Italien från dess sydligaste spet-
sar till Genua-viken, b) Alperna, kedjans mellersta och
högsta del, gå från Genua-viken mot vester längs Medelhaf-
vet och vända sig sedan mot norr, emellan Italien och
Frankrike, upp mot Genfersjön, der Europas högsta bergs-
topp Montblanc (14,772 fot) reser sig. Der vänder sig
kedjan mot öster, emellan Italien på södra samt Schweiz
och Tyskland på norra sidan, hvarunder den utsänder väl-
diga bergarmar genom Schweiz och södra Tyskland, tills
den i södra Tyskland tager en sydostlig rigtning inåt den
turkisk-grekiska halfön, genom hvars norra del den utgrenar
sig ined flera armar, c) Pindus är alpkedjans fortsättning
genom Grekland. Den yttre kedjan, i vestra och mellersta
delen af verklsdelen, består af flera, genom dalar från hvar-
andra afsöndrade berggrupper: Pyrenéerna bilda nordöstra
gränsen för den af flere andra bergskedjor ojemnade Pyre-
neiska halfön; Sewennerna, Cote aVOr, och Vogeserna
sträcka sig i söder och norr genom östra Frankrike; Schwarz-
wald, die rauhe Alp, Fichtelgebirge, Erzgebirge,
Riesengebirge och Sudeterna löpa i vester och öster ge-
nom mellersta Tyskland; Karpatherna omsluta i norr och
öster Ungern och Siebenbiirgen. Afsöndrade från detta berg-
land ligga: a) den Skandinaviska halfön med berget Kölen,
b) den vulkaniska ön Island och c) Britannien, hvars norra
och äfven vestra delar äro bergiga. — Det nordöstra slätt-
landet begränsas i öster af Ural-berget samt upptager i
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sin östra del Europas hela bredd emellan Ishafvet och Svarta
hafvet (Ryssland), men afsmalnar efterhand under sin fort-
sättning mot vester längs Finska viken, Östersjön och Nord-
sjön till Engelska kanaln (länderna Galizien, Polen, Preussen,
norra Tyskland, Danmark, Nederländerna och Belgien). —

Finland bildar likasom en öfvergång ifrån Skandinaviens
bergland till Rysslands slättland.

Vattendrag. Genom båda dessa delar framrinna större
och mindre vattendrag, af hvilka några de ansenligaste här
upptagas. Likasom Europas berg äro äfven dess floder föga
betydliga i jemförelse med dem i andra verldsdelar. Wolga,
Europas största flod (430 mil), genomrinner mellersta och
östra Ryssland till Kaspiska hafvet. Don och Dnepr ge-
nomströmma södra Ryssland, den förra till Asofska sjön,
den sednare till Svarta hafvet. Donau (365 mil), södra Eu-
ropas vigtigaste flod, strömmar från Schwarzwald genom da-
len emellan norra och södra bergbågen (södra Tyskland, den
stora ungerska slätten och norra delen af turkisk-grekiska
halfön) till Svarta hafvet. Po nedrinner från Alperna ge-
nom norra Italiens herrliga lågland eller lombardiska slätten
till Adriatiska hafvet. Tiber genomrinner mellersta Italien förbi
den märkvärdiga staden Rom. Rhone genomflyter sydvestra
Schweiz och sydöstra Frankrike (dalen emellan Alperna och
Sewennerna) till Medelhafvet. Ebro genomrinner nordöstra
samt Guadalquivir, Guadiana, Tajo och Duero vestra de-
len af pyreneiska halfön. Garonne, Loire (Låar) och Seine
genomströmma vestra Frankrike till franska bugten och ka-
nalen. Rhen, vestra Europas vigtigaste flod, nedrinner från
källor på Alperna nära Rhones och genomströmmar nord-
östra och norra Schweiz, vestra Tyskland och Nederländerna
till Nordsjön. Elbe nedrinner från Riesengebirge genom
mellersta Tyskland till Nordsjön och Öder från Sudeterna
genom östra Tyskland till Östersjön. Weichsel utgjuter sig
i Östersjön, efter att med S-formigt lopp genomströmmat
Galiziens, Polens och Preussens slättland. Duna utfaller i
Riga viken, Nevd, från Europas största insjö Ladoga,
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till innersta hörnet af Finska viken, Kymmene elf (Kymijoki),
i södra Finland, till Finska viken, Kumo elf {Kokemäen-
joki), Kyrö elf och Uleå elf (Oulujoki), på Finlands ve-
stra kust, Torneå elf och Dalelfven, i norra Sverige, till
Bottniska viken. Motala elf från den långsmala sjön Wet-
tern till Östersjön. Göta elf nedströmmar från Kölen till
skandinaviska halföns största insjö, Wenern, och derifrån
till Kattegat. Dwina, i norra Ryssland, utfaller i Hvita
hafvet. Dessa vattendrag jemte en mängd konstgjorda för-
bindelsemedel (landsvägar, kanaler, jernvägar) befordra myc-
ket folkens ömsesidiga beröring och derjemte bildningens
allmännare utbredande. — Större dels af köld stelnade, dels
af solen förbrända, dels af vatten fördränkta landsträckor,
hvilka trotsa menniskans alla odlingsförsök, finnas här icke
till någon betydligare mängd. Europas, särdeles dess syd-
vestra dels, lyckliga naturförhållanden hafva mäktigt inver-
kat på folklifvet och höjt denna verldsdel framför de andra,
som, enformiga till sin naturbeskaffenhet, äfven uti befolk-
ningens utveckling visa stillastående och en viss stelhet.

-Ä-SJL^am.»

Gränser och läge. Denna verldsdel utgör hufvudmas-
san af gamla verlden och omgifves af norra Ishafvet i norr,
Stora ocean i öster, Indiska hafvet i söder samt Arabiska
viken, Afrika, Medelhafvet och Europa i vester. Asien är
menniskoslägtets stamland och intager likasom midten af den
bebodda jorden: med sitt nordöstra hörn närmar den sig
Amerika, med sitt sydvestra berör den Afrika, med nord-
vestra långsidan sammanhänger den med Europa och i syd-
ost bereder en vidsträckt skärgård öfvergången till Nya Hol-
land. Detta Asiens läge gör det förklarligt huru mennisko-
slägtet ifrån detta sitt äldsta hemland lättast kunnat utbreda
sig öfver jorden. — Nordligaste punkten är Severo-wo-
stotschnoi-nos och den sydligaste är kap Romania på Ma-
lakka. Största delen af Asien ligger i norra tempererade
zonen och endast de yttersta delarne i norr och söder i den

Geografi. 2
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norra kalla och i den heta. Vestligaste punkten är kap
Baba vid Egeiska hafvet och den ostligaste Ost kap vid
Benrings-sund finnes på vestra halfklotet.

Kustens beskaffenhet. Endast på södra kusten fin-
nas inträngande hafsvikar och en kustbildning lik södra Eu-
ropas, men i öfrigt är Asien en fast sluten landmassa. De
förnämsta utskjutande halföar äro: den Vest-Asiatiska el-
ler Mindre Asien emellan Svarta hafvet och Medelhafvet,
Arabien emellan Arabiska och Persiska vikarne, Vestra In-
diska halfön emellan Arabiska och Ostindiska hafven, Östra
Indiska halfön med den långsmala landtungan Malakka
emellan Ostineliska och Kinesiska hafven, Korea emellan
Gula och Japanska hafven, Kamtschatka emellan Ochotsk-
viken och Behrings-hafvet.

Öar. Af hithörande öar äro följande de förnämsta:
(Ishafvet) Nya Sibirien, (Stora ocean) Kurilerna, en ö-
keelja framför mynningen af Ochotsk-viken, Japanska öar-
ne, Filippinerna öster om Kinesiska hafvet, Ostindiska
skärgården, den vidlyftigaste på jorden, delad i flera floc-
kar: de stora Sunda Öarne (Sumatra, Borneo, Java,
Celebes), de små Sunda öarne, Molukkerna eller krydd-
öarne, Banda öarne o. s. v., (Indiska hafvet) Cellon,
(Medelhafvet och Arkipelagen) Cypern, Rhodus, Scio, Me-
telino 0. s. v.

Ytan. Genom en linie dragen från Kariska hafvet till
Arabiska hafvets nordöstra hörn delas Asien i två delar:
Ost- och Vest-Asien. Deras inre delar utgöras af stora
utbredda högländer, hvilka sänka sig mot de omgifvande
hafven. — Mellersta delen af Ost-Asien upptages af jordens
mest upphöjda landsträcka (medelhöjd 4—Booo fot, på sina
ställen 14—15,000 fot), hvaraf en del upptages af den sto-
ra öknen Gobi eller Schamo. Detta högland, Hög-Asien,
omslutes af väldiga bergsträckor: 1) på norra sidan det
guldrika Altai; 2) i öster det mantschuriska höglandet
och det kinesiska alplandet; 3) i söder af Himalaja,
hvarest man finner de högsta af hittills kända berg på jor-
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den: Mount Everest, 27,200 fot högt, Kintschin-Junga,
Davalaghiri och Tschamalari, alla öfver 26,000 fot höga;
4) i vester Belurtagh, hvars fortsättning mot nordost kal-
las Muslagh. Genom sjelfva Hög-Asien sträcka sig i öfrigt,
i vester och öster, Mussart i norra och Kulkun i södra
delen. — Genom det vestra Asien löpa från öster mot ve-
ster: a) Hindukhu genom norra Persien, b) Armeniska
berglandet och c) Taurus genom mindre Asien. — Söder
om Himalaja utbreder sig den stora, för sin rikedom på
herrliga naturalster prisade dalen Hindostan, kring floden
Ganges. Öster om Hög-Asien utbreder sig den fruktbara
kinesiska slätten, bevattnad af floderna Hoang-ho (Gula
floden) och Jan-tse-kiang (Blå floden). Norr om Altai-
bergen sänker sig mot Ishafvet det stora låglandet Sibirien,
som i sin nordligaste del endast är en snö-öken. Detta af
flera stora floder, deribland Obi, Jenisei, Lena, genomflutna
land sammanhänger i sydvest med det djupa låglandet Turan
kring Kaspiska hafvet och Aral-sjön. Vestra Asiens vigtigaste
flod är den historiskt märkvärdiga tvillingsfloden Eufrat och
Tigris, som utfaller i Persiska viken, samt dessutom Jordan,
som genomströmmar jordens djupaste lågland.

jm^jF:*»*:**:»*.

Gränser och läge. Likasom Europa är Afrika en från
Asien utskjutande halfö, som dermed i nordost sammanhän-
ger genom näset vid Suez, men i öfrigt omgifves af vat-
ten: Medelhafvet i norr, Atlantiska hafvet i vester, Indiska
hafvet och Arabiska viken i söder och öster. Ingenstädes
intränger hafvet med större vikar eller utlöper landet i half-
öar, utan utmärker sig Afrika genom sin enformiga kust-
bildning. Detta i förening med bristen på större segelbara
floder, men rikedomen på stora öknar samt befolkningens
mera vilda sinnelag, har gjort Afrika otillgängligt, hvarföre
vi ännu äro ganska okunniga om dess inre delar och endast
om kusterna hafva någon närmare kännedom. Afrika har,
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om länderna vid Medelhafvet undantagas, icke ännu haft nå-
got inflytande på den menskliga bildningens utveckling. Dess
nordligaste udde är kap Serrat och i söder finner man den
historiskt vigtiga Goda hopps udden och litet sydligare
kap Agulhas. Verldsdelens hufvudmassa ligger i heta zo-
nen och endast de yttersta delarne i norr och söder inskjuta
i de tempererade zonerna, hvarföre äfven i afseende å års-
tiderna och värmeförhållandena enformighet är rådande. Vest-
ligaste udden är kap Verd eller Gröna udden och den
östligaste är kap Guardafui.

Öar. De förnämsta hithörande öar äro: (Atlantiska
hafvet) Azoriska-, Kanariska-, Kap-verdiska öarne, Gui-
neiska öarne i Guinea-viken, Ascension, den historiskt
märkvärdiga S:t Helena och Tristan da Cunha eller
Förfrisknings-öarne, (Indiska hafvet) den stora Madaga-
skar, Komoro-öarne i Mozambik-kanaln, Maskarenerna,
Amiranterna och Sechellerna samt Sokotora utanför kap
Guardafui.

Ytan. Äfven i detta afseende visar Afrika en viss
enformighet. Södra delen är sannolikt ett sammanhängande
högland, Hög-Afrika, som är rikt på äfven snötäckta bergs-
toppar och stora sjöar samt i terrasser nedstiger mot de
smala kusterne. Norra delen är deremot i allmänhet ett
lågland, omfattande jordens största öken, Sahara, på hvars
norra sida sträcker sig Afrikas bäst kända och förnämsta
del, det högländta Medelhafs-kustlandet eller Atlas-berg-
landet. På södra sidan om låglandet beredes öfvergången
till Hög-Afrika genom de terrasser, som bildas af Kong-
bergen i vestra och berglandet Habesch i östra delen
samt okända bergsträckor i det inre Afrika. — Genom nord-
östra delen flyter den stora och historiskt märkvärdiga Nilfloden,
hvars källa man nyligen funnit vara i sjön Nyanza vid Mån-
bergen i Hög-Afrikas östra del. De förnämsta vattendrag dess-
utom äro: i norra delen den stora sjön Tschad och floden Dsjo-
liba, utfallande i Guinea-viken; i södra delen floderna Oranje,
till Atlantiska hafvet, Zambesi, till Mozambik-kanaln, och
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Goschop, med mynningen under eqvatorn, samt sjöarna
Nyassi, Ngami in. 11.

.AjMrm»:»»»!*:»».

Gränser och läge. Amerika omgifves i norr af norra
Ishafvet, i vester af Stora ocean och i öster af Atlantiska
hafvet; i söder förena sig båda sistnämnde hafven genom
Magelhaenska sundet och söder om ön Eldslandet. Nord-
Amerika (342,000 qv. va.) går med sina nordligaste delar
inuti norra kalla zonen och sträcker sig sedan genom den
tempererade inuti den heta till nära eqvatorn. Syd-Amerika
(326,000 qv. m.) sträcker sig genom heta och södra tem-
pererade zonerna. Det land fasta Amerikas nordligaste punkt
är kap Barrow, dess vesfligaste Prinsens af Wales udde
vid Benrings-sund, dess ostligaste kap Olinda och den syd-
ligaste kap Forward, men sydligare är kap Horn på några
klippor söder om Eldslandet.

Kustens beskaffenhet. Norra Amerikas kustbildning
har mest likhet med Europa och finnes genom hafvets in-
trängningar en mängd halföar. De största af dem äro La-
brador emellan Atlantiska hafvet och Hudsons vik, Nya
Skottland öster om Fundy-viken, Florida vid Mexiko-vi-
kens mynning, Yukatan emellan Mexiko-viken (Kampeche-
viken) och Karaibiska hafvet (Honduras vik), Kalifornien
vid viken af samma namn, Aljaschka vid Behrings-hafvet.
Syd-Amerika har i afseende å kustbildningen mest likhet med
Afrika samt har äfven dess befolkning i sin utveckling be-
tydligt stadnat efter den i norra delen.

Öar. Amerikas förnämsta öar äro: (norr) Spetsber-
gen, det nordligast bekanta land på jorden och räknas van-
ligen till Amerika, ehuru det ligger närmare till Europa,
Grönland, Parry-öarne, Cockburn och Cumberland, (öster)
New-Foundland, Bermudas eller Sommaröarne, West-
indien, en vidlyftig skärgård emellan Nord- och Syd-Ame-
rika, indelad i flere flockar: stora Antillerna (Kuba, Haiti
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eller Domingo, Jamaika, Portoriko), de små Antillerna
eller Karaiberna från Portoriko mot Syd-Amerika, Bahama
eller Lukayiska öarne emellan Florida och Haiti, (söder)
Falklands-öarne eller Mallouinerna, Eldslandet, (vester)
Patagoniska öarne, Gallopagos eller Sköldpadd-öarne
under eqvatorn, Qjuadra Wancouvers ö i Fukas viken,
Drottning Charlottas och Prinsens af Wales öar, Sitka,
Kodjak, Aleuterna, sträckande sig mot Asien.

Ytan. Genom sin ofantliga utsträckning i längden skil-
jer sig Amerika från de andra verldsdelarne och likaledes
företer den med afseende å hög- och lågländers läge och
utsträckning en egen karakter. Under det Asiens och Afri-
kas inre utgöras af vidsträckta, genom väldiga bergsryggar
begränsade och uppburna högländer, hvilka mot kusterne
sänka sig, är i Amerika inre landet upptaget af lågslätter,
hvilka utbreda sig öster om en längs hela vestkusten fortlö-
pande bergskedja. På östra kusten finnas deremot endast
spridda berggrupper, hvarföre det inre slättlandet på några
ställen räcker ända fram till Atlantiska kusten. En bergs-
kedja af sådan längd som den längs Amerikas vestra kust
(1900 mil) finnes icke annorstädes på jorden, men den är
äfven utmärkt genom sin smalhet (15 mil). Den är fattig
på skog och annan vegetation, men rik på metaller (guld,
silfver, koppar). Något gemensamt namn på hela kedjan
finnes icke: i Syd-Amerika kallas den Kor dilleras (kedjor)
de los Andes (koppar, metall) och har många höga top-
par; i Nord-Amerika förekomma olika benämningar på olika
delar deraf, såsom Klippbergen i nordligaste delen. Dess-
utom går en annan, på guld rik bergskedja ifrån halfön
Kaliforniens sydligaste spets till halfön Aljaschka, under
namn af Nordamerikanska Hafs-alperna. Amerika är
rikt på vulkaner och jordbäfningar äro icke sällsporda.
Nordligaste delen af Nord-Amerika är ett på sjöar och mo-
ras rikt lågland, som dock största delen af året är tillfruset.
Mellersta delen är en af jordens största slättländer, kring
floden Missisippi och dess stora biflod Missouri. Denna
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slätt, som på några ställen upptages af stora gräsflackor,
prairies eller Savanner, begränsas i öster af Alleghany-
bergen, på hvilkas östra sida det 30—40 mil breda, väl od-
lade och af flera små, men segelbara floder genomström-
made atlantiska kustlandet sträcker sig. Största floden
på denna kust är Lorenzo- floden från de fem stora sjöarne
{Öfra sjön, Michigan, Huron, Erie och Ontario). — Ge-
nom norra delen af Syd-Amerika flyter jordens största flod
Maranon eller Amazon-floden (730 mil). Det omgifvande
låglandet är upptaget dels af täta, ogenomträngliga urskogar
eller silvas, dels af trädlösa gräsflackor, här kallade Llanos.
I södra delen af Syd-Amerika, vid Plata-floden, finnas dy-
lika gräshaf under namnet Pampas.

J&.-WB.fSttS^JBB/lJL^mL^

äfven Polynesien kalladt, består af 1) kontinenten Nya-
Holland, belägen söder om eqvatorn i heta och södra tem-
pererade zonerna, omgifven af Indiska hafvet och Stora ocean,
och 2) en mängd öar och öflockar i Stora ocean, belägna
dels norr, dels söder om eqvatorn, såsom Van Diemens
land, Nya Zeeland, Nya Guinea, Sandwichs-öarne
va. fl. Af fasta landet känner man ännu föga mer än ku-
sterna: den vestra är flack, sandig och ökenartad; de norra
och östra äro bergiga, men hafva flera odlingsbara dalar
och för kulturen öppna ställen; i södern har kustlandet en
betydligare bredd och stor bördighet samt rikedom på guld.
Hvad det inre landet angår, äro underrättelserna hvarandra
motsägande och osäkra, dock torde de gamla föreställnin-
garne om stora insjöar och vidsträckta vassbevexta slätter
böra vika för den, med förhållanderna i andra länder mera
enliga, förmodan om tillvaron af ett ökenland, hvarifrån heta
landvindar komma till kustorterna.
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Europas politiska indelning.

Europa omfattar flera sjelfständiga stater hvilka jemte
några af deras förnämsta städer här nedan skola uppgifvas.

1) I Södra Europa.
Konungariket Portugal; städer Lissabon, hufvudstad,

Oporto.
Konungariket Spanien; st. Madrid, h:stad, Cadiz, Bar-

celona.
Konungariket Italien; st. Turin, Florens, h:stad, Neapel,

Palermo på ön Sicilien.
Kyrkostaten; st. Rom, påfvens residens.
Republiken San Marino.
Konungariket Grekeland; st. Athen, h:stad.
Sultanstaten Turkiet; st. Konstantinopel, h:stad, Adria-

nopel.
2) I Mellersta Europa.

Kejsaredömet Frankrike; st. Paris, h:stad, Lyon (Liong),
Marseile (Marsellj), Bordeaux (Bordå).

Konungariket Belgien; st. Briissel, h:stad, Antwerpen.
Konungariket Nederländerna; st. Amsterdam, Haag,

h.-stad.
Förbundsrepubliken Schweiz; st. Bern, h:stad, Geneve.
Kejsaredömet Österrike; st. Wien, h:stad, Triest, Wene-

dig, Prag, Ofen-Pesth.
Konungariket Preussen; st. Berlin, h:stad, Stettin, Dan-

zig, Königsberg, Köln.
Statsförbundet Tyskland, som omfattar 34 sjelfständiga

stater, af hvilka de förnämsta äro:
Konungariket Bajern; h:stad Munchen.
Konungariket Wiirtenberg; h:Stad Stuttgart.
Konungariket Sachsen; h:stad Dresden.
Konungariket Hannover; h:stad Hannover.
Storhertigdömet Baden; h:stad Karlsruhe.
Fria riksstaden Hamburg.
Fria riksstaden Frankfurt (an der Öder).
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3) I Norra Europa.
Konungariket Stor-Britannien, sammansatt af konungari-

kena England, Skottland och Irland; st. London,
h:stad, Liwerpool (Liwwerpohl), Manchester,
Edinburg, Dublin.

Konungariket Danmark; st. Köpenhamn, h:stad.
Konungariket Sverige; st. Stockholm, h:stad, Göteborg.
Konungariket Norige, har med Sverige gemensam konung,

st. Kristiania, h:stad.

4) I Östra Europa.
Kejsaredömet Ryssland, den till vidden största stat på jor-

den, omfattar, utom östra Europas slättland, hela
norra delen af Asien eller Sibirien och nordvestra
delen af Nord-Amerika. Städer: S:t Petersburg,
vid Nevås utflöde i finska viken, hufvudstad och
kejsarens residens, Moskwa, rikets äldre hufvud-
stad, Riga, Arkangel, Odessa.

Af de länder, hvilka ligga inom Europa och höra till
det ryska riket, äro att särskildt nämna:
Konungariket Polen, h:stad Warschau, och Storfurstendö-

met Finland, h:stad Helsingfors.

Storfurstendömet Finland (Suomi)

vårt fädernesland, består af följande landskap: Egentliga
Finland (Warsinais Suomi) Satakunda (Satakunta),
Åland (Ahvenanmaa), Nyland (Uusimaa), Tavastland
(Häme), Savolaks (Savo), Karelen (Karjala), Öster-
botten (Pahjanmaa) med den till Finland hörande delen af
Westerbotten och finska Lappland (Lappi). Till styrel-
sen och förvaltningen är landet indeladt i 8 af guvernörer
styrda län: neml. Uleåborgs, Wasa, Abo, Nylands, Wi-
borgs, Kuopio, S:t Mikkels och Tavastehus län.

Uleåborgs och Kajana län består af finska Lappland,
linska andelen af Westerbotten och norra delen af Öster-
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botten. St. Torneå (Tornio), Uleåborg (Oulu), Brahe-
stad (Raahe), Kajana (Kajaani). — Wasa län omfattar
södra Österbotten, nordvestra delen af Tavastland och nord-
östra hörnet af Satakunda. St. Gamla-Karleby (Kokkola),
Jakobstad (Pietarsaari), Ny-Karleby (Uusi Karlepyy,
Joensuu), Wasa (Waasa), Kaskö (Kaskinen), Kristine-
stad (Ristiina), Jyväskylä. — Åbo och Björneborgs län
med Ålands höfdingeeiöme omfattar Egentliga Finland, vestra
och större delen af Satakunda, Åland samt en liten del af
vestra Nyland. St. Björneborg (Pori), Raumo (Rauma),
Nystad (Uusikaupunlä), Nådendal (Naantali), Abo
(Turku), Tammerfors (Tampere), Mariehamn. — Ny-
lands län består af vestra och större delen af Nyland och
en del af sydvestra Tavastland. St. Ekenäs {Tamminiemi),
Helsingfors (Helsinki), Borgå (Porvoo), Lovisa (Lo-
viisa). — Wiborgs län är sammansatt af södra Karelen,
sydligaste delen af Savolaks, östligaste delen af Nyland
och en liten del af sydöstra Tavastland. St. Fredrikshamn
(Hamina), Wiborg (Wiipuri), Keksholm {Käkisalmi),
Sordavala (Sortavala), Willmanstrand (Lappeenranta).

■— Kuopio län omfattar norra delen af Karelen, norra delen
af Savolaks och nordöstra delen af Tavastland. St. Kuo-
pio, Joensuu (Pielisensuu). — S:t Mikkels län omfattar
mellersta Savolaks och sydöstra Tavastland. St. Nyslott
(Savonlinna), S:t Mikkel (Mikkeli), Heinola. — Tava-
stehus län omfattar sydvestra Tavastland och östra Sata-
kunda samt en liten del af nordvestra Nyland. St. Tava-
stehus (Hämeenlinnd).
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Andra kursen.

Då geografin beskrifver jorden till dess form, storlek
och förhållanden till de Öfriga verlds- och himlakropparne,
kallas den matematisk geografi. Beskrifningen af jorden
till dess ytas naturliga beskaffenhet, land, vatten, klimat och
naturalster, kallas fysisk geografi. Beskrifningen af jorden
såsom menniskornas boningsplats och såsom fördelad i skiljda
stater och samhällen kallas politisk geografi.

Matematisk geografi.

De ljusa himlakropparne benämnas äfven fixstjernor.
Deras antal och afstånd från jorden är ofantligt stort. Den
så kallade vintergatan och de så kallade töckenfläckarne
eller nebuloserne, hvilka likna ljusa molntappar, bestå af
en stor mängd stjernor, hvilkas inbördes afstånd, så nära
de än synas vara till hvarandra, är otroligt stort. Den näst
solen till jorden närmaste fixstjerna befinner sig på ett afstånd
från jorden af 4 biljoner mil. För större redighets skull
sammanfattas de till hvarandra närmast liggande fixstjernor
i vissa grupper, hvilka kallas stjernbilder eller konstella-
tioner. Bland dessa må här nämnas endast stjernbilden
lilla björn, som omfattar sju större stjernor, af hvilka en,
polstjernan, är nästan midtöfver det ställe på jorden, som
kallas norra polen.

Solen är den för oss vigtigaste fixstjernan och den,
om hvilken vi hafva den största, ehuru en mycket ofullstän-
dig kännedom. Kring solen, och sannolikt äfven kring
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hvarje annan fixstjerna, röra sig i mer eller mindre aflånga
banor (ellipser) några mörka kroppar, hvilka från denna
sin sol erhålla ljus och värme. En sol med de deromkring
sig rörande mörka kroppar utgör ett solsystem. På lika
sätt förmenas äfven fixstjernorna jemte sina följeslagare röra
sig omkring någon viss stjerna, hvilken kanske äfven i sin
ordning är endast en del i ett nytt system, och så i oänd-
lighet. Den rörelse, hvilken man med säkerhet känner hos
vår sol och hvars tidslängd man kunnat beräkna, är dess
omkringrullning, hvilken fullbordas på omkring 25£ våra dygn.

Värt solsystem utgöres, såvidt det hittills är bekant,
af följande mörka kroppar, neml. 87planeter, 21 draban-
ter eller månar och ett antal kometer. — Planeterne
hafva en viss likhet med fixstjernorna, men ett mattare och
lugnare sken. De röra sig omkring solen, från vester mot
öster, uti nästan cirkelrunda banor. Deras afstånd från so-
len är olika stort och i följd deraf är äfven omloppsbanor-
nas och omloppstidernas längd olika. Uppräknade efter de-
ras allt större afstånd från solen äro planeterne följande:
Merkurius, Venus, Jorden, Mars, de 79 små planeterne
eller planetoiderna, Jupiter, Saturnus, Uranus och Nep-
tunus. — Månarne äro himlakroppar, hvilka, från vester
till öster, röra sig omkring någon planet och åtfölja denna
på dess vandring omkring solen. Jorden åtföljes af 1 måne,
Jupiter af 4, Saturnus af 8, Uranus af 6 och Neptunus af
2. — Kometer eller svansstjernor igenkännas bäst genom
deras lysande svans, merendels på den från solen vända
sidan. De genomlöpa rymden i alla rigtningar och deras
omloppsbanakring solen är mycket aflang, hvarföre de stundom
äro solen mycket nära, stundom derifrån långt aflägsna.

Jordens rörelse. En planets afstånd från solen är
icke alltid lika stort, emedan omloppsbanan är aflång eller
bildar en ellips, i hvars ena såkallade brännpunkt solen
har sin plats. Då jorden är närmast solen, i början af
januari månad, är den omkr. 700,000 mil närmare till so-
len än i början af juli månad, då den är derifrån mest af-
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lägsen. Längden af jordens omloppsbana kring solen eller
den såkallade ekliptikan är omkring 150 miljoner mil. I
denna bana framskrider jorden hvarje sekund omkr. 4| mil
och genomlöper hela banan på 365 dygn 5 timmar 48 min.
och 49 sek. eller ett år *).

Sin andra rörelse eller rullningen kring sin axel full-
bordar jorden på ett dygn eller 24 timmar. Genom jordens
omkringrullning uppkommer omvexling af dag och natt.
Emedan omkringrullningen sker från vester mot . öster,
blir en ort, som ligger mera mot öster, förr belyst af solen
än en vestligare. — Hvarje cirkelomkrets indelas i 360 lika
stora delar, hvilka kallas grader; likaledes indelas en grad
i 60 lika delar eller minuter och hvarje minut i 60 lika
stora delar, kallade sekunder. Detta betecknas i skrift så-
lunda, att 5° 10' 15" betyder 5 grader 10 minuter 15 se-
kunder.

Månen. Under sitt omlopp kring solen åtföljes jorden
af månen. På månen råder omvexling af slätter och gan-
ska höga berg; vattensamlingar anser man icke skola fin-
nas der. Emedan månen är en klotformig kropp och lyser
med ett från solen lånadt sken, måste den efter sin olika

*) I våra borgerliga år tagas dock dessa 5 t., 48 m. och 49 s.
icke hvarje år i beräkning, utan hestår ett vanligt borger-
ligt år af jemna 365 dygn. För att ersätta de utelemnade
tim., min. och sek. låter man hvart 4:de år vara ett skottår
med 366 dygn. Så beräknas efter gamla stilen eller julian-
ska kalendern. Af de för 4 år sålunda besparade och hop-
lagda 5 t., 48 m. och 49 s. erhålles dock icke fullt ett dygn
eller 24 timmar, utan endast omkr. 23| t., hvarföre man
på 400 år skulle komma att räkna ungefär 3 dygn för
mycket. Detta fel afhjelper nya stilen eller gregorianska
kalendern derigenom, att den på 400 år utelemnar 3 skott-
dagar, då missräkningen blir ganska obetydlig. Efter gamla
stilen infalla skottår på alla de år, hvilkas siffertal kunna
divideras med 4, och efter nya stilen likaså, utom de hun-
dratal, i hvilkas två första siffror 4 icke jemt innehålles.
Så äro efter gamla stilen åren 1600, 1700, 1800, 1900 och
2000 skottår, men efter nya stilen endast 1600 och 2000.
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ställning till solen och jorden visa sig för oss i olika ge-
stalter. Äro solen och månen på samma sida om jorden,
vänder månen sin af solen belysta hälft från jorden. Månen
är då för oss osynlig: nymåne. Äro deremot solen och
månen på hvar sin sida om jorden, måste månens af so-
len belysta hälft äfven vara vänd mot jorden. Månens hela
skifva är då för oss synlig: fullmåne. Efter de 14—15 dygn,
som äro emellan ny- och fullmåne, visar månen en för hvarje
dag allt större del af den belysta halfvan, men under de
följande 14—15 dagarne en allt mindre del, tills den blir
alldeles osynlig. Månens omloppstid är omkr. 29£ dygn.
Lika lång är tiden för dess omkringrullning.

Förmörkelser. Anmärkningsvärda företeelser, som äf-
ven förorsakas af solens, jordens och månens inbördes ställ-
ning, äro sol- och mån-förmörkelser. När jorden är emel-
lan solen och månen i rak linie med dem, blifver månen,
hvars mot jorden vända hälft då borde vara hel och hållen
belyst och synlig, i stället antingen hel och hållen eller till
någon clel förmörkad, emedan solens strålar af jorden hin-
dras att falla på månen. I förra fallet säges förmörkelsen
vara total, i det sednare partiel. Likaså inträffar en
total eller partiel solförmörkelse (rättare borde den kallas
jordförmörkelse), då månen träder emellan solen och jor-
den och sålunda undanskymmer solen eller någon del deraf
för någon viss trakt på jorden.

Jordens form och de på den uppdragna linier. Att
jorden är klotformig inses äfven derutaf att, då vi på längre
afstånd varseblifva ett föremål, vi först se dess öfversta del,
hvaremot de nedra delarne blifva synliga i den mån vi komma
föremålet närmare, alldeles som då vi närma oss till ett
föremål, som ligger bakom en backe. Jorden kan i alla
möjliga rigtningar kringfaras och är således fritt i rymden
sväfvande. Den, som först kringseglade jorden, var portu-
gisarn Magelhaen under en treårig resa (1520 —1522).
— Genom en mängd upphöjningar och fördjupningar på ytan
afviker väl jorden ifrån att vara ett fullkomligt klot, men
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dessa ytans ojemnheter behöfva icke tagas i betraktande, ty
på ett så stort klot som jorden äro de af nästan ingen
betydelse. Icke någon del af jordytan kan sägas vara uppåt
eller nedåt; menniskor bo rundtomkring jorden och alla kalla
det nedåt, som ligger i rigtningen emot jordens medelpunkt.
Att menniskor och andra ting på jorden derifrån icke bort-
falla, härrör af deras egen tyngd, som drager dem mot jorden.

Kring jordklotet tänka vi oss dragna en mängd linier,
hvilka derföre uppdragas på våra glober och kartor antingen
såsom räta linier eller bugtiga såsom cirkelbågar. Den för-
nämsta af dessa linier är den, som är dragen omkring jor-
den i öster och vester, lika långt från hvardera polen. Den
kallas eqvator eller dagjemnings-linie, ty då solens strå-
lar falla lodrätt på de orter, der denna linie tankes gå fram,
äro dagar och nätter lika långa på hela jorden eller hvar-
dera 12 timmar. Eqvatorns längd är 5,400 mil och såle-
des är hvarje grad af eqvatorn 15 mil (eller 10§ finska
mil). Den linie, som man kan tänka sig vara dragen midti-
genom jorden i öster och vester, så att dess båda ändpunk-
ter äro i eqvatorn, kallas jordens diameter eller tvätlinie.
Dess längd är 1,718f mil. Jordens axel är 5| mil kortare
och således endast 1713| mil lång. Jorden är således, äf-
ven om ytans ojemnheter förbises, icke ett fullkomligt klot,
utan är den sammantryckt eller platt vid polerna. Dock
är äfven denna afvikelse på ett så stort klot som jorden
obetydlig. Genom eqvatorn delas jorden i två lika stora de-
lar: norra och södra halfklotet. De såkallade parallel-
cirklarne äro icke alla lika långa, utan de blifva allt mindre
ju närmare de äro till någondera polen. Graderna af skiljda
parallelcirklar äro derföre icke heller lika långa. En grad
af eqvatorn är 15 mil, men en grad af t. ex. den parallel-
cirkel, som är dragen 60° från eqvatorn, är endast 1\ mil
lång och på 90° afstånd eller vid sjelfva polen 0 mil. Med
en meridian förstår man icke en hel cirkelomkrets, utan en-
dast hälften deraf. Alla meridianer äro lika långa och de
grader, hvaruti en meridian delas, kunna anses vara lika
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långa. Meridian betyder middagslinie, ty hvarje ort har sin
middag eller ser solen högst på himlahvalfvet, då solen skiner
längs efter dess meridian. Endast de, som bo rakt i norr
eller söder om oss, hafva sin middag samma stund som vi,
hvaremot de, som bo i öster eller vester om oss, hafva sin
middag tidigare eller sednare än vi (nemligen 4 minuter för
hvarje grad o. s. v.).

Orters latitud och longitud. Genom parallelcirklarne
och meridianerna kan man bestämma hvarje orts på jorden
läge: genom de förra dess latitud och genom de sednare
dess longitud. Med en orts latitud förstår man dess afstånd
från eqvatorn mot norr eller söder, hvarefter latituden är
nordlig eller sydlig. Latituden kallas äfven polhöjd. Lon-
gituden angifver en orts afstånd från någon viss meridian,
som då kallas den första. Hvilken meridian som helst kan
antagas vara den första, äfvensom man derifrån kan räkna
på olika sätt: antingen blott mot öster, eller blott mot ve-
ster, eller på samma gång mot öster och vester. På våra van-
liga kartor är den meridian, som man uppdrager utanför
Afrikas vestra kust, den första. Efter den närbelägna ön
Ferro kallas den äfven Ferro-meridian , och derifrån räknas
blott mot öster (ostlig longitud). Såväl latituden som longi-
tuden angifves i grader, minuter och sekunder. För ingen
ort kan latituden öfverstiga 90°, ty der är sjelfva polen;
men graderna för longituden gå ända till 360. Med detta
tal eller med O betecknas Ferro-meridian. När nu säges,
att en ort har 60° 10' nordlig latitud och 44° 38' longitud,
igenfmnes den der den med dessa siffertal betecknade paral-
lelen och meridianen skära hvarandra. — Den hälft af jord-
ytan, som ligger emellan Ferro-meridian och 180:de meri-
dianen, kallas östra halfklotet och den andra hälften det
vestra halfklotet.

Jordens indelning i zoner. Utaf parallelcirklarne hafva
de två, som dragas 23|° från eqvatorn, på hvardera sidan
derom, samt de två, som dragas på lika stort afstånd från
hvardera polen, egna benämningar. De förra två kallas
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vändkretsar, de tvä sednare polcirklar. Genom dessa fyra
parallelcirklar delas jordytan i 5 zoner eller bälten. Emel-
lan de båda vändkretsarne, af hvilka den på norra sidan
om eqvatorn äfven benämnes kräftans vändkrets och den
på södra sidan stenbockens vändkrets, ligger heta zonen.
Zonerna emellan en vändkrets och närmaste polcirkel kallas
de tempererade eller de milda. Dessa äro således två:
den norra och den södra. Inom de båda polcirklarne ligga
norra och södra kalla zonen. Denna indelning äfvensom
zonernas benämning har sin grund i den olika värmegrad,
som äger rum pä skiljda delar af jorden och som förorsakas
af den rigtning, i hvilken solens strålar träffa jordens skiljda
delar. Den landsträcka, som beskines af lodrätt fallande
strålar, upphettas mest, och ju snedare solstrålarne falla mot
en landsträcka, desto mindre blir värmen derstädes. När-
mast eqvatorn är värmen derföre störst, vid polerne minst.
Skulle solens strålar alltid falla i samma rigtning mot samma
del af jordytan, skulle värmen derstädes alltid vara den-
samma; men nu är förhållandet sådant, att under årets ena
hälft solens strålar falla lodrätt på något ställe norr om
eqvatorn och under årets andra hälft söder om eqvatorn, äf-
vensom att det af lodräta strålar beskinade bältet af jordy-
tan än är närmare till eqvatorn än derifrån aflägsnar sig,
dock icke mera än 23^°, och med anledning häraf måste
olikhet i värmegraden och en omvexling af årstider ega rum.
Uti heta zonen är dock denna omvexling icke märkbar; hela
året är der varmt. Man har der att skilja emellan en torr
tid och en af stormar åtföljd regntid. Denna sednare in-
träffar vid de tider, då solens strålar falla alldeles lodrätt
eller föga snedt; den varar flere månader, under hvilka reg-
net nedströmmar i ymnighet och med stor häftighet. Uti
de tempererade zonerna kan man urskilja 4 årstider. Här-
vid är dock att märka, att närmast vändkretsarne, ända till
30°, råder likhet med heta zonen, likasom å andra sidan
närmast polcirklarne med de kalla zonerne. Ehuru visserli-
gen bestämda årstider kunna märkas på andra sidan om 30°,

Geografi. 3
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äro dock snö och frost sällsynta ännu till 35—40°. Uti
de kalla zonerna har man endast två årstider, emedan öfver-
gångarne ifrån en lång och sträng vinter till en kort, men
stundom ganska varm sommar äro mycket korta. Dessa
årstider äro på de båda sidorna om eqvatorn hvarandra så
motsatta, att norra halfklotet har sommar, då vintern herrskar
i det södra och tvärtom. — I sammanhang härmed står olik-
het i dagars och nätters längd på skiljda delar af jorden.
Ju närmare till någondera polen en ort är belägen, desto
större är skillnaden emellan dagarnes och nätternas längd
under olika tider af året, hvaremot denna olikhet i närheten
af eqvatorn är obetydlig. Derstädes är såväl dagen som nat-
ten under hela året vid pass 12 timmar hvardera; vid 40°
latitud är längsta dagen 15 tim. och likaså efter 6 måna-
der längsta natten; vid 60° redan 19 tim.; vid polcirkeln
eller 66^° 24 tim., i det solen ett helt dygn är öfver hori-
sonten, men 6 månader derefter ett helt dygn osynlig; vid
70° går längsta dagen och längsta natten hvardera till 2
månader; vid polen är solen 6 månader oafbrutet öfver hori-
sonten, men de öfriga 6 månaderna osynlig. Den 21 mars
skiner solen lodrätt på de ställen, der eqvatorn anses gå
fram. Nätter och dagar äro då på hela jorden lika långa.
Vi kalla detta vår-dagjemning. Likadant är förhållandet
den 23 september, då vi hafva höst-dagjemning. Den 21
juni sänder solen lodräta strålar på det bälte af jordytan,
som ligger 23|° norr om eqvatorn. Vi i norra halfklotet
hafva då vår längsta dag. Vi kalla detfa sommar-solstånd.
Sex månader derefter eller den 22 december inträffar vårt
vinter-solstånd, då vi hafva vår kortaste dag, emedan so-
len då skiner lodrätt på det 23|° söder om eqvatorn lig-
gande jordbältet.
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FYSISKA GEOGRAFIft.
Land och haf äro icke jemnt fördelade på jorden, utan

är landet mest samladt mot norr. På norra halfklotet finnes
nära 3 ggr mera land än på det södra. Östra halfklotets
landmassa är mera än 2 ggr större än det vestra. Hafvet
är således i hög grad öfvervägande på det södra halfklotet
och på det vestra.

Klimat och naturalster.

Hufvudkällan för värmen på jorden är solen och
beror ett lands klimat hufvudsakligen af dess läge på jor-
den, neml. dess större eller mindre afstånd frän eqva-
torn. Jordytans vexlande beskaffenhet och andra om-
ständigheter verka dock, att ett lands verkliga klimat
ofta är långtifrån att vara sådant, som man af läget hade
skäl att vänta. Under samma breddgrad hafva bergstrak-
ter och andra mera upphöjda landsträckor ett kallare
klimat än slätter och lågländer, och aftager värmen i
samma mån som landet höjer sig, tills man slutligen kom-
mer till ett ställe, den eviga snögränsen, ofvan hvilken
snö och is icke mera smälta, likasom då man från eqvatorn
närmar sig någondera polen. I allmänhet kan man anse,
att temperaturen faller 1 grad för hvarje med 550—600
fot ökad landets upphöjning samt \ grad för hvarje latituds-
grad. Den eviga snögränsen är under eqvatorn på omkr.
15,000 fots afstånd från jorden, men sänker sig efterhand,
så att den vid 75°, och på flera ställen redan derförinnan,
är invid jordytan. De inre delarne af ett större land
hafva varmare sommar och kallare vintrar samt i all-
mänhet hastigare öfvergångar deremellan än öar och
kustländer, der hafsluften bibehåller en jemnare värmeför-
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delning. Man har således att skilja emellan ett kontinental-
klimat och ett hafsklimat; det förra har torrare luft än det
sednare, der luftens fuktighet är större och nederbörden ym-
nigare. Sandöknar upphettas snart, men afkylas äfven
snart. Sumpiga, vatten- och skogrika samt mindre upp-
odlade landsträckor hafva kallare klimat än mera od-
lade. Äfven beror klimatet af vindar, ty vissa vindar
(hos oss de nordliga och ostliga) medföra kyla, andra åter
(de sydliga och de vestliga) värma. Vestra kusten af ett
större land har derföre vida mildare klimat än östra kusten.
I allmänhet njuter norra och östra halfklotet ett mildare kli-
mat än det södra och vestra. Dessa skiljaktigheter äro dock
icke märkbara närmare eqvatorn, ty under hela året är der
varmt, och likasom ingen skillnad i årstider der äger rum,
är äfven väderleken icke så ombytlig som hos oss. Der
blåser äfven en beständig ostlig vind: passadvinden. Af
alla verldsdelar har Europa det förmånligaste klimatet, hål-
lande en lycklig medelväg emellan alltför stor värma och köld;
det ligger så långt från eqvatorn, att icke hettan är för
stark, och ehuru sträckande sig norr om polcirkeln, är kölden
dock icke för svår, ty det intager vestra delen af en stor
kontinent, skyddas genom berg för kalla nordanvindar och
beblåses af varma vindar från det söderut liggande Afrika,
hvilka af det smala Medelhafvet icke hunnit afkylas. —

För att bestämma ett lands värmeförhållanden är icke nog
att fästa sig vid värmen och kölden enskilda dagar och stun-
der, utan måste flera års såkallade medeltemperatur råd-
frågas och afses.

Hvad naturalster!) och i allmänhet naturformerna angår,
äro de i Europa icke så storartade och kolossala som i de
andra verldsdelarne. Dess flora och fauna (samtligheten af
dess vexter och djur) sakna praktfulla och ögat förtjusande
alster, men bestå deremot af de för menniskan mera nyt-
tiga. Äfven inom sfenriket intages främsta platsen icke af
de ädla metallerna (guld, silfver), utan af de mera nyttiga:
jern, stenkol och salt. De sädesslag, som hufvudsakligast
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tjena menniskan till föda, äro ris (icke nordligare än 45°),
mais (54°), hvete (62°), hafra (63°), råg (67 °) och korn (70°).

Menniskan.

Menniskan tillhör icke något visst klimat, hon kan uppe-
hålla sig öfverallt. Genom sina själsförmögenheter kan hon
göra sig till herre öfver naturen, äfven om hon också icke kan
befria sig från beroende af naturkrafternas inverkan. På
polarländernas isfält krymper kroppen tillsamman, ansigtsfärgen
blir smutsig och sinnet trögt; i de heta kfimaterna mörknar hyn,
förslappas och förvekligas kropps- och själskrafterna; i de
tempererade klimaterna kan menniskan bäst utveckla hela
rikedomen af sin kropps krafter och sin själs anlag. Krop-
pens lemmar äro andens tjenare och efter dennes utbildning
måste de förra rätta sig. Menniskornas antal på jorden be-
räknas till 1200 miljoner, hvaraf på Europa komma 275
milj., på Asien 700, på Afrika 120—140, Amerika 60—70
och Australien 3—4 milj.

Med afseende å hudens färg och hufvudskålens bild-
ning indelas menniskorna i 5 raser. 1) Kaukasiska eller
hvita rasen (500 milj.) utmärker sig genom sin mer än
hos andra raser framstående panna. Den bebor nästan hela
Europa, sydvestra Asien och nordligaste Afrika samt öfver-
flyttar äfven till de andra verklsdelarne. Mer än andra
stammar har denna vinnlaggt sig om själsodling och högre
bildning samt verkar på de öfrigas höjande och förädling.
2) Mongoliska eller gula rasen omfattar de finska folken
(Ungrare, Finnar, Lappar o. s. v.) i Europa, innevånarena i
mellersta, norra och östra Asien samt Amerikas polarländer
(500 milj.). 3) Malayiska eller bruna rasen bebor sydost-
ligaste Asien och en del af närbelägna öar (25 milj.). 4)
Indianska eller röda rasen är Amerikas urbefolkning, som
alltmera undantränges och försvinner frän jorden (15 milj-).
5) Neger- eller svarta rasen (130 milj.) har Afrika till
sitt fädernesland. En dess afart är Papua stammen, som
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bebor Nya Holland och en del af Australiens öar. Dessa
menniskor stå lägst af alla och höja sig knappt öfver dju-
ren; några äro äfven menniskoätare.

Uti s/>r«Å-förmågan uppenbarar sig menniskans andliga
natur. Obildade folks språk är fattigt, men ju mera men-
niskan höjer sig i bildning, desto rikare blir äfven språket.
Språken äro många och derigenom skilja sig folk och natio-
ner från hvarandra. — Europas befolkning "sönderfaller i
följande hufvudstammar: 1) den germaniska, som bebor mel-
lersta och nordvestra delen, 2) den grekisk-latinska, som
bebor sydvestra och södra delen, 3) den slaviska, som inne-
har östra slättlandet. Hvar och en af dessa tre hufvud-
stammar utgöres af omkr. 90 miljoner menniskor. Dessutom
finnas folk, som höra till den celliska stammen, på de brit-
tiska öarne, till den iberiska och arabiska, på pyreneiska
halfön, till den finska, i norra och östra delen, till den tur-
kisk-tatariska, i söder och sydost, till den lettiska, syd-
ost om Östersjön, till den judiska, spridda öfverallt.

Genom lefnadssättet skiljer man emellan vilda, half-
vilda och bildade folk. De kallas vilda, som ännu lefva
endast af fiske, jagt och vilda frukter. De hafva icke fasta
boplatser, stundom icke ens någon annan boning än jordku-
lor och trädens skugga. De halfvilda folken äro mest no-
mader, d. ä. de lefva af boskapsskötsel, bo i tält och flytta
omkring med sina boskapshjordar efter behof af bete. Bil-
dade eller civiliserade folk idka åkerbruk såsom hufvudnä-
ring, men äfven efter sitt lands beskaffenhet boskapsskötsel,
jagt och fiske. De sysselsätta sig äfven med slöjder, han-
del, konster och vetenskaper. De hafva fasta boplatser, la-
gar och en stadgad regering. — Ett lands naturliga beskaf-
fenhet utöfvar i detta afseende ett stort och mäktigt infly-
tande. Högländerna, öknarna och stepperna äro hemlandet
för jägare och nomader. I de af floder bevattnade dalarne
och på de bördigare lågslätterna har befolkningen börjat idka
åkerbruk, söka sig fasta bostäder och ett ordnadt samhälls-
lif, som är första vilkoret för all bildnings uppkomst. Kust-
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ändernas befolkning söker sig ut på hafvet och idkar sjö-
lart och handel. Floder och haf skilja icke folken ifrån
h/arandra, utan underlätta deras inbördes förbindelse, hvari-
gnom bildningen befordras och allt mera utbredes.

Skiljda delar af jordytan, hvilka genom sin naturbeskaf-
fe.het, genom naturliga gränser (haf, berg, floder) eller ge-
non befolkningens olikhet till språk, seder och lynne äro
fräi hvarandra skiljda, kallas länder. Landstycken, hvilkas
befolkning är förenad under en gemensam styrelse, bilda en
stä. A ena sidan kan ett land omfatta flera stater, lika-
son å den andra en stat kan bestå af flera länder. Endast
hos de bildade folken kan fråga vara om en borgerlig stats-
föreiing; hos nomadiska folk äger en partiarkalisk styrelse
rum. d. ä. husfadren har oinskränkt makt öfver sin familj
och sitt husfolk; flera vilda folk erkänna icke alls något
öfverlufvucl. Det sätt, hvarpå styrelsen i en stat handhaf-
ves, fallas regeringsform. En stat har monarkisk sty-
relse, då en person (under namn af kejsare, konung,
hertig o. s. v.) står i spetsen för densamma. Monarkens
makt k oftast ärftlig; stundom tillsättes han genom val
(t. ex. )åfven). Har monarken rätt att ensam stifta, ändra
och uppiäfva lagar, äfven om han sjelf rättar sig efter be-
stående !ag, säges hans makt vara oinskränkt och han
sjelf kalks sjelfherrskare. Urartar detta till ett godtyckligt
förfarande med undersålarenas lif, frihet och egendom, upp-
kommer aespotism. En monarki, der regenten delar lag-
stiftande makten med folket och är genom vissa grundlagar
(konstitution) bunden i sitt handlingssätt, kallas inskränkt
eller konstitutionel. Uti en sådan stat sammanträda på
vissa tider folkets ombud till såkallade riksdagar, parla-
ment o. s. v. Republik (fristat) kallas den stat, hvarest
högsta makten tillhör antingen enskilda familjer och stånd
eller hela folket, som då utöfvar den genom valda ombud.
I förra fallet är författningen aristokratisk, i det sednare
demokratisk. Urartar den demokratiska styrelseformen der-
hän, att hela makten faller i en obildad pöbelmassas hän-
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der, uppkommer pöbelvälde (oklokrati), som lätt öfvergår till
fullkomlig regeringslöshet (anarki). En förbundsstat be-
står af flera fristater, hvar och en med sin egen styrelse
men derjemte förenade under en gemensam. Ett statsför-
bund är en förening af flera sjelfständiga stater till gemei-
samt skydd.

Språket, lefnads- och styrelsesättet äro uttryck af oh
stå i närmaste samband med folkets bildningsgrad; ett n-
nat huvudkännetecken derpå är dess religion. I detta ,f-
-seende har man att åtskilja monoteister, som dyrka <en
enda och sanna Guden, och polyteister eller hedningir,
hvilka antaga flera gudar och såsom sådana dyrka vi;sa
naturting. Monoteismen underafdelas i Judendom eller Ko-
saim, Kristendom och Islam eller Mohammedanska re-
ligion. Judiska religions anhängare (10 milj.) äro king-
spridda i alla länder. Kristendomen räknar bland sini be-
kännare (350 milj.) Europas nästan alla invånare sant äf-
ven många i de andra verldsdelarne, mest i Amerika. Den
i bildning längst hunna delen af menniskoslägtet bekänner
kristna läran. Islams bekännare (150 milj.) finnas i syd-
östra Europa, sydvestra Asien och norra Afrika. Del krist-
na religionens bekännare sönderfalla genom olikhet i vissa
hufvudsakliga lärosatser i 4 afdelningar: romersk-latolska,
grekisk-kristna, evangelisk-lutherska och refornerta, af
hvilka de två sednare äfven innefattas under berämningen
protestanter. — Uti en stat bekännas oftast flera religioner.
En af dessa kallas statsreligion, hvars anhängare vanligen
hafva större rättigheter än de öfriga; dock finnes äfven sta-
ter, i hvilka bekännare af hvilken religion som helst hafva
lika rättigheter.

Menniskoslägtets bildning har icke alltid varit sådan
den nu är. En framställning, huru menniskoslägtets bild-
ning och öfriga tillstånd under tidernas lopp gestaltat och
utvecklad! sig, kallas historie. Öfverallt visar och lärer hi-
storien, att under den Gudomliga Försynens ledning menni-
skoslägtet sträfvat och kommit till en allt högre förädling.
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Medelpunkten i vårt slägtes bildningshistorie är Jesus Kri-
stus. Historien sönderfaller derföre i två hufvudafdelningar:
1) den för-kristna eller gamla tiden, omfattande tiden från
menniskans första uppträdande på jorden, omkr. 4000 år
före Kristus, och 2) den kristna tiden, hvilken underafdelas
i: a) medeltiden fill omkr. 1500 år efter Kristus och b) nya
tiden, efter år 1500 eft. Kr. — Menniskorna hafva på olika
sätt plägat bestämma händelsernas tidsföljd, men det nu
mest brukade är i år före eller efter Kristi födelse.

De första menniskorna på jorden, Adam och Eva, hade
sin bostad i paradiset. Hvar clefta xhi slägtets första hem
varit beläget, är outredt; men af många skäl hänvisas vi
att söka det i mellersta delen af Asien, i de herrliga dalarne
i vestra delen af Himalajas bergland. Menniskoslägtet till—-
vexte efterhand i antal, men derjemte tog sedeförderf och
ondska så stor öfverhand, att Gud genom en allmän vat-
tenöfversvämning, känd under namn af syndafloden, lät
utrota alla menniskor (2328 f. Kr.), med undantag af den
fromme Noach och hans familj. Han blef stamfader för
ett nytt slägte, som, sedan dess plan att uppbygga ett högt
torn till gemensam boning af Gud hindrades, spridt sig öf-
ver jorden. Någon lid derefter, omkr. 2000 f. Kr., börjar
man finna flera till religion, språk, seder m. m. skiljda folk.
På lågslätterna kring floderna Jantsekiang och Hoangho i
östra, Ganges och Indus i södra, Eufrat och Tigris i vestra
Asien, på medelhafvets östra kustland samt kring Nilfloden
i nordöstra Afrika har den menskliga bildningen haft sitt
äldsta hem och under en följd af år varit inskränkt till de
der boende folken: Kineser, Hinduer, Arier, Assyrier, Daby-
lonier, Fenicier, Judar och Egyptier. Fenicierna voro i dessa
långt aflägsna tider berömda för sin öfver hela den då kända
verlden utbredda handel, och Judarne vårdade hos sig de
renare religionsbegrepp, som upplyst menskligheten. Vid
pass 1000 f. Kr. vinna Grekerne i sydöstra Europa och
700 f. Kr. Romarena i södra Europa ett rum i historien, och
sedan dess hafva Europas folk fortgått i framåtskridande utbild-
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ning i alla grenar af mensklig verksamhet: religion, stat,
vetenskap och konst, samt hafva sökt och söka. att sprida
kristendom och bildning till jordens öfriga länder och folk.
Efter Romarenas urartande och förfall uppträdde under folk-
vandringarna (omkr. 400 eft. Kr.) de kraftfulla, i mellersta
Europa bosatte germaniska folken, hvilka gåfvo bildningens
utveckling en ny form.

Den lära, som verldens gudomlige frälsare, Jesus
Kristus, bland Judarne framställt, och som af hans lärjungar
samt andra för sanningen nitälskande män blifvit förkunnad,
hade öfverallt vunnit anhängare och bekännare. Visserligen
hade de kristna tidtals blifvit förföljda och äfven dödade,
men äfven åsynen af deras under plågorna visade tro och
förtröstan vann skaror af hedningar för den kristna tron,
och slutligen fann romerska kejsaren Konstantin den store
för goclt att låta döpa sig (330). Efterhand blir den kristna
läran allmän inom det romerska riket och antages äfven af
de germaniska folken, hvilka genom den läto leda sig till
mildare seder. Den såkallade medeltiden har varit de nu-
varande europeiska folkens uppfostringstid och uppfostringen
utfördes af den kristna kyrkan. Den allmänna okunnigheten
hos folken verkade att de kristna presterna, hvilka företrä-
desvis bevarat några qvarlefvor af den förgångna bildningen
och egde några andra insigter än att föra svärdet, erhöllo
ett stort inflytande. I samband med presterne stodo mun-
karne, hvilka uti sina kloster tillbragte ett från den öfriga
verlden afsöndradt, förnämligast åt andaktsöfningar egnadt
lif. I början voro dessa kloster nyttiga och goda, men de
urartade efterhand och blefvo ett tillhåll för lättja och osed-
lighet. Den kristna kyrkan hade, under de förödelser, som
folkvandringarne framkallat, hållit sig upprätt och bevarade
det bästa arfvet från den förgångna tiden. Genom ett klokt
begagnande af gynsamma förhållanden kommer biskopen i
Rom eller .den så kallade påfven att blifva den kristna
kyrkans öfverhufvud, hvilket dock icke erkändes i de östra
länderna, utan lade grund till den söndring, hvilken sedan
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843 egt rum emellan den romersk-katolska och grekisk-
kristna kyrkan. Påfven Gregorius d. 7:de (1073—1085)
uppdref påfvens makt till sin största höjd och fordrade lyd-
nad och skatt af furstar och folk. Så uppstod en strid
emellan påfven och de verldsliga furstarne, hvilken strid fort-
går genom hela medeltiden. Genom att missbruka sin makt
för egennyttiga afsigter, genom ett sedeslöst lefverne, genom
sin lättja och sin i bredd med den stigande upplysningen
allt mera märkbarblifna okunnighet samt obekantskap äf-
ven med bibeln förlorade påfven och presterskapet allt an-
seende. Äfven kristendomens lärosatser hade de förfalskat
ända derhän att påfven föregaf sig kunna för penningar
sälja syndernas förlåtelse. Många funnos, hvilka uppträdde
mot dessa förfalskningar, men dessa kallades kättare och
förföljdes med eld och svärd.

Kristendomens inverkan på Germanernas öppna, kraft-
fulla sinnelag hade framkallat det sä kallade riddareväsen-
det. Det var en sann riddares pligt att icke sky faran och
att beskydda de svaga och hjelpbehöfvande. När de länder,
hvarest Jesus Kristus lefvat och hvilka af andaktsfulla kristna
mycket besöktes, fallit i muhamedanernas händer och de dit
vallfärdande pilgrimerna blefvo illa behandlade, beslöt man
i vestra Europa att söka återtaga dessa heliga länder (1096).
De i detta afseende företagna krigståg hafva blifvit kallade
korståg. Väl eröfrades Jerusalem och de öfriga heliga or-
terna, men de gingo snart åter förlorade. Mycket hade
dessa tåg kostat Europa, men följderna deraf voro äfven
stora och mångfaldiga. — Industri och handel erhöllo ett
okändt lif och befordrade uppkomsten af ett fritt borgarestånd
och en mängd städer. Äfven den andliga utvecklingen be-
fordrades och derefter blefvo en mängd skolor samt de första
universiteten inrättade. Konst och vetenskap började efter-
hand omfattas med större ifver och då uppfanns äfven bild-
ningens stora befordringsmedel: boktryckerikonsten (1440).
Genom allt detta och många andra på samhällslifvet verkande
uppfinningar (krutet, eldgevär, kompassen, sjövägarne till
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Indien och Amerika m. m.) förbereddes en ny tid och nya
förhållanden. År 1517 uppträdde i Sachsen i Tyskland Mar-
tin Luther, som genomförde en religiös reformation, hvari-
genom äfven tankens frihet och ett andeligt lif återvanns åt
menskligheten. Derföre anser man medeltiden sluta och nya
tiden börja omkr. år 1500.

I likhet med Luther uppträdde (1519) Ulrik Zwingli
i Schweiz och (1534) Johan Calvin i Geneve. Reforma-
tionens lärosatser vunno många anhängare. Öfverallt blefvo
de så kallade protestanterne utsatta för grymma förföljelser
af katolikerna, hvarvid de för katolska lärans upprätthållande
(1540) uppstående Jesuiterna, hvilka ansågo användandet
af hvilka medel som helst vara tillåtet, i synnerhet voro verk-
samme. Inbördes krig rasade flerstädes emellan protestan-
ter och katoliker. Sådana voro t. ex. hugenotfkrigen i Frank-
rike (1572—1594) och trettioåra kriget i Tyskland (1618
—1648). Stora voro de lidanden, som dessa strider med-
förde, men sanningen vann på de flesta ställen seger, sam-
vets- och tanke-frihet vunno erkännande. Efter denna tid är
icke religion den stora driffjedern för folkens hufvudrörelser
i krig och i fred. En tid förgår, utan att några högre idéer
sätta folken i rörelse och man finner derunder knappt spår
till ett sjelfständigt lif hos folken; allt utgår från regenlema.
Den ledande idén är sträfvandet att bibehålla jemnvigt sta-
terna emellan och att öka den inre välmågan. Under sed-
nare delen af 17:de århundradet vaknar en bättre anda.
Folken önska en friare utveckling af statslifvet och detta
deras sträfvande visade sig först i den franska revolution
(1789) och sedan i en mängd våldsamma omstörtningar i
flera länder, så att tiden efter 1789 fatt namn af revolutio-
nernas tidehvarf. Under dessa strider om folkens och re-
genternas ömsesidiga rättigheter har äfven hos folken vak-
nat medvetande af sin tillvaro som en nation och sin rät-
tighet till en af andra oförkränkt utveckling af sin natio-
nalitet.
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POLITISKA GEOGRAFIN.

EUROPA.

Kejsaredömot Ryssland,

En af de såkallade fem stormakterna och till vidden
den största af alla nuvarande stater på jorden, består af östra
Europa (öfver hälften af verldsdelen), norra Asien (|:del af
verldsdelen) och nordvestra Amerika. Storleken utgör omkr.
388,000 qv. m. och folkmängden 75 miljoner eller 193
personer på hvarje qvadratmil. Här behandlas nu endast
europeiska delen, utgörande omkr. 101,700 qv. m. med en
befolkning af 67 milj. eller 660 på qv. milen. Gränserna
äro i norr norra Ishafvet med Hvita hafvet, i nordvest No-
rige (Jakobs elf, Patsjoki och Tenojoki) och Sverige (Muonio
och Torneå elfvar), i vester Bottniska viken, Ålands haf, Öster-
sjön, Preussen och Österrike, i sydvest Turkiet, i söder Svarta
hafvet, i sydost och öster Asien. Det europeiska Ryssland
indelas i det egentliga kejsaredömet Ryssland, konungariket
Polen och storfurstendömet Finland, hvilka två sistnämnde
länder, ehuru med det öfriga Ryssland oskiljaktigt förenade,
hafva skiljd styrelse och förvaltning.

De folk, hvilka bebo det östra Europas slättland eller den
sarmatiska slätten, tillhöra den slaviska, lettiska och finska
folkstammen. De finska och lettiska folken hafva icke kun-
nat bilda några sjelfständiga stater, utan hafva dessa folk
dukat under för den mäktigare slaviska folkstammen. Den
förnämsta af alla slaviska stater har det ryska riket blifvit.
Dess grundläggare var Rurik, som från Waregernes land
(Sverige, Ruotsi) inkallades af de vid sjön limen boende
Slavonrrne och blef deras beherskare (862 f. Kr.). Samtidigt
funnos här äfven andra af waregiska furstar grundade sam-
hällen, hvilka efterhand införlifvades med det Ruriksska i
Nowgorod. Residenset flyttades 882 till Kief och snart
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sträckte riket sig till Svarta hafvets stränder, der det kom-
mer än i vänskaplig, än i fiendtlig beröring med det öst-
romerska eller grekiska kejsareriket. Denna beröring gjorde
Ryssarne bekanta med den kristna religion, som genom
storfursten Wladimir den store blef allmänt antagen (988).
Den början till bildning, som kristendomen förde med sig,
förqväfdes dock snart genom och under de inre strider,
som blefvo en följd af rikets delning emellan Wladimirs sö-
ner och deras efterkommande. En allmän svaghet uppstod
och Ryssland blef (1237) ett lätt vunnet byte för inträn-
gande Mongoler och Tatarer från Asien. De ryska fur-
starne bibehöllos, men blefvo skattskyldige samt behandla-
des godtyckligt och hårdt. Snart sönderföll dock det stora
Mongoliska riket och äfven den del derutaf, som omfattade
Ryssland, eller riket Kaptschak blef efterhand försvagadt,
hvarföre storfursten i Moskwa, Ivan 4:de, vägrade att erlägga
den årliga skatten (1477). I den strid, som härutaf blef
en följd, förstörde Ivan kanens residens vid Wolga. Ivan
lade äfven under sitt välde flera af de andra ryska fursten-
dömena och stiftade en lag om rikets framtida odelbarhet.
I samma anda verkade hans son Wasili och sonson Ivan s:te,
den förskräcklige, som, efter att hafva intagit Kasan, Astrachan
och vestra delen af Sibirien, antog titel af tsar.

Uti de söder om Finska viken belägna, af finska och
lettiska folk bebodda länderna Estland, Lif land och Kurland
började Tyskar 1158 utbreda kristendomen, för hvilket än-
damåls utförande de inrättade en andelig riddareorden.
Så uppstod 1201 Svärdsriddarcnas stat. Denna sökte nu
äfven Ivan bemäktiga sig. Detta misslyckades väl, men
Svärdsriddarenas rike blef upplöst (1561); Estland och Lif-
land kommo under Sverige, Kurland under Polen.

Ruriks ätt utdog 1598 och derpå följde en 15-årig
period af inre oroligheter och regeringslöshet tills år 1613
Mikael Romanoff valdes till tsar. Hans första sträfvan var
att förskaffa sig fred med sina grannar, om äfven med
uppoffringar, och sedan sökte han att genom omsorg om
åkerbruk och handel samt ett ändamålsenligare användande
af sitt lands naturliga tillgångar höja dess makt. Hans son
Alexis och sonson Feodor följde detta hans föredöme. Eu-
ropeisk bildning hade icke ännu inträngt i dettavidsträckta
land. Förtjensten af dess införande tillhör Feodors bro-
der Peter den store (1682—1725). Krig att inhemta
kunskaper, besökte han Europas då mest bildade länder
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och vidtog efter sin hemkomst många nyttiga förändringar.
Detta väckte missnöje och uppror bland hans undersåtare,
men med stränghet kufvade och bröt han hvarje motstånd
och med ihärdighet fortgick han på sin väg. Behofvet för
Ryssland att ega hamnar vid Östersjön blef allt känbarare
och detta framkallade en strid med Sverige (1700). Sveriges
dåvarande konung, den hjeltemodige Karl d. 12:te segrade
väl vid flere tillfällen, men Peters ihärdighet var stor och
striden vid Pultava (1709) bröt Sveriges storhet och lade
derjemte grunden till Rysslands makt. Kriget varade till
1721, då fred slöts i Nystad, hvarigenom Ryssland vann
länderna: Lifland, Estland, Ingermanland och en liten del af
sydvestra Finland. Peter antog sedan kejsaretitel och dog
1725. Hans gemål Katarina 1 efterträdde honom och be-
fordrade hans reformer i rikets inre.

Ryssland utvecklade allt mer sina rika tillgångar samt
utvidgade sitt inflytande och sitt område på sina grannars:
Sveriges, Turkiets och Polens bekostnad, äfvensom i Asien
och äfven i nordvestra Amerika, förnämligast under de ti-
der, då thronen innehades af qvinnor: kejsarinnorna Anna
(1730—1740), Elisabeth (1741—1762) och Katarina 2:dra
(1762—1796). En ännu större betydelse erhöll Ryssland
under Alexander J:ste (1801—1825), hvars regering sam-
manfaller med den tid, då kejsar Napoleon i Frankrike
sökte lägga hela Europa under sitt välde. Kejsar Alexan-
der sökte i början motarbeta honom, men efter flera dervid
lidna förluster blef han hans vän och eröfrade under denna
tid Finland från Sverige (1808). Kort derefter råkade de
åter i strid med hvarandra och efter Napoleons misslyckade
infall i Ryssland ända till Moskwa (1812) bidrog Alexander
att tillintetgöra hans makt. Vid den kongress i Wien, som
sedan sökte ordna Europas allmänna angelägenheter, erhöll
Ryssland konungariket Polen. I sitt rikes inre sökte Alexan-
der tillvägabringa tidsenliga reformer. Hans broder och
efterträdare Nikolai (1825—1855) har iitöfvat ett stort infly-
tande på hela Europa och inom eget rike sökt att med
det herrskande folket sammansmälta de många kufvade
nationerna. Fruktan att Ryssland skulle bemäktiga sig det
Turkiska rikets htifvudstad, då Ryssland 1853 började ett
krig mot Turkiet, förmådde England och Frankrike att an-
taga sig Turkiets försvar, och ett med stora ansträngnin-
gar fördt krig utkämpades 1853—1856, då fred slöts i Pa-
ris. Nikolais son och efterträdare Alexander S:dra (ifr. 1855)
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har inom eget land genomdrifvit bondaståndets frigöranda
från lifegenskap och arbetar för höjandet af folkets natio-
nella medvetande.

1. Kejsaredömet Ryssland.

92,600 qv. m., 60 milj. inv., 648 på qv. m.

Man indelar Ryssland i följande delar: östersjöpro-
vinserna, länderna vid Östersjön och Finska viken (mest
eröfringar från Sverige), stora Ryssland, mellersta och norra
delen, vestra Ryssland (f. d. polska länder), lilla Ryss-
land, söder om stora Ryssland, södra Ryssland, länderna
vid Svarta hafvet (mest eröfringar från Turkiet), Astrachan
och Kaukasien, sydöstra delen (f. d. tatariskt kanal), samt
Kasati och Permien, östra delen (äfven ett tatariskt kanat).

Största delen är en lågland slätt. De östra delarne
ojemnas af Ural-bergen, som sträcka sig 300 mil i norr
och söder och slutligen med flera skogbevexta armar sänka
sig i de låglända stepperna vid Kaspiska hafvet. Äfven den
längst i söder utskjutande halfön Krim är bergig. I öfrigt
genomstrykes den stora slätten, i nordost och sydvest, af
en skogbevext landtrygg, den uralisk-b attiska, som fortgår i
låga kullar och söder om sjön limen når sin största höjd
(1,000 fot) i Waldai eller Wolchonski-skogen. Norra de-
len af slätten, sluttande mot Ishafvet och Östersjön, är flack
samt upptages af stora skogar, sjöar, kärr, mossar och vid
Östersjön äfven af bördiga fält. Genom den södra delen,
sluttande mot Svarta och Kaspiska hafven, sträcka sig flera
från landtryggen utgående lägre armar, hvilka bilda vatten-
skillnad emellan floderna och försvinna i de torra stepper,
som upptaga sydöstra delen. Sydvestra Ryssland är en
fruktbar och herrlig landsträcka, men i mellersta delen af
vestra Ryssland utbreda sig Europas största kärrtrakter,
de lilhauiska eller Rokitno- och Pinska kärren, med stora
skogar.

Ryssland är, med undantag af sydöstra delen, väl för-
sedt med åar och floder. Till Ishafvet utfalla Petschora
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och Mesen, genomrinnande de ödsliga tundrorna. Dvina
uppkommer genom föreningen af Suchona från Kubinska
sjön och Juga, upptager Wytschegda och infaller i Hvita
hafvet (staden Archangel). Sjön Imandra på lappska halfön
utfaller i Kantalahti, en nordvestlig vik af Hvita hafvet.
Newd utrinner frän Europas största insjö Ladoga (337
qv. m.) och utfaller efter ett lopp af endast 8 mil i Finska
viken (st. Petersburg). Ladoga upptager Svir från den
stora sjön Onega och Wolchof från sjön limen. Naroiva
från sjön Peipus utgjuter sig i Finska viken. Duna rinner
ur kärr på Waldai till Riga-viken (st. Riga). Ni-emen,
frän, VValdai, rinner först mot vester, men sedan (st. Grodno)
mot norr och ytterligare efter upptagandet af bifloden Wilia
mot vester; mynningen är inom Preussens område. En del
af Pruth, biflod till den i Svarta hafvet utfallande Donau,
åtföljer gränsen mot Turkiet. Till Svarta hafvet utfalla:
Dniestr, inkommande från Österrike; Bog; Dniepr, som
upprinner ur kärr på Waldai, mot sydvest och söder, samt
upptager Beresina, Pripets och Desna, efter hvars inflöde
floden tager sydostlig rigtning, tills den åter gör ett knä
mot söder och vester. En livar af dessa floder bildar en
ansenlig utloppsvik eller Urnan. Don rinner mot söder och
sydvest till Asowska sjön; biflod Donets. Floderne Kuban
och Terek, utfallande den förra i Svarta hafvet och den
sednare i Kaspiska hafvet, .éilda gräns mot Asien. Wolga
rinner från sjön Stersche på Waldai mot öster, derunder
upptagande Tvertsa, Mologa, Tscheksna från sjön Bä-
loje Osero och Oka. Vid staden Kasan böjer sig Wolga
mot söder och upptager Karna. Slutligen gör Wolga
ett knä mot sydost och, delad i 8 hufvudarmar, utgjuter
den sig med 60 mynningar i Kaspiska hafvet (st. Astrachan).
Ural rinner längs gränsen mot Asien till Kaspiska hafvet.
Alla dessa floder äro segelbara under största delen af sitt
lopp, endast på mellersta Dniepr hindras segelfarten af en
mängd vattenfall (poroger). Till den inre förbindelsens be-
fordran äger Ryssland flera kanaler: Kubinska k. emellan

Geografi. 4
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Tscheksna och Kubinska sjön; Maria k. emellan Bäloje
Osero och floden Wytegra, som infaller i sjön Onega;
Tichwinska k. emellan Mologa och floden Tichwinka, som
leder till sjön Ladoga; Wischnei-Wolotschokska k. emellan
floderna Twerlsa och Msta, som infaller i limen; Bere-
sinska k. emellan Beresina och Diina; Ladoga och Onega
k. längs södra stranden af de liknämnda sjöarne, pä hvilka
segelfarten är farlig och besvärlig.

Till följe af landets stora utsträckning i norr och sö-
der måste stor olikhet så till naturbeskaffenhet som klimat
och produkter äga rum. Med afseende härå indelas Jandet
i 4 regioner, a) I öde-region, omfattande de nordligaste de-
larne, är marken öfver halfva året täckt af is och snö och
under den korta sommarn upptina knappt de tillfrusna mos-
sarne och tundrorna. Ingen jordkultur finnes; endast mos-
sor, lafvar, några bärsorter och nödvexta buskar trifvas.
Menniskans enda följeslagare i dessa ödemarker äro renar
och hundar. Fiske och jagt äro hennes hufvudnäring.
b) Skogs-region (emellan 6()° och 60°) har mager sandjord
emellan stora sumpsträckor och kärr. Skogarne äro stora
och goda. Vid Hvita hafvets stränder börjar jordbruk idkas
med någon framgång: korn, råg, hafra, bohvete, potäter.
c) Jordbruks-region (00° —50°) njuter ett gynnsamt klimat
och har, med undantag af Rokitno- och Pinska kärrtrakterna,
bördig jordmån, gifvande rika skördar af råg, hvete, lin,
hampa, tobak, lök, kål och andra rotvexter, gurkor, skicl-
frukter m. m. Vid Wolga trifvas äplen, päron, körsbär, ek
och lind, i lilla Ryssland bok, meloner, arbuser, valnötter,
persikor, aprikoser, d) Stepp-region består till sin östra del
af en skoglös stepp med salthaltig jord och saltkällor. Den
lider af torka och regubrist, är till en del ödslig, till en del
gräsrik, och under vintern ett ofantligt snöfält. Vestra de-
len omfattar herrliga sades- och fruktländer, bärande hvete,
mais, hirs, ris, vinrankor, mullbärsträd, fikon, granater, man-
del, pomeranser, oliver. Såvida Ryssland intager östra de-
len af Europa, är dess klimat vida kallare än vestra Euro-
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pas, lwarföre t. ex. hamnarne vid Svarta hafvet årligen isbe-
läggas. I öfrigt har Ryssland det kontinentala klimatets
hastiga öfvergångar från kalla vintrar till varma somrar och
ivertom. — Hufvudnäringen är åkerbruk, som bäst lönar
sig i mellersta och vestra delarne. — Boskapsskötseln är
andra hufvudnäringen, på några ställen, deribland de syd-
östra stepperne, den enda. Favoritdjuret der är hästen. Horn-
boskapen är derstädes frodig. Fåren ha i allmänhet grof
ull. Finulliga får underhållas på halfön Krim, der äfven
finnas getter med silkeslen ragg. Vid nedra Donfloden är
svinafveln vigtig. I de södra delarne äro åsnor och äfven
kameler ganska allmänna. Biskötseln är ansenlig i meller-
sta delen och silkesafveln icke obetydlig i södern. — Fisket
är indrägtigt särdeles i Wolga, Ural och Kaspiska hafvet,
der man fångar stör (af deras rom erhålles kaviar och af
simbläsan det starka limmet husbloss). — Jagten är i norra
delarne lönande, ty de vidsträckta skogarne äro fulla af
vilda fåglar och andra djur, hvaraf flera lemna ett ypperligt
pelsverk. På Ishafvet uppsökas hvalfiskar, skjälar, valrossar.
— Uralbergen äro rika på guld, silfver, platina, jern, kop-
par, bly och ädla stenar. Rika stenkolslager finnas vid nedra
Don. — Skogarne lemna vigtiga produkter (timmer, tjära,
pottaska). — Fabriksverksamheten är liflig och i stigande,
men tillverkningarne fylla icke behofvet. De vigtigaste fa-
briksanläggningarne äro de för läder (juft), ljus, oljor, linne-
och bomullstyger, tågverk, metallarbeten, glas, porslin, tobak.
De flesta fabrikerna finnas, om några de större städerne un-
dantagas, kring nedra Oka. — Den inre förbindelsen är lif-
lig längs Wolga, Dwina och Duna samt de många kanaler-
na, men i allmänhet kunde och borde den vara lifligare.
Ryssland liar hittills saknat de i detta afseende så vigtiga
jernvägarne, men anläggandet af flera sådana är numera fö-
retaget för att sätta det vidsträckta inlandet i förbindelse med
de östra och södra kusterna samt dessa med hvarandra.
Ångbåtsrörelsen vinner en vida större utsträckning än den
haft, då den varit mest inskränkt till de inre floderna. Med
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dessa en snabb förbindelse verkande inrättningar stå telegra-
fer i nära sammanhang. Rysslands naturprodukter äro be-
gärliga och göra den utrikeshandeln liflig, men den är mest
passiv (bedrifves af utländningar). De förnämsta utförsvaror
äro: 1) från hamnarne vid Ishafvet (Archangel) lin, jern, trän,
pelsverk och skogsprodukter; 2) från hamnarne vid Östersjön
(Petersburg, Riga, Reva!, Libau) säd, skogsprodukter, me-
taller, lin, hampa, lin- och hampfiö, talg, hudar, pelsverk,
tågvirke; 3) från hamnarne vid Svarta hafvet (Odessa, Kertsch,
Taganrog) hvete, lin, ull, talg, läder, hudar; 4) från ham-
narne vid Kaspiska hafvet (Astraehaii, Kislär) jern och alle-
handa manufakturvaror (tyger); 5) genom landthandel (på
Preussen) skogsprodukter, (Österrike) läder och kreatur,
(Turkiet och Asien) manufakturvaror. De förnämsta införs-
varor äro bomull och bomullsgarn, silke, the, råsocker, kaffe,
krydder och andra kolonialvaror, viner, sidentyger och andra
manufakturvaror.

Af invånarena höra de flesta (50 milj.) till slaviska
folkstammen, såsom Ryssar (öfverallt, mest i mellersta de-
len), Polacker, Rusniaker och Malorossianer (förpolskade
Ryssar, i vestra delen), och för öfrigt finnas här flera fin-
ska folk (norr och öster), Litthauer och Letter (vester),
Tyskar (spridda), Judar (vester), Turkar och Tatarer (sö-
der och öster), Kalmucker (sydost) med flera andra folk.
De flesta invånare bekänna grekiska religion; af öfriga
reiigionsförvandter finnas lutheraner mest i östersjöprovinserna,
katoliker, reformerta och judar i vestra Ryssland, mohamme-
daner i söder och öster samt ett mindre antal hedningar i
öster och norr. Grekiska läran är statsreligion, men lagen
tillerkänner åt alla kristna lika politiska rättigheter. För bild-
ningens befordran finnas 6 universitet, 4 lyceer och 76 gym-
nasier, läroinrättningar för bestämda stånd och yrken, så-
som prestseminarier, medicinska och juridiska akademier,
krigs-, handels-, bergs-, sjöfarts-, åkerbruks- m. fl. skolor,
folkskolor och instituter för qvinnobiidning. Monarkens makt
är oinskränkt. Till förvaltningen är riket indeladt i 51 gu-
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vernement och styrelseområden, hvilka vanligen hafva sitt
namn efter residensstaden.

Östersjöprovinserna.
Ingermanland (Inkerinmaa), emellan Finska viken, La-

doga, Peipus och Narowa, är flackt, sumpigt och skogigt.
Åkerbruket är inskränkt. Landtbefolkningen är finsk; Ryssar
och Tyskar bebo städerna. = S:t Petersburg (Pietari), i
en sumpig trakt vid Newås mynning, rikets hufvudstad oeh
kejsarens residens, en af Europas praktfullaste städer, uni-
versitet, lyceum, flera akademier och inrättningar för veten-
skap och konst, ansenliga fabriksanläggningar, rikets största
handelsstad 520 t. — Kronstadt, på ön Kotlin (Retusaari),
4 mil ut i Finska viken, starkt befäst, försvarande inloppet
till Petersburg, örlogshamn, liflig rörelse (yttre hamn för
Petersburg), 55 t.

Estland (Wironmaa), det flacka och temligen bördiga
kustlandet söder om Finska viken, frän floden Narowa.
Landtfolket utgöres af Ester, ett finskt folk; de högre stån-
den äro Tyskar. = Reval, vid hafvet, befäst, station för
en del af krigsflottan, god handel, 28 t. — Ön Daga.

Lifland, ett småkulligt kustland öster om Riga viken
till Peipus och Duna. Fruktbara åkerfält vexla med skogar
och moras. Landtfolket utgöres af Liver (en finsk stam,
nästan utdöd) och Letter; adeln och borgarena äro mest
Tyskar. = Riga, nära Dunas mynning, befäst, rikets an-
dra handelsstad, vigtiga fabriker, 72 t. — Dorpat, nära
Peipus, universitet, 13 t. — Ön ösel med staden Arens-
burg, spanmålshandel.

Kurland, halfön öster om Riga viken och landet sö-
der om nedra Duna. Marken är mestendels sank, fet och
bördig. Kurerne äro beslägtade med Letterne. = Mitau,
19 t. — Libau, sjöhandel, 12 t.

Stora Ryssland.
Nordligaste delen är enformig och ödslig, full af vatten-

sjuka, skoglösa mossar, tundror och ödsliga hedar. Sydli-
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gare vidtaga stora skogar med stor rikedom på pelsbärande
djur. Vid Hvita hafvets södra strand begynner jordbruket.
Den söder om Waldai liggande delen är en af Wolga och
Oka samt öfra Dniepr och Don genomfluten slätt, som är en
af rikets bördigaste och häst befolkade delar. Största delen
af befolkningen utgöras af Ryssar; i nordvest bo Lappar
och söder om dem Karelare, i nordost Samojeder och söder
om dem Syrjäner (stora jägare) samt kring Wolga och Oka
Tscheremisser och Mordwiner (af finsk stam); i södern
anträffas Tatarer. Består afföljande guvernement: kring Dwina
Wologda och Archangel, vid Onega Olånets, vid limen
Nowgorod och söder derom Pleskow, kring öfra Wolga
Twer, Jaroslafi, Kostromd och Nischnej Nowgorod^
kring Oka och dess bifloder Orél, Kaléga, Tula, Moskwd,
Räsdn, Tambof och Wladimir, kring öfra Don Worönesch,
vid tillflöden till Dniepr Kursk och vid öfra Dniepr Smolensk.
=z Archangel, nära Dwinas mynning, nederlagsort för norra
Rysslands produkter, station för en krigsflotilj, fabriker
(segelduk och tåg), 20 t. — Nowgorod, vid Wolchofs ut-
flöde ur limen, fordom stor och ansenlig, ryska rikets stamort,
1(5 t. — Ribinsk, vid Wolga, liflig rörelse, 7 t. — Jaros-
lafi, vid Wolga, lyceum, juft- och linnefabriker, handel,
35 t. — Nischnej Nowgorod, vid Okas mynning, stor
årsmarknad för utbyte af Asiens och Europas produkter, vig-
tiga fabriker, 30 t. — Tula, vid Upa, gevärsfaktori och
andra metallfabriker, handel med säd och boskap, 58 t. —

Moskwd, vid ån Moskwa, rikets andra hufvudstad och kej-
sarenas kröningsstad, universitet, medelpunkt för inre handeln
och industrin (siden, ylle, bomull), 330 t. —. Wladimir, vid
Kläsma, vigtiga bomullsfabriker, körsbärsskogar, 13 t. —

Smolensk, vid Dniepr, fabriker, sades- och hästhandel, be-
fäst, 10 t. — I Ishafvet den stora, ödsliga dubbelön No-
vaja Semla, besökt endast af fiskare.

Vestra Ryssland.

a) Litthauen och Hvita Ryssland, landet kring Nie-
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men, Wilia, Duna, Dniepr, Beresina och Pripets, upptagas
till största delen af skogar och moras (1 södra delen Rokitno-
och Piuska kärren), men hafva äfven god tillgång på säd,
lin och hampa, b) Wolhynien och Podolien, kring floderna
Pripets och Bog till Dniestr, äro bördiga slättländer och
hafva väl födda boskapshjordar. I Podolien begynner vinod-
ling. Invånarena i dessa landskap utgöras af Litthauer och
Rusniaker, samt i städerne Polackar, Judar och Tyskar.
Guvernementerna äro: vid Niemen Grödno, Wilna och
Kowno, vid Diina Witebsk, vid Dniepr Mohiléf, vid
Beresina och Pripets Minsk, kring bifloder till Pripets Wol-
hynien, kring Bog till Dniestr Podolien. — Wilna, vid
Wilia, betydlig fabriks- och handelsrörelse, medicinsk aka-
demi, 52 t.

Lilla Ryssland

Genomflytes af Dniepr och dess bifloder Desna och
Worskla samt i öster af Donets. Södra och större delen
kallas Ukrän, en skoglös enformig stepp, dels gräsrik, dels
fruktbar på säd, lin, hampa, tobak, meloner, arbuser, äplen
ocii päron. Stark boskaps- och biskötsel idkas. Invånarena
äro Polackar, Malorossianer och Kosacker (i Ukrän). Be-
står af guvernementen Tschernigof, Kief, Pultdva och
Chdrkof. ~ Kief, vid Dniepr, en tid rikets hufvudstad,
berömdt kloster med helgonreliker, vallfartsort, universitet,
fabriker och handel, 02 t. — Chdrkof, vid Donets, uni-
versitet, stora marknader, 45 t.

Södra Ryssland.
Bessarabien, landet vester om Dnjestr till turkiska

gränsen, är ett herrligt sades- och vinland. Invänarena äro
Moldener. — Kischinef, läderfabriker, liandel med boskaps-
produkter, 80 t. — Akierman, vid Dnjestr-liman, befäst,
besökt marknad, handel med salt och fisk, 25 t.

Nya Ryssland, kustlandet längs Svarta hafvet från
Dnjestr, kring Bog och nedra Dniepr, till Asowska sjön.
Landet vester om Dniepr är angenämt, alstrande vinrankor och
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mullbärsträd. En mängd ryska och tyska kolonister hafva
här bosatt sig. Östra delen är en skoglös stepp (den no-
gaiska), genomströfvad af nomadiserande Tatarer. Halfön
Krim är Rysslands vackraste och herrligaste del, med stor
rikedom på vin, sydfrukter (fikon, mandel, granater, pome-
ranser). Befolkningen utgöres af Tatarer. Denna del af
landet omfattar guvernementen Cherson, Jekaterinoslafl och
Taurien. — Odessa, vid hafvet, rikets tredje handelsstad,
lyceum, 104 t. — Sevastopol, förut förnämsta station för
•svarta-hafs-flottan och vigtigaste staden på Krim. — Kettsch,
på östra landtungan, vid sundet af samma namn, god han-
del. — Taganrog, vid Asowska sjön, god handel, 19 t.

Donska Kosackernas land, en af nedra Don med trögt
lopp genomfluten skoglös stepp, full af torra hedar och salt-
gölar. Flodstränderna äro dock ganska fruktbara. Hufvud-
näringen är boskapsskötsel. Här bo Kosacker och Kalmuc-
ker. Kosackerna stå under en ataman, hafva en militärisk
författning och äro förpligtade till krigstjenst. = Nowo
Tscherkask, vid Don, kosack-atamanens säte, stora mark-
nader, 18 t. *

Astrachan och Kaukasien.
Cis-Kaukasien jemte Tschernomorska (Svarta hafs)

kosackernas land är en smal landsträcka emellan Asowska
sjön och Kaspiska hafvet, längs floderna Kuban, Terek och
Kuma. Består dels af torra stepper, dels af odlingsbara
sträckor. Närmare Kaspiska hafvet trifvas vin- och mull-
bärsträd, fikon, oliver, mandel. Befolkningen utgöres af no-
madiserande Kosacker, Kalmucker, Tatarer. — Kislär, vid
Kaspiska hafvet, handel på Asien, 0 t.

Astrachan, landsträckan öster och norr om Kaspiska haf-
vet, från floden Kuma till Ural och Karna. Den genomfly-
tes af nedra Wolga samt i nordost af Bälaja ocli Ufa.
Största delen är ett steppland utan andra träd än arbuser,
meloner och kurbitser. Störfisket är lönande. Af större sjöar
må nämnas Elton sjön, hvarifrån årligen en betydlig mängd
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salt erhålles. Befolkningen utgöres af nomadiserande Tata-
rer, Baschkirer (biherdar, vid Ural), Kirgiser, Turkar, Kalmuc-
ker och Kosacker (de uralska och orenburgska) samt
de finska folken: Wotjaker, Tschuwascher och Tscheremis-
ser. Vid floderna och der jordbruk är möjligt hafva polska,
ryska och tyska kolonister nedsatt sig. Består af guverne-
menterna: Astrachan, Sardtof, Samdra och Orenburg.
— Astrachan, nära Wolgas mynning, handel på Asien,
45 t. inv. af flera nationer. — Orenburg, vid Ural-floden,
stark karavanhandel på Asien, 10 t.

Kasan och Permien.
Kasdn är landet kring Wätka, nedra Karna och mel-

lersta Wolga. Wolgalandet är lågt, flackt och bördigt.
Permien, kring öfra Karna, är skogfullt och har kallt kli-
mat. Uralbergen hafva här sina rikaste grufvor. — Befolk-
ningen består af Ryssar, Tatarer och de finska folkstam-
marne: Syrjäner, Permier, Wolguler, Wotjaker, Tschuwascher,
Tscheremisser ochMordwiner. Guvernementernaäro: Permien,
Wätka, Kasdn, Simbirsk och Pensa. rr Kasdn, nära
Wolga, befäst, universitet, fabriker, god handelsrörelse, 00 t.
— Jekaterinenburg, öster om Ural, medelpunkt för uralska
bergsbruket.

3. Konungariket Polen.
2258 qv. m., 4,840f6u0 inv., 2126 på qv. m.

Polackame tillhöra äfven slaviska folkstammen. År
840 eft. Kr. lade Piast grunden till riket Polen. Omkr. år
1000 sökte Tyskarne att med våld införa kristna religion
och derjemte sitt eget öfvervälde, hvilket sednare försök
icke kröntes med varaktig framgång. En tid rasade inre
strider och riket sönderföll i flera delar, men höjde sig snart
från sin vanmakt och utvidgades dels genom krig och er-
öfringar, dels derigenom att Lithauens hertig Jagello, efter
piastska ättens utgång, blef Polens konung (1386) och så-
lunda förberedde dessa staters förening (1568). Polen om-
fattade då ett stort, ifrån Östersjön till inemot Svarta haf-
vet sig sträckande område, men den inre ställningen var illa
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ordnad; regentens makt var beroende af adeln, som var
tapper och stridslysten, hatade ordning och lydnad samt var
i inbördes oenighet, utom i frågan att hålla den öfriga
befolkningen i ett hårdt slafveri. Efter jagelloniska ättens
utgång blef Polen ett valrike (1572) och ofta valdes utländ-
ska furstar. Detta ökade den inre oredan och landet var
en ständig valplats för stridiga intressen och partier. Här-
utaf begagnade sig slutligen grannarne Österrike, Preussen
och Ryssland, och genom tre delningar (1772, 1793 och
1795) upphörde Polen att vara ett sjelfständigt rike. Utaf
de andelar, som då tillfallit Preussen bildade Napoleon
(1807) åter ett sjelfständigt rike under namn af storhertig-
dömet Warschau, men denna stat lades (1815) under namn
af konungariket Polen till Ryssland, dock med egen stats-
författning. Polackarnes missnöje med bestående förhållan-
den hafva framkallat uppror, men dessa hafva icke utfallit
efter Polackarnes önskan.
Det nu så kallade konungariket Polen skiljes i öster från

det öfriga Ryssland genom floderna Bug (biflod till Weichsel)
och Niemen samt omgifves i öfrigt af preussiska och öster-
rikiska länder. Endast sydvestra delen är ojemnad af lägre
kullar; i öfrigt är landet en stor slätt, genomfluten af
Weichsel, som inkommer från Österrike och här under sitt
bågformiga lopp, först mot nordost och sedan nordvest, upp-
tager Bug på östra och Pilica på vestra sidan, hvarefter
den fortsätter inåt Preussens område till Östersjön. Genom
vestra delen rinner floden Wartha (biflod till den genom
Preussen rinnande Öder). Polen är ett af Europas sädesri-
kaste länder (råg, hvete, hafra, korn). Ängsmarkerna äro
äfven feta. Skogarne äro vidsträckta och iemna vigtiga ut-
försvaror, hvilka mest föras längs Weichsel till preussiska
staden Danzig. Folkindustrin och fabriksverksamheten (ylle-,
bomulls- och linnetyger) äro ganska lifliga. Katolska reli-
gion är den herrskande (3| milj.). Judar finnas många
(000 t.) Högsta förvaltningen handhafves af en ståthållare
(Namiestnik) och en Senat. I öfrigt är landet indeladt i 5 guver-
nement: Warschau, Radom, Lublin, Plock och Augustöwo.

= Warschau, vid Weichsel, centralstyrelsens säte, lif-
lig fabriksverksamhet (ylletyger), medelpunkt för inre handeln,
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stora årsmarknader, några akademier och skolinrättningar,
befäst, 103 t. — Kalisch, vid Prosna (gränsflod mot
Preussen), yllefabr., 13 t. — Sandomir, i en skön nejd
vid Weichsel, 5 t. — Lublin, yllefabriker, handel med säd
och ungerskt vin, 19 t. — Modlin, nu Novo Georgiefsk^
vid Bugs mynning, stark fästning.

3. Storftirstendömet Finland.
6844 (= 3285 finska) qv. m. 1,800,000 inv., 263 på qv. m.

Namn, läge och gränser. Finland anses betyda kärr-
land. Samma betydelse förmenes äfven ligga i den inhem-
ska benämningen Suomi eller Suomenmaa. Dess fasta
land är beläget emellan 59° 48' och 70° 0' nordlig latitud
samt emellan 38° 10' och 50° 25' longitud. Ifrån nord-
ligaste punkten vid Skorajokis inflöde i Tenojoki eller Tana-
elf, 4 mil från Ishafvet, till sydligaste udden Hangöudde
(Hankoniemi) är afståndet 155 (=: 108 finska) mil. Der
utsträckningen i vester och öster är störst, utgör den omkring
81 (= 57 finska) mil. Landet begränsas i norr af Norige
(Norja), längs Tenojoki och en del af Lapintunturit, i vester
af Sverige (Ruotsi), längs Muonio- och Torneå-elfvar, och
Bottniska viken (Pohjanlahti och Raumanmeri), i sydvest af
Östersjön (Itämeri, Saksanmeri), i söder af Finska viken
(Suomenlahti), och i öster af Ryssland (Wenäjä) och Norige.
Ryssland tillstöter med guvernementema Ingermanland (In-
kerinmaa), Olonets (Aunuksenmaa) och Archangel (Arkanke-
lin maa).

Markens beskaffenhet. Finland utgör öfvergången
ifrån Skandinaviens bergland till Rysslands slättland och är
marken till största delen ojemn. En oafbruten omvexling af
höjder och djup råder öfver hela landet, hvarföre endast få
betydligare slätter finnas. Största slätten är Österbottens
kuststräcka. En stor del af landets yta upptagas af sjöar,
kärr och mossar. I allmänhet visar sig marken sådan, som
skulle den i en aflägsen forntid varit en hafsbotten, öfver
hvilket vattnet svämmat och afsatt medförda stenar och jord-
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arter. På en så stor vidd som Finland intager måste myc-
ken olikhet förefinnas. Lappland och de inre delarne af
norra Österbotten, hvarest äfven jordskalf tidtals försports,
äro de mest upphöjda delar af landet och ett bergland i
smått, genomskuret af bergshöjder och jordåsar emellan sand-
moar, mossar, kärr och sjöar. Södra Österbottens inre hy-
ser lägre höjder, men hela Österbottniska kuststräckan är en
af endast låga kullar ojemnad lågslätt, som i norr har en
mera mager sandjord, men i söder bördig lerjord. Syd-
vestra delen (vestra Satakunda, egentliga Finland, södra Ta-
vastland och Nyland) har emellan de många höjderna öppna,
bördiga dälder. 1 sydöstra delen (södra Karelen) äro däl-
derna mera hopträngda och finnes i allmänhet en jordmån,
som på en del ställen är mycket sandblaudad och stenbun-
den, men på andra ställen består af jäslera. De inre de-
larne (norra Karelen, Savolaks, norra Tavastland och nord-
östra Satakunda) upptagas dels af sjöar, träsk, mossar och
myror, dels af moar, stenbunden mark och berg, dock sak-
nas icke tillgång på odlingsbar jord. Af hela landets vidd,
7ö| miljoner tunnland, upptagas 7| milj. af sjöar, 7f milj.
af berg, 25| milj. af kärr och mossar samt 32 milj. af
höglända skogs- och svedjemarker, men endast 1 milj. af
åker och 3 milj. af ängsmarker *). Utrymme till nyodlingar
saknas således icke, äfven om också endast hälften vore
odlingsbar.

*) Ungefärlig öfversigt af markens beskaffenhet ide skiljda
länen. Storleken är angifven i finska tunnland.

Sjöar. Berg. Kärr. mossar. HSgl. skogarn. Åker. Ang.
Uleåb. 3,342,000 2,970,000 16,019,000 10448,000 93,000 700,000
Wasa 221,000 775,000 2,958,000 3,940,000 93,000 450,000
Åbo 125,000 937,000 654,000 2,946,000 197,000 580,000
Nyl. 99,000 466,000 143,000 1,550,000 100,000 250,000
Wib. 2,040,000 637,000 1,794,000 3,582,000 180,000 450,000
Kuop. 382,000 834,000 2,620,000 4,750,000 76,000 255,000
S:t M. 804,000 386,000 725,000 2,650,000 74,000 175,000
Tav. 244,000 675,000 405,000 2,137,000 107,000 255,000

S:a 7,257,000 7,680,000 25,318,000 32,003,000 920,0003,115,000
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Det inre höglandets höjd öfver hafvet är mycket olika,
ty då t. ex. Enontekis ligger på en upphöjning af 1,475 fot,
hafva andra ställen en upphöjning af endast 200 fot. Lan-
det sänker sig småningom mot det vestra kustlandet, som i
allmänhet är lågt och flackt. Deremot stupa höjderna brant
i hafvet på den södra kusten, som i öfrigt är af inträngande
vikar sönderskuren i en mängd landtungor och berguddar samt
åtföljd af en vidlyftig skärgård. Skärbildningar förekomma
äfven delvis längs vestra kusten, såsom vid Bottniska vi-
kens smalaste pass Qvarken (Meren kurkku). Längs kusten
förmärkes en ständig upplandning, som medför hvarjehanda
olägenheter för de der belägna städernas hamnar. Denna
landets höjning utgör i södra delen 2 fot på 100 år, men
stiger längs Österbottens kust ända till 4 ä 5 fot.

Höjdsträckningar. Höjderna äro visserligen många,
men i allmänhet äro de låga. De högsta topparne finnas
bland bergen i Lappland eller Lapintunturit, såsom det en-
staka Peldoivi (2,245 finska fot högt), Ounaslunturi (2,124
fot) och Jeristunturi (2,200 fot). De högsta topparne utom
Lappland finnas i nordöstra Österbotten (Kuusamo och Hy-
rynsalmi socknar), hvarest de hafva en höjd af 1,100 till
1,000 fot. De sammanhängande höjdsträckningarne hafva
sin största höjd i landets norra och nordöstra delar (öfver
1000 fot), men sänka sig under sin sträckning mot söder
och vester (3 —400 f.). De äro än smala och branta, än
utplattade i sandhedar och moar; på vissa ställen äro de
skogbeväxta, på andra ställen utbreda sig sjöar; stundom
äro de alldeles afbrutna och fortlöpa endast genom en rad
af kullar. — Hufvudstammen är Maanselkä. Den utgår från
skandinaviska halföns berg mot öster längs gränsen mot
Norige och sedan, under namn af Suolaselkä eller Saari-
selkä, genom Lappland till Talkunaoivi, der den böjer sig
mot söder genom östra Lappland och nordöstra Österbotten
samt gränsen mot Ryssland, tills den vid Miinala-bergen
tager en sydostlig rigtning inåt Ryssland. Utom denna kedja
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genomskäres Finland af följande större åsar: 1) Ounasse-
länne utgår från Maanselkä mot söder till Bottniska vikens
nordligaste strand. 2) Suomenselkä afsöndrar sig från
Maanselkä vid Miinala och fortgår mot vester och sydvest,
tills' den med obetydlig höjd utlöper i Sidebyudde; denna
kedja afsöndrar Österbotten från Karelen, Savolaks, Tavast-
land och Satakunda. 3) Salpaus-selänne utgår från Maan-
selkä vid Lieksa utom Finland belägna bergsknut och in-
kommer i Karelen, der den går först mot söder och sedan
nordvest upp mot staden Joensuu, då den böjer sig mot sö-
der till närheten af Ladogas nordvestra strand, hvarifrån den
med hufvudsaklig rigtning mot vester, och derunder på flera
ställen genombruten af de norrifrån nedströmmande sjöarnas
utflöden, genomgår södra Savolaks och Tavastland samt
mellersta Satakunda, tills den något söder om Björneborg
utlöper i Bottniska viken. 4) Kainun-selänne utgår från
Maanselkä mot sydvest, genombrytes af Uleå-elf och sam-
manlöper med Suomenselkä. 5) Satakunnan-selänne af-
söndrar sig från Suomenselkä vid -fiarwaa-höjderna mot sö-
der, utbreder sig i de ödsliga Pohjankangas och Hämeen-
kangas samt sträcker sig mot Kumo elf. 0) Hatara-
selänne utgår från Satakunnan-selänne mot sydost genom
östra Satakunda, förbi Tammerfors inåt Tavastland samt ge-
nombrytes på flera ställen af de på dess norra sida liggande
vattensamlingars utflöden. 7) Hämeen-selänne sträcker sig
från Suomenselkä vid Soini-höjderna emot söder, längs
gränsen emellan Satakunda och Tavastland och sedan genom
Tavastland, åtföljande Päijännes vestra strand, tills den sam-
manlöper med Salpaus-selänne vid Äar^ö7å-höjderna. 8) Sa-
von-selänne går från Suomenselkä vid Mäkiöis-höjderna,
genom vestra Savolaks, och sammanlöper med Salpaus-selänne
vester om Willmanstrand. 9) Karjalan-selänne sträcker
sig från Suomenselkä mot söder och sydost genom nordve-
stra Savolaks inåt mellersta Karelen, der den, öster om Jo-
ensuu, sammanlöper med Salpaus-selänne. 10) Lohjan-
selänne utgår från Salpaus-selänne i södra delen af Tavast-



63

land mot sydvest genom vestra Nyland emot Ekenäs och
utlöper i Hankoniemi.

Genom ofvanbeskrifna höjdsträckningar uppkomma föl-
jande naturliga indelning af landet: 1) norra och nordöstra
sluttningen, mot Ishafvet och Hvita hafvet, omfattar de norr
och öster om Maanselkä liggande delar af Lappland och
Österbotten; 2) nordvestra sluttningen, mot norra delen af
Bottniska viken, omfattar södra Lappland och nästan hela
Österbotten; 3) sydvestra sluttningen, mot Raumo sjön ocli
Östersjön, omfattar vestra Tavastland, Satakunda och egent-
liga Finland; 4) södra sluttningen, mot Finska viken, omfat-
tar östra Tavastland, Nyland och södra Karelen; 5) sydöstra
sluttningen, mot sjöarne Ladoga och Onega, omfattar Savo-
laks och största delen af Karelen.

Vattendrag. På sådana är Finland rikt. Vattendra-
gen inom det inre höglandet hafva det egna, att en större
mängd sådana stråtvis förena sig till ett stort system, hvars
vattenmassa bryter sig en forsande väg ned till låglandet,
hvaremot låglandets vattendrag icke med hvarandra förenas,
utan genomrinna hvar sin floddal.

1) Norra och nordöstra sluttningen. Från Maau-
selkä rinner längs norska gränsen floden Skekskemjoki, hvil-
ken längre fram kallas Enarejoki och slutligen Tenojoki
eller Tana elf, som, efter att hafva upptagit Vtsjoki och
Pulmajoki från landets nordligaste sjö Pulmajaur (1)*)
lemnar det finska området och inom Norige utfaller i Tana-
fjorden. Största sjön är Inara- eller Enareträsk (5), som
upptager Ivalojoki och afledes genom den utom Finlands
gränser rinnande Patsjoki till Warangerfjord.

2) Nordvestra sluttningen. Från sjön Koltajaur, der
Finland, Sverige och Norige sammanstöta, utrinner gräns-
floden Könkömä, sedan benämnd Muonionjoki, hvilken före-
nar sig med den från Sverige kommande Torneå-elf eller

*) Siffertalet inom parentes efter namnet på en sjö är
detsamma, hvarmed den ifrågavarande sjön är betecknad på den
1861 utgifna Suomenmaan kartta Gylden'iltä.
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Tornionjoki, som derefter, på en sträcka af 16 mil, bildar
gräns mot Sverige, — Kemijoki, en af landets största flo-
der, nedrinner från Talkunaoivi, upptager Kittinenjoki, ge-
nomflyter Kemijärvi och upptager längre fram Ounasjoki.
— Oulunjoki eller Uleå-elf, såsom handelsväg en den vig-
tigaste af landets floder. Den utbryter genom Niskakoski
från Oulujärvi (31), dit det nord-finska höglandets vatten-
drag inkomma på två hufvudarmar: a) Kianto-Mms från
norr och b) Sotkamo-å&Åens från öster, livars vatten infal-
ler genom Åmmä- fors, vid Kajana. Under sitt 10 mils lopp
från Niska till hafvet besväras Oulujoki af flera forsar, bland
hvilka Pyhäkoski i Muhos socken är störst och farligast. —

Siikajoki, känd såsom mycket våldsam under vårfloden och
islossningen. — Pyhäjoki från Pyhäjäwi (150). — Ähtä-
vänjoki eller Esse-å, från Livonlähde eller Lipo-källa
på Suomenselkä, genomrinner Alajärvi, Lappajärvi och
Evijärvi. — Lapuanjoki eller Nykarleby-å från Kuor-
fawe-sjöarne. — Kyrö-elf, den största i södra Österbotten
(30 mil); kallas i öfra loppet Kauhajoki, längre fram llmajoki.

3) Sydvestra sluttningen. Karvianjoki eller Sast-
mola-å. — Kokemäen joki eller Kumo-elf, rik på lax
och sik, utgör afloppet för ett stort vattensystem, Kumos-
bäcken, som utbreder sig i det finska höglandets vestra del
(vestra Tavastland och östra Satakunda). De många hithö-
rande vattendragen fördela sig på tre hufvudarmar: den ve-
stra, norra och östra. Hufvudstråt finnes inom norra armen
och tager sin början från den ofvan nämnda Livonlähde,
hvarifrån det rinner mot söder, utbredande sig i flere större
sjöar, såsom Ätsärinselkä (104) och Toivesi (103). För-
stärkt af Pihlajavesi-stmt och Keuru- (105) stråt, infaller
vattenmassan i Ruovesi och dädan genom Murola-fors i
Näsijärvi (100) samt genom Tamperinkoski (01 fots fall
på \\ verst) till Pyhäjärvi, i Birkkala. Till nämnde sjö
infaller söderifrån den östra hufvudarmen, hvilken är sam-
mansatt af flera grenar: a) Längelmä-stiM med den stora
Längelmävesi (107), som förut haft en naturlig förening
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med Pälkäneenvesi (109), men nu har ett direktare aflopp
genom Kaivanto-kmål till Roine (110), hvilken infaller i
Mallasvesi (111), dit äfven Pälkäneenvesi genom Kostion-
virta utgjuter sig. b) Hauho-strat tager sin början i Pa-
dasjoki från Lummenesjö (08) och fortgår genom Wesi-
jako (117) samt sjöar i Lampis och Haulio till den ofvan
nämnda Mallasvesi, hvilken sedan genom Walkiakoski ut-
faller i Raulunselkä. c) Wdna-stråt uppstår i Asikkala, ut-
breder sig i Pääjärvi i Lampis och upptager i Janakkala
ett vestligt tillflöde från Loppis sjö eller Lopenjärvi (120)
hvarefter vattenströmmen går mot nordvest genom Wånå förbi
Tavastehus till Wanajavesi (113) och vidare iill den of-
vannämnda Rautunselkä. Derifrån strömmar vattenmassan ge-
nom Kuokkala-fors i Lempälä och sjöar i Wesilaks till
Pyhäjärvi söder om Tammerfors. Den norra och östra ar-
mens nu förenade vattenmassor ailedas genom Nokiavirta
till Kulovesi, som norrifrån upptager den vestra hufvudar-
men eller Kyrö-stmf, inom hvilketKyrösjärvi (97) störtar ned-
för den 73 fot höga Kyrönkoski. Från Kulovesi faller vatt-
net till Rautavesi (90) och vidare genom Wammaskoski
till Liekovesi i Tyrvis, som gifver upphof åt Kokemäen-
joki, hvilken, efier att hafva upptagit Loimijoki på södra
sidan, medelst Kettara-fors bryter sig ned till Satakundas
lågland och utfaller med 5 mynningar nedom Björneborg. —

Eurajoki från den för sin rena sandbotten kända Pyhäjärvi
(140) i Eura. — Aurajoki, Finlands i historiskt afseende
förnämsta ilod, genomflytande Abo stad.

4. Södra sluttningen. Wanda- eller Helsinge-d
utfaller nära Helsingfors. Kymijoki eller Kymmene-elf
alleder det stora vattensystem, som utbreder sig i mellersta
delen af det finska höglandet. Dess hufvudarm har sina
källor på Suomenselkä och nedrinner inåt norra Tavastland,
der det, efterhand vinnande i styrka, utbreder sig i den på
muikkor rika Keitele (77) i Wiitasaari. Den derifrån mot
söder inåt Laukkas utströmmande vattenmassan, hvilken ve-
sterifrån förstärkes af Saarijärvi-stmi (75—72) och ösleri-

Gcogrnfi. 5
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från af Rautalampi-strht (81 —86) genom TaruaJa-fors,
faller genom Kuhankoski stora fors i Leppävesi (70) ocli
vidare genom Haapakoski till den 12 finska mil långa, 3
mil breda Päijänne (07). Päijänne upptager ilera tillflöden:
vesterifrån den strida och klara Arrakoski från den förut
omnämnda, på Hämeen-selänne belägna Wesijako (117), som
således har ett dubbelt aflopp; — söderifrån Wääksenjoki
från Wesijärvi (00); — österifrån Tainiovirta, afledande
det stora Syssmä-strat med Kyyvesi (89), Puolavesi (90)
och Jääsjärvi; hvarefter Päijännes vattenmassa utbryter på
dess sydöstra strand genom iTa/Ms-ström till Ruotsalainen-
sjö (05). Härifrån utrinner Kymijoki, hvilken under sitt
lopp mot sydost och söder vid Heinola bildar Jyränkö-siröm,
upptager norrifrån Mäntyharju-strU (91, 92) och medelst
Keltis-ström genombryter Salpausselänne, hvarefter den, ge-
nomströmmande Nylands lågland, bildar vattenfallet vid An-
jala och grenar sig vid Wedenjakama i två armar, hvilka
omsluta Pyttis ön (Pyhtää), och utfaller i finska viken med
5 mynningsarmar, af hvilka den östligaste är utmärkt genom
Högfors (Korkiakoski). — Rajajoki eller Syslerbäck, en
gammal gränsskilnad emellan Ryssland och Sverige (1323
—1017), likasom ännu emellan Ryssland och Finland.

5. Sydöstra sluttningen. Medelpunkt i det stora
vattensystem, som finnes i östra Finlands högland (Savolaks
och Karelen) är den stora sjön Saima, som är ett gemen-
samt namn på flera genom sund och strömdrag med hvar-
andra förenade sjöar och fjärdar. Hufvudarmen eller Pielis-
stråt har sin källa inom Ryssland vid Miinala, men inkom-
mer efter ett lopp af 12 finska mil inom Finlands område
till nordöstra Karelen, der vattenmassan utbreder sig i den
stora Pielisjärvi (47), hvarifrån Pielisjoki, genombrytande
Karjalan-selänne, leder till Pyhäselkä, som i förening med
Orivesi bildar nordöstra Saima (42). Den vestra källar-
men eller Kallavesi-strät uppstår i norra Savolaks, hvarest
flera källors vatten samla sig till Porovesi i Idensalmi och
derifrån utrinna mot söder till Onkivesi (54) och vidare till
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Kallavesi (53). Sedan Kallavesi från nordost upptagit
JVe7s/ä*-vatfenstråt (57 —59), hvilket genom Jännevirta ge-
nombryter Karjalanselänne, afledes den genom Puutossalmi
till Koirusvesi och vidare genom Konnuskoski till Unnuk-
kavesi samt slutligen genom Warkaus-ström till Aimisvesi,
hvilken i förening med Joutsenvesi och Haukivesi samt
några andra sjöar bildar Enonvesi eller nordvestra Saima.
Från nordöstra Saima, som numera genom Kanava-kmvd\
direkte upptager det klara vattnet från den ansenliga Höy-
tiäinen (40), öppnar sig mot vester OranWa-pass, som så-
ledes sätter nordöstra Saimas fjärdar i förbindelse med de
nordvestra. Deras förenade vattenmassa strömmar förbi Ny-
slott till Pihlajavesi, som jemte den östligare Puruvesi bil-
dar mellersta Saima, hvarifrån Puumala-sunå leder till den
med holmar fullströdda södra Saimas lugnvatten. Från dess
södra fjärd Lappvesi utbryter Wuoksen (133) mot sydost.
Kort derpå störtar den nedför Salpausselänne med landets
mest storartade vattenfall Imatra (139 fot bredt, 114 fot
högt, på en sträcka af 0 verst). Wuoksen genomströmmar
sedan låglandet i en mot norr öppen båge af 15 mils längd,
derunder utbredande sig i flera stora fjärdar, och utfaller i
Ladoga stora sjö med 2 mynningsarmar vid Keksholm. —

Jänisjoki eller Leskelä-å genomflyter Jänisjärvi (127) och
utfaller i Ladoga.

Fulla af forsar och vattenfall äro Finlands vattendrag
icke rätt tjenliga till båtfart. Man har derföre genomström-
rensningar och äfven genom kanaler sökt afhjelpa denna
olägenhet samt sålunda underlätta och befordra den inre för-
bindelsen. Genom erhållandet af beqvämare aflopp hafva
flera sjöars vattenytor blifvit fällda och stora förut öfver-
svämmade landsträckor vunna för jordbruk. De förnämsta
kanalanläggningar äro: i Österbotten Ämmä-kanal, ledande
förbi Ämmä vattenfall i Kajana-å och sålunda öppnande båt-
fart emellan Uleåträsk och dess östra tillflödsarm frän Sot-
kamo socken; i Satakunda Kaivanto, som afskär Kangasala
ås och förbinder Längelmävesi med Roine; kanalerna förbi
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Murola och Kuokkala; i Savolaks Taipale och Konnus-
eller Warkaus-kanal och slussverk samt kanal- och sluss-
anlägningarne norr om Kallavesi till befordrande af förbin-
delsen emellan landskapets norra och södra delar; i Karelen
Kanava från Höytiäinen till Pyliäselkä och Kiviniemi-kå-
nalen ifrån Wuoksen till sjön Suvanto, hvarigenom Wuoksen
erhållit en kortare förbindelse med Ladoga. Främsta rum-
met intages dock af Saima-kanal som afskär Salpausse-
länne (Saimas strandas) och sedan d. 7 Sept. 1850 öppnar
en direkt förbindelse från Saima (öster om Willmanstrand)
till Wiborgska viken. Om möjligheten att genom kanaler
förena Päijännes vattensystem ined Saimas och äfven med
Bottniska viken hafva hvarjehanda undersökningar blifvit an-
ställda.

Klimat, produkter och näringar. I Finland förnekar
sig icke polarklimatets natur; vintern är lång och sträng
(stundom ända till — 40°), sommarvämen ofta ganska stark
(äfven öfver 30°). Till följe af kärrens uttorkande och en
tilltagande uppodling har väl klimatet mycket förmildrats;
men den förändring, som den europeiska norden i sednare
tider undergått i sina klimatiska förhållanden, har visat sig
mindre gynsam. Årstiderna hafva blifvit ostadigare och gjort
inskränkningar på hvarandras område, i det vintrarne i all-
mänhet blifvit kortare och blidare, vårarne mera vinterlika
och längre, somrarne mindre varma, höstarne längre och
mildare. Sädesfälten lida ofta skada af de med brist på
snö samt vexlande kall och blid väderlek utmärkta vintrar
och torra, kalla vårar, hvilka blifvit mera allmänna och van-
liga. En farligare fiende hafva dock våra sädesfält uti de
nattfroster, hvilka inträffa under den varma årstiden, särdeles
i kärrfyllda och andra frostömma trakter. I allmänhet kan man
beräkna, att af 5 år 1 lemnar god afkastning, 3 medelmåttig
och att 1 är missvextår. — Med landets stora utsträckning
måste stor olikhet så i temperaturen som i andra naturför-
hållanden visa sig på skiljda orter. I södern utgör den läng-
sta dagen och likaledes den längsta natten hvardera 18|
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timmar, men i Enontekis en månad och i Utsjoki två må-
nader. I södern beräknas vintern till 5 ä 6 månader, men
i norden ända till 8 ä 9 månader. Arets medeltemperatur
är i södern (Abo) omkr. -f- 4|°, men i norden (Enontekis) —

2|°. Äfven är skillnaden i klimat betydlig för orter under
samma breddgrad, om de äro belägna vid kusten, der landet
äfven är lägre och mera uppodladt, eller i det mera upp-
höjda, af sjöar och kärr fulla inlandet. Luften är i allmän-
het ren och sund. Då större och allmännare farsoter an-
ställt sina härjningar, hafva de merendels stått i förening med
missvext och deraf föranledd brist på tjenlig och sund föda.

Förnämsta näringen och den, på hvilken hela landets
materiella välstånd ännu beror, är åkerbruk, hvilket idkas
ända upp till södra stranden af Enarejärvi. Det har dock
att kämpa med många hinder, framkallade dels af sjelfva
jordens och klimatets naturbeskaffenhet, dels af rådande sam-
hällsförhållanden, dels af folkets sega fasthållande vid gamla
sedvanor, brist på insigt och brist på penningar. Bristen
på insigt har man sökt afhjelpa genom landtbrukssällskap
och möten, äfvensom bristen på penningar genom en hypo-
teksförening. De samhällsförhållanden, hvilka motverkat jord-
brukets höjande, äro att beskattningen med sin nästan hela
tunga faller på jorden och att den är ojemnt fördelad på
olika jordlägenheter samt att en vacklande lagstiftning
icke låtit en ordnad spanmålshandel uppkomma. För
åkerbruk tjenligast är sydvestra delen: egentliga Finland
och Nyland med en del af skären derutanför samt södra
delarne af Tavastland, Satakunda och Österbotten. De nord-
liga och östra delarne äro fulla af kärr och moras eller
stenbunden mark och sandmoar, glest bevexta af tall och
ljung. Stora kärrtrakter hafva i sednare tider genom det
såkallade kyttandet förvandlats till bördiga åkrar och än-
gar. Kärrodlingar, hvilka företrädesvis bedrifvits i Öster-
botten, äro öfver hela landet i stigande. Den stenbundna
marken i de östra delarne vållar, att Finnarnes äld-
sta sätt att göra jorden fruktbar, det skogarne förödande
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och jorden utmattande svedjebruket ännu bibehålies. All-
männast sås råg (rågkulturen upphör i Sodankylä och Muo-
nionniska, öfver 67°); i norra delen mest och på sina stäl-
len endast korn; i södern trifves hvete; hafra och bohvete
odlas mest i sydöstra delen. Ehuru jordmånens bättre eller
sämre beskaffenhet verkar stor olikhet och ehuru jordbruket
på få ställen bedrifves efter rationella grunder, torde man
såsom medeltal öfver hela landet kunna antaga afkastningen
af ett tunnland åker till 5 tunnor säd och 6 tunnor potatis.
Den årliga sädesskörden antages stiga till omkring 2 miljo-
ner tunnor råg, 1 milj. t:r korn, 900,000 t:r hafra, 18,000
t:r hvete, 50,000 t:r ärter samt dessutom blandsäd och
bohvete *). Afdragas derifrån utsädet med omkr. 750,000
t:r, så återstå till begagnande omkr. 3,300,000 t:r. Befolk-
ningens årsbehof kan uppskattas till omkr. 4,500,000 tun-
nor, utom hvad som åtgår åt boskapen och till brännande
af rusdrycker. Denna betydliga sädesbrist minskas dock ge-
nom tillgång på andra näringsämnen. Trakter finnas, der
allmogen, äfven om missvext icke inträffat, icke äter bröd af
ren säd, utan uppblandar mjölet med tallbark, målen halm
och andra ämnen. Den vigtigaste fyllnad i sädesbristen

*} Vår offentliga jordbruksstatistik är i högsta grad ofull-
ständig och otillförlitlig. Följande tabell, upptagande medel-
talet af den uppgifna sädesproduktionen under decenniet 1845
—1855, torde lemna en ungefärlig öfversigt af årliga sädesskör-
den i de skiljda länen:

Bolivete och
Tunnor Rag. Korn. Häfta. Hvete. blandsäd. Ärter.

Uleåborgsl. 112,000 190,000 7,000
Wasa 375,000 255,000 59,000
Åbo 390,000 122,000 169,000 10,000 23,000
Nylands 233,000 26,000 84,000 5,000 3,000 7,000
Wiborgs 244,000 75,000 321,000 500 12,000
Kuopio 225,000 222,000 70,000 ?

S.t Mikkels 217,000 91,000 127,000 ?

Tavastehus 199,000 59,000 64,000 1,500 18,000
S:a 1,995,000 1,040,000 901,000

Dessa uppgifter, jemförda med de för 20 år sedan, visa
att spannmålsproduktion ökats med en tredjedel.
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lemna potäterna, hvilka odlas ganska allmänt, dock mest i
sydvestra delen; skörden är okänd (kanske 3 milj. t.-r) och
anses 3 t:r potäter motsvara 1 t.-a råg. Andra odlade mat-
vexter äro ärter (icke mera i Uleåborgs län), bönor och rof-
vor (mest i östra delen). — Ängarne vårdslösas och lemnas
mest utan skötsel, afkastningen är derefter. Ängsodling
har dock i sednare tider vunnit insteg äfven bland allmogen,
förnämligast i sydvestra delen. — Linet, bäst i mellersta
Tavastland, blir i mellersta Österbotten sträft; hampan går
längre mot norden; humleplantering idkas mest i Ny-
land; tobak planteras här och der, dock endast af allmo-
gen och mest till eget behof. För trädgårdskulturen läg-
ger visserligen klimatet stora hinder i vägen, dock kunde
den vara högre drifven än den är, då, med få undan-
tag i södra delen, föga annat än köksvexter planteras. Vin-
och stickelbär mogna i trädgårdar ännu inemot Uleåborgs
län; äpplen och körsbär mogna endast sällan i mellersta
Österbotten; krikon, päron och plommon trifvas föga norr
om Nyland. Bristen på fruktträd ersattes af en mängd bär-
sorter, ymnigast i norden, såsom hjortron, nordligast och
så i ordning, lingon, blåbär, åkerbär, hallon, smultron m. in.
— Skogarne äro af stor vigt. Tillverkningen af plankor och
bräder är en af landtmannens vigtigaste binäringar. Äfven
finnas en mängd vattensågar anlagda, de största i landets
östra del. I sednare tider hafva ångsågar blifvit anlagda.
På några ställen (i det inre Österbotten) är tjärubränning
en hufvudnäring. De vigtigaste trädslag äro björk, gran och
tall, allmänna öfver hela landet. Lika allmänna äro en, al,
vide, asp, hägg, rönn och pil; mindre allmänt förekomma
lind, lönn, alm (ännu i mellersta Österbotten), hassel, hagtorn,
ask, ek (förnämligast på sydkusten), lärkträd (i sydöstra de-
len). Någon egentlig skogsskötsel har icke funnits, men be-
hofvet deraf gör sig alltmera kännbart, emedan kustlandet
på en bredd af 10—20 mil vidkännes skogsbrist och i det
inre landet allt fortfarande råder ett ovarsamt förfarande
med skogarne, hvilka äro dyrbara icke blott för de produk-
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ter de leinna, utan äfven emedan de äro skyddsvärn mot
jordens förfallande i ödesmål. Förädlingen af skogsprodukter
förskaffar visserligen åt landtmannen en god penningeinkomst,
men den långa vägen från de inre skogsbygderna till kuststä-
derna gör, att den der erhållna betalningenföga öfverstigertrans-
portkostnaden. — Boskapsskötseln, som idkas dels för jordbru-
kets förkofran, dels för dess egen skull, är en ganska vigtig nä-
ringsgren. Ehuru åt boskapen egnas en i allmänhet mindre
sorgfällig skötsel och förädlade boskapsdjur äro sällsynta,
är afkastningen icke allenast tillräcklig för behofvet, utan
lemnar äfven ett betydligt öfverskott. Vigtigast är horn-
boskapsskötseln. Hästarne äro små, men ihärdiga; de bä-
sta finnas i cle östra delarne, der de äfven skötas" väl. Få-
ren äro mest oförädlade och hafva gröfre ull. I öfrigt må
märkas getter, svin, hundar. Lapplands vigtigaste djur är renen,
äfven förekommande i vikit tillstånd*). Dess hufvudsakliga-

*) (År 1855) Hästar. Nötkreatur. Fär. Svin. Getter.
Uleåbogs 1. 19,000 97,000 88,000 4,000 50 20,000
Wasa 53,000 176,000 190,000 28,000 2,000
Åbo 39,000 157,000 180,000 26,000 6,000
Nylands 24,000 81,000 74,000 20,000 1,600
Wiborgs 37,000 121,000 80,000 39,000 200
Kuopio 37,000 119,000 61,000 33,000 1,000
S.t Mikkels 25,000 115,000 55,000 34,000 1,300
Tavastehus 29,000 99,000 163,000 20,000 6,000

S:a 263,000 965,000 891,000 205,000 18,000 20,000
Dessa uppgifter, jemförda med de 30 år förut afgifna, visa

att hästarnes och nötkreaturens antal ökats med tvåtredjedelar
(67 —68 p£), men fårens endast med en tredjedel (36 pg). På
tiden emellan 1850 och 1855 har de tama renarnes antal min-
skats med 10,000; nu uppgifvas de till 27,700 — Smörafkast-
ningen af hvarje ko är olika i olika delar af landet; i norden
är den störst och stiger till 5 lispund, men medeltalet för hela
landet kan anses vara 3 lispund. I Sverige beräknas afkastnin-
gen af en ko till 2 lispund smör och 2 lispund ost, men i sö-
dra delen af Danmark till 5—7 lispund smör och 6—9 lispund ost.

I allmänhet räknar man i Europa 1 häst på 12 och 1
nötkreatur på 3 menniskor. Då man derföre i Finland säger sig
hafva 1 häst på 6—7 och 1 nötkreatur på inemot 2 personer, så
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ste föda är renlafven. Af tama fåglar äro höns, dufvor,
gäss allmänna. Biskötsel idkas endast i sydligaste delen,
der äfven lyckade försök med silkesmaskars uppdragande
(utan mullbärsträd) blifvit gjorda. — Fisket är för dem, som
bo vid hafskusten samt vid sjö- och flodstränderna en vig-
tig näring och för vissa öboer den enda. Uti hafvet är
strömmingsfisket och i de nordliga elfvarne laxfisket det för-
nämsta. Andra mera allmänt förekommande fiskslag äro
abborre, braxen, gädda, gös, lake, muika, nejonögon, ruda,
sik, ål o. s. v. Kräftor finnas icke nordligare än i Öster-
bottens sydligaste vattendrag. — I landets norra och inre
delar är jagten en icke lönlös möda. Af vilda djur, några
vigtiga för sitt pelsverk, må nämnas bäfvern (nu mera sällsynt),
björnen, ekorren, elgen (alltmera sällsynt), haren, hermelinen,
filfrasen, fjelbackan, loen, räfven (den svarta mera sällsynt),var-
gen. Den skada, som de anställa på de tama djuren, är ganska
stor. Af vilda fåglar må nämnas örnen, höken, tranan, orren,
tjädern, svanen, ejdergåsen (i norden), m. fl. sjö- och land-
fåglar. Skärgårdsboerne hafva i skjäljagten en besvärlig och
äventyrlig, men stundom ganska lönande sysselsättning. —

Nitet för bergshandteringen *) har de sednare åren tilltagit.

är antalet kreatur icke otillräckeligt och för ringa, om endast
afkastningän icke vore så dålig, hvilket har sin grund i krea-
turens dålga skötsel och deraf beroende sämre beskaffenhet. —

I Finland belöpa sig 53 får på 100 menniskor, i Sverige 47, i
Danmark 91, i Frankrike 110, i England 177, i Mecklenburg
277, och jr dessutom ullafkastningen af hvarje får vida större
än i Finlaid.

*3 Den sysselsatte för 15 år sedan 4,000 personer, så vidt
de st(do under Bergmästarens befäl, och den penningesumma,
som ergsrölelsen då satte i omlopp, uppskattades till 3J milj.
markla. År 1862 utgjorde metallbrukens produktionsvärde 6|
milj. ark.

Ir 1638 funnos i landet 2 masugnar och 2 jernbruk (Svarta
och A.tskog) med 4 stångjerns- och 2 knipphamrar; men år
1748 r,knades 10 hyttor och masugnar, 15 jernbruk med 18
stångjens-, 7 knipp- och 1 bleckhamrar. År 1809 funnos 10
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Mineralriket är i allmänhet fattigt; ymnigast förekommer jern,
som erhålles dels ur grufvor (25 å 30 st., de flesta i vestra
Nyland och östra delen af egentliga Finland) dels ur sjöar
och myror (nästan öfverallt). Årligen hemtas dock ännu
jernmalm från Sverige. Koppar brytes i vestra Nyland och i
Karelen. Rika tillgångar finnas vid Pitkäranta på Ladagas
nordöstra strand, der äfven tenn erhålles. De spår till ädla
metaller, som man funnit, hafva icke blifvit med arbete be-
lagda, emedan man ansett arbetskostnaden icke kunna be-
täckas. Rådande stenarten är granit af flera färger. Mar-
mor, fajanslera och fältspat finnas förnämligast i sydöstra
Karelen, skiffer, slip- och qvarnstenar, krukmai<arlera, röd-
färgjord förekomma på flera ställen, likasom äfven kalle
(förnämligast längs vestra delen af södra kusten).

Landtmannens husflit är på de flesta ställen icke obe-
tydlig. Han ej allenast tillverkar kläder, bobigsting, åker-
redskap o. s. v. för eget behof, utan har äfven till afsalu
väfda och stickade tyger, trädkäril o. s. v. I trakten af
Åbo och Björneborg väfvas mycket bomullstyger. Slöjdal-
stren äro dock i allmänhet ofullkomliga och enkla, hvilket till
stor del har sin orsak i den idkade mångslöjdei. Många
nya husslöjder kunde och borde införas samt de :orevarande

masugnar, 25 stångjerns- och 14 knipphamrar; inger fin sk jern-
grufva bearbetades då; sjömalm användes endast Md Ströms-
dals och äfven Östermyra bruk. Ar 1840 voro privil-.gierade 18
masugnar (i medeltal för flera år lemnade dessa 13,000 skep-
pund tackjern och gjutgods), 23 jernbruk med 26 ståmjernsham-
rar, privilegierade för 15,000 skeppund stångjern, sant 25 spik-
och 21 knipphamrar. År 1860 voro i verksamhet 16 masugnar
(deribland 8 för endast bergmalm), hvilka lemnade 90,00( skep-
pund tackjern och gjutgods, 27 stångjernshamrar och 16 Mäster-
verk, hvilka tillverkade 56,000 skeppund stångjern, smt 27
knipp- och 41 spikhamrar; 20 jernmalmfält voro belag.a med
arbete. — Af den använda malmen utgör myrmalm cnkring
12 p|, sjömalm 69 ps, finsk bergmalm 12 pg och svens: berg-
malm 8 p§. — Koppartillverkningen utgör på Fiskars mkring
200 och på Pitkäranta 1000 skeppund. — Tenn tillverkades 55
skeppund år 1860, men 193 skeppund år 1862.
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lätteligen, till följe af den allmänna händigheten, uppdrifvas
till en större utbildning och konstfärdighet. Vigten af en
högre och bättre drifven husslöjd kan icke nog uppskattas,
emedan vår allmoge genom en 6 a 7 månaders vinter hin-
dras från jordbruket. Handtverkerierna äro visserligen fler-
faldiga, men äfven tillverkningarne i städerna vittna om föga
konstfärdighet. Det säkraste botemedlet torde vara en ut-
vidgad näringsfrihet i stället för skråväsendet. I detta af-
seende äro de sednare åren några förändringar vidtagna,
men mycket återstår att göra. — Fabriksrörelsen är i sti-
gande, men ännu på en lägre ståndpunkt. Bristande håg
för företagsamhet i stort och bristande associationsanda hafva
icke i större bolag sökt ersättning för ringa kapitaler. Dess-
utom måste råämnen hemtas utifrån. De flesta fabriksan-
läggningarne äro i mindre skala och gynnade af höga tull-
taxor kunna de höja priset på sina tillverkningar, utan att
se sig nödsakade att förbättra dem *). Största fabriksanlägg-

*) Huru fabriksverksamheten varit i stigande, kan ses deraf att
år 1805 funnos 53 fabr.:

1843 „ 90 „
med 1,700 »'b.; tillverk, varor för 2,200,000 >»ark

1845 „ 103 „ „ 2,058 „ „ 2,700 000 „

1847 „ 118 „ „ 2,234 „ „ 3,100,000 „

1849 „ 128 „ „ 2,588 „ „ 3,900,000 „

1851 „ 148 „ „ 3,364 „ „ 5,200,000 „

1855 „ 171 „ „
3,419

„ „ 4,700,000 „

1857 „ 200 „ „ 4,996 „ „ 7,500,000 „

hvaribland må här nämnas; (1857)
Bomullsspinnerier 1,900,000 mark.
Garfverier . 270,000

„

Fajans, kakel o. d. 80,000 „

Glas 352,000
„

Kläden 328,000
„

Kort 44,000
„

Ljus, tvål, såpa 324,000 „

Mekaniska verkst. 268,000 „

Oljeslageri 48,000 „

Papper 428,000 „

Sockerbruk 440,000 „

Tobak, snus, cigarr. 1.312,000 „

Åkdon 96,000 „
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ningen är bomullsmanufakturiet i Tammerfors, och dernäst
förtjena nämnas 4 andra fabriker för bomull (Åbo och Wasa
samt Forssa och Wiksberg i Tavastehus län), 2 fabriker för
socker (Thölö nära Helsingfors och Aura i Åbo), 2 för kläde
(Littois nära Åbo och Jokkis i Tavastehus län), 4 för to-
bak (2 i Helsingfors och 2 i Åbo), 2 för papper (Tammer-
fors och Tervakoski i Tavastehus län), 1 för glas (Notsjö
i Tavastehus län), 1 för tvål och ljus (Wiborg), 1 för fajans
(Suotniemi i Wiborgs län), hvartill komma 1 krutbruk (på Öster-
myra i Ilmola socken af Wasa län) och metallförädlingsverken.
— Den inre handeln och förbindelsen är ännu föga liflig; en
af flera ångfartyg underhållen kommunikation längs hela ku-
sten eger dock rum, likasom äfven på Saimas vattensystem, på
Päijänne och på sjöarne omkring Tammerfors ångbåtsför-
bindelse uppstått. Dessutom är början gjord med anläggandet
af jernvägar. Finlands första jernväg går emellan Helsing-
fors och Tavastehus. Ett blifvande jernvägssystem anses
bäst motsvara behofvet, om det har till plan att förena de
inre sjöarne med kusten. — Utrikeshandeln är ganska an-
senlig och vidsträckt samt visar en årlig utvidgning*). De
förnämsta utförsvaror äro skogsprodukter, såsom plankor
och bräder (Björneborg och Wiborg), pottaska, beck, tjära
(Österbotten), trädkäril (Nystad och Raumo) och ved (södra
kusten), boskapsprodukter, såsom lefvande kreatur, smör,
kött, hudar och talg, fisk, skjälspeck, pelsverk, säd o. s. v.
Införsartiklarne utgöras af säd och gryner, salt, metaller och
metallarbeten, fisk, krydder och frukter, kaffe, the, socker,
viner, färgstofter, apoteksvaror, läder, siden-, bomulls- och
ylletyger m. m. Genom frakter erhålla skeppsrederierna god
vinst. Värdet af utförda varor har de sednare åren i me-
deltal skattats till omkr. 30 milj. markka samt af de införda,
då fraktvinsten och importtullen medräknas, till 43 milj. mrk.
Den utländska handeln, som 1825 bedrefs af 250 fartyg af

*) År 1841 export för 9,900,000 mrk, import för 20,000,000mrk.
1852 „ ~10,100,000 „ „ 26,800,000

„

1862 „ ~35,100,000
„ „ 57;300,000 „
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17,066 läster, gaf 1853 sysselsättning åt 507 fartyg af
54,400 läster, hvarförutom voro i verksamhet omkr. 960
landtmannafartyg af 25,000 läster, dels vid kustfarten, dels
på kortare utländska resor. Ångfartyg funnos då 8. Un-
der krigsåren 1854 och 1855 förminskades den finska han-
delsflottan till 291 segelfartyg af 22,000 läster samt 4 ån-
gare, men efter fredens återställande arbetades med stor if-
ver på våra skeppsvarf. År 1864 utgjordes handelsflottan af
476 större och mindre segelfartyg af nära 63,000 läster,
34 ångfartyg af omkr. 1,800 hästars kraft och 1,085 landt-
mannafartyg af inemot 42,000 läster*). — En elektromag-
netisk telegraflinie har blifvit inrättad längs södra och vestra
kusten och står så väl vid sydöstra som nordvestra grän-
sen i förbindelse med det öfriga Europas telegraflinier. —

En privatbank har äfven träd t i verksamhet.
Invånare. Största delen af befolkningen utgöres af

Finnar, delade i två hufvudstammar: Tavaster (Hämeeläi-
set) och Karelare (Karjalaiset)). De förra bebo sydvestra,
de sednare nordöstra delen, och kan gränslinien anses gå
från Nylands sydöstra hörn till Wasa läns nordvestra. De
Tavaster, som bebo sydvestra kuststräckan, kallades fordom

*) En öfversigt af varubytet med andra länder ådagaläg-
ger beskaffenheten af eget lands behofver och ståndpunkten af
dess näringsflit. Under åren 1860—1862 har medelvärdet af de
vigtigaste utförsartiklarne varit ungefär följande: trädvirke och
trädarbeten 9£ milj. markka, tjära 3^ milj., smör 3 milj., me-
taller 2J milj., ved 1| milj., väfnader 1\ milj., fisk 1| milj., säd
914 tusen, kreatur 647 t., kött 240 t., o. s. v. Hvad särskildt
vidkommer de förnämsta artiklar af skogsprodukterna, har ut-
förseln varit störst af bjelkar ifrån Uleåborg 3295 st., Björneborg
1701, Wiborg 3990; spärrar från Björneborg 22,329 st., Raumo
22,290, Åbo 10,842, Åland 49,131, Wiborg 1,937; tjära från Tor-
neå 3,600 tunnor, Uleåborg 65,000, Brahestad 4000, GamlaKar-
leby 22,500, Jakobstad 16,500, NyKarleby 11,000, Wasa 18,000,
Kaskö 1000, Kristinestad 36,000, Björneborg 3,200, Raumo 977;
beck från Uleåborg 1,468 t:r, NyKarleby 732; pottaska fr. Bra-
hestad 6,330 lispund, GamlaKarleby 2,650, Wasa 3,850,Kristine-
stad 2,320, Åbo 996; plankor, bräder och hattens från Uleåborg
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Sumer (de egentliga Finnarne) och de Karelare, som besatte
norra Österbotten, Kvener (Kainulaiset). Med Finnarne när-
mast beslägtade och redan före dem i landet bosatta äro
Lapparne, hvilka sedan blifvit trängda till de nordligaste
delarne. De rena Lapparnes antal är numera ganska inskränkt.

o

Svenskar (Ruotsalaiset) bebo Åland, kusterna af Nyland
och södra Österbotten (Wasa län) samt skären deromkring,
och äro i öfrigt spridda (125,000 pers.). Svenska språket
talas äfven af många icke-svenskar och är ännu landets
officiella språk. Ryssar (Wenäläiset) finnas mest i Wiborgs
län och äro i öfrigt spridda, mest som handlande i städerna
(7—8000 pers.). Zigenare (Mustalaiset) genomströfva mest
det inre landets ödemarker (kanske 1000 pers.). I öfrigt
finnas Tyskar (mest i Wiborgs län, kanske 400 pers.), en
och annan Jude, Fransman o. s. v. Vid 1860-års ut-
gång steg antalet af de landets innevånare, hvilka bekänna
den evangelisk-lutherska läran, som är statsreligion, till
1,705,735 pers. (828,582 man- ocb 877,153 qvinkön). Den
grekisk-kristna läran bekändes af 40,161 pers., de flesta
bosatte i Wiborgs län. Dessutom finnes i landet ett mindre
antal katoliker (mest i Wiborg och Helsingfors, i hvilka stä-
der de hafva egen kyrka) samt en och annan reformert och

17,500 tolfter, Jakobstad 6,400, NyKarleby 4000, Wasa 6,200,
Kristinestad 19,100, Björneborg 65,000, Raumo 102,000 tolfter,
Nystad 452,000, Åbo 22,400, Helsingfors 12,300, Borgå 10,600,
Lovisa 11,800, Fredrikshamn 32,600, Wiborg 198,000, Joensuu
2,400; läkten från Raumo 40,000 t:r, Nystad 16,000,Kristinestad
1,800; ved från Åbo län 19,000 famnar, Wiborgs län 39,000.
— Bland importartiklarne uppgick värdet af väfnader till 6J
milj. markka, kaffe 5£ milj., socker 5 milj., metaller och me-
tallarbeten 4 milj., bomull 1| milj., sprivaror 1^ milj , salt 1J
milj., tobak \\ milj., viner 865 tusen, läder 756 t., färgstofter
743 t., stenkol 662 t., fisk 598 t., talg 595 t., ljus 576 t., frukter
och krydder 575 t., tågvirke 514 t, bomullsgarn 360 t. o. s. v.
I vanliga år införas säd och gryner till ett värde af 5 milj.,
hvaruti dock äfven ingår ryska militärens proviant; men efter
inträffad missvext stiger naturligtvis införseln, som för 1862
skattades till 26 milj. mrk.



79

jude (spridda). Af Zigenarena torde väl de flesta vara
döpta. — Landets folkmängd undergår sin förnämsta för-
ändring och erhåller sin hufvudsakliga tillökning, icke ge-
nom in- och utflyttningar, utan genom de föddas öfver-
skott öfver de döda. Under de sednaste 22 åren hafva
inom de lutherska församlingarne årligen blifvit födda emel-
lan 48,000 och 66,000 pers., hvaremot de aflidnes antal
vexlat emellan 32,000 och 57,000 pers. Folkökningen var
störst år 1861, då den öfversteg 24,000 pers., men minst
år 1857 (året efter missvextåret 1856), då den utgjorde
endast 437 pers., i medeltal har den utgjort 15,000 pers.*).
Landets befolkning, den i landet förlagda ryska militären
oräknad, kan nu uppskattas till 1,790,000 pers.**). — Utom
de fri- och rättigheter, hvilka tillkomma Finlands invånare i
gemen och tillförsäkra dem att icke utan laga ransakning
och dom lida intrång till lif, ära, kropp, egendom och per-
sonlig frihet, åtnjutas vissa särskilta privilegier, och med
afseende å dessa indelas Finlands befolkning i 4 stånd:
adeln, presterskåpet, borgare- och bondeståndet. Till
detta sednare höra alla såkallade krono- och skattehemmans
innehafvare***). Hvart och eit af dessa stånd äger att

*) Under de nämnda åren har folkmängden ökats med 24
p§. Störst har ökningen varit i de nordliga delarne, der den
uppgått till 38 p&, under det att den i mellersta och sydvestra
delarne utgjort 19 p$ samt i södra och sydöstra delarne 10g.

**) Antalet af barn under 15 år utgör omkr. 600,000 pers.,
af gamla öfver 60 år 190,000 pers. och falla således på åldern
emellan 15 och 60 år omkr. 1 miljon.

***) Jorden äges dels af kronan, dels af städerne, dels af
enskilda. Med hemman förstår man hvarje, från alla andra af-
söndrad jordlägenhet. I anseende till deras olika förmåner och
skyldigheter har man att skilja emellan frälse-, krono- och skat-
tehemman. Frälsegods (säterier, rå- och rörshemman, frälse-
hemman) äga befrielse från flera, jord i allmänhet åtföljande,
besvär och skyldigheter. Den egentliga ägaren till ett krono-
hemman är kronan, ehuru de förvaltas af någon enskild, an-
tingen genom arrende på vissa år, eller under arfsrätt för hans
efterkommande, endast jorden odlas och bestämda skatter beta-
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sända ombud till landtdagarna, hvilka hållas när regenten
finner nödigt att till sådana sammankalla.

Styrelseform och statsförvaltning. Finland är en
oskiljaktig del af Ryssland, hvars Kejsare är Finlands Stor-
furste. I öfrigt har Finland sina egna lagar och en från
den ryska alldeles skiljd administration. Landets grundlagar
äro Svenska regeringsformen af den 21 Augusti IT 12
samt Förenings- och Säkerhetsakten af den 21 Fe-
bruari och 3 April 1789, hvilka båda urkunder af de
las. Skattehemman ägas af innehafvaren under full besittnings-
och arfsrätt, naturligtvis med skyldighet att betala bestämda
skattebidrag. Vissa slag af krono- och frälsehemman kunna
skatteköpas eller förvandlas till skattehemman. I sednare tider
hafva i medeltal omkr. 600 hemman årligen blifvit skatteköpta.
Med afseende å hemmanens olika storlek och värde samt deraf
beroende skatter m. m., hafva dessa sig åsätt ett visst mantal.
Dessutom förekomma i Wiborgs och Kuopio län åder (=r 1 man-
tal), rök (= | mantal) och arviorubel (dessa kunna icke ställas
i något bestämdt förhållande till mantal).

Tabell öfver hemman- och mantalen i de skiljda länen, så-
som förhållandet var 1850:

Hemman. Mantal, neml. Krono Skatte och Frälse.

Uleåborgs län 7,240 1,799 573 1,224 2
Wasa 1. 5,912 2,622 435 2,180 7
Åbo 1. 9,871 5,280 751 3,892 637
Nylands 1. 4,716 2,288 323 1,532 433
Wiborgs 1. 7,440 1,559 845 63 651
Kuopio 1. 6,718 724 437 281 6
S:t Mikkels 1. 3,857 1,210 584 610 16
Tavastehus 1. 4,453 2,178 518 1,458 202

"Summa 50,207 17,660 4,466 11,240 1,954
Härtill komma för
Wiborgs län arviorubeltal 2,172 neml. 1,565 26 581
Kuopio 1. 2,466 1,818 516 132

Summa 4,638 3,383 542 713
Årligen tillkomma en mängd nybyggen och dessa gå efter-

hand i skatt.
Till adelsståndet höra omkr. 3,000 pers., till prestaståndet

8000, borgareståndet 20,000, bondeståndet 1,590,000, ståndsper-
soner 15,000 och öfrig befolkning 155,000 personer.
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ryska kejsarena äro till kraft och verkan bibebållne och
stadfäste. Dessa tillerkänna Regenten högsta lagstiftande
makten. Frågor om förändring af grundlagar och stånds-
privilegier, antagandet af ny lagbok, påläggandet af nya på-
lagor samt utskrifning till krigstjenst höra under ständernas
öfverläggning, och äger deras beslut, hvartill erfordras minst
tre (i vissa fall alla 4) stånds samstämmighet, laga kraft,
då det af regenten blifvit stadfäst. Sådana mål och ären-
den, som omedelbart bero af Regenten, förberedas af en i
Petersburg upprättad, af 5 ledamöter sammansatt Komité
for de finska ärenderna, samt föredragas honom af en
der befintlig Minister-Statssekreterare.

I spetsen för styrelsen inom landet står en General-
guvernör, som utnämnes af Kejsaren, hvars person han
föreställer. Han är ordförande i Kejserliga Senaten och
chef för all i landet befintlig krigsstyrka. Då generalguver-
nören af andra åligganden hindrats att uteslutande egna sig
åt Finlands angelägenheter, har en Adjoint varit tillförord-
nad, som ägt utöfva en del af hans tjänsteåligganden. Alla
de ärenden, som väl bero af Regenten, men som Kejsaren
icke förbehållit sitt omedelbara afgörande, behandlas och af-
göras i hans namn af Kejserliga Senaten. Denna är för-
delad i två Departement: Justitie- och Ekonomie-, hvars
ledamöter af Kejsaren utses hvarje gång på 3 år. Utom de
frågor, som afgöras af båda departementen gemensamt (in
pleno), har justitie-departementet sig enskilclt uppdraget rätt-
visans vårdande, hvaremot ekonomie-departementet hand-
hafver den inre förvaltningen och derefter sönderfaller i flera
Expeditioner: Kansli- (för allmänna lugnet, ordningen och
säkerheten), Finans- (för vården om statens egendom, pen-
ningeverket, handeln och industrin), Kammar- och Räken-
skaps- (för indrifvandet af statsinkomsterna och gransknin-
gen af stafsräkenskaperna), Militie- (för militärärenderna).
Ecklesiastik- (för kyrkan och elementarläroverken) samt för
jordbruket och allmänna arbeten. Hvar och en af dessa
expeditioner står under närmaste ledning af någon ledamot i

Geografi. 6
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ekonomie-departementet. I närmaste samband med senaten
står en Prokurator, som vakar öfver lagarnes helgd och
att ingen må lida intrång i sina rättigheter. — I och för de
enskilda grenarne af förvaltningen finnas flera central-embets-
verk, alla underlydande senaten.

Provinsförvaltningen och den allmänna ordningens o.
s. v. handhafvande i landets skiljda delar är öfverlemnad åt
8 Guvernörer. Efter deras verkningsområde indelas lan-
det i 8 län: Uleåborgs och Kajana, Wasa, Abo och
Björneborgs, Nylands, Wiborgs, Kuopio, S:t Mikkels
och Tavastehus. Hvarje län underafdelas i Härader un-
der Kronofogdar och dessa åter i Länsmansdistrikter, hvilka
ofta äro desamma som Socknar. Uti städerne handhafves
förvaltningen närmast af Magistraten, bestående af stadens
Borgmästare och Rådmän. Några städer *) hafva ännu
ingen borgmästare och magistrat, utan endast en Ordnings-
man och Ordningsrätt. Kommuneras, så i städerne som
på landet, municipalstyrelse är ännu sådan att den nä-
stan endast tjenar till biträde åt kronobetjeningen, men icke
att väcka och nära någon allmän anda samt vänja folket
vid sjelfstyrelse. Häradernas antal är nu 50, länsmansdi-
strikternas 250 och städernas 33 **). — Folkstocken i lan-
dets samteliga städer utgör omkr. 106,000 pers. Denna, i
jemförelse med förhållandet i det södra och vestra Europa,
ringa stadsbefolkning ådagalägger, hvilken ringa utveckling
stadsmanna-näringar i vårt land ännu uppnått.

Lagskipningen och rättvisans vårdande handhafves
af landets 3 Hofrätter: i Abo, Wasa och Wiborg, hvarefter

*) Sortavala, Heinola och Mariehamn.

**) I medeltal har hvarje härad en befolkning af 34,000
personer, men deruti råder dock en sådan ojemnhet, att det
mest befolkade häradet (Ilmola härad af Wasa län) räknar
omkr. 60,000 personer, hvaremot det, näst Lappmarken, minst
folkrika häradet, har endast omkr. 15,000 personer. Stor olik-
het råder äfven i länsmansdistrikternas folkmängd, ifrån 1,600
till 13,000 pers.
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landet indelas sålunda, att till Åbo hofrätts jurisdiktion höra.
Åbo, Nylands och Tavastehus län, till Wasa hofrätt Wasa
och Uleåborgs län samt under Wiborgs hofrätt S.-t Mikkels,
Kuopio och Wriborgs län. Hofrätternas ordförande kallas
President, ledamöterna Hofrättsråcl och Assessorer. Under
hofrätterne lyda alla underdomstolar så på landet som i stä-
derna. Underdomstolar på landet äro Lagmans- och Hä-
radsrätter, under en Lagman och en Häradshöfding, hvar-
dera med 12 Nämndemän, valda bland distriktets- bönder.
Uti städerna skipas lag och rätt af Rådstufvurätter, sam-
mansatte af Borgmästaren och Rådmännen. De städer, som
icke hafva borgmästare, lyda under häradsrätt. Uti 8 städer
finnes äfven en lägre domstol eller Kämnersrätt med en Käm-
nerspreses till Ordförande och i 3 städer Poliskamrar under
Polismästare *). För särskilda ändamål finnas Krigsdom-
stolar och Ägodelningsrätter.

Den ecklesiastika styrelsen, vården om religion och
kyrkan är närmast lemnad åt Erkebiskopen i Abo samt
Biskoparna i Borgå och Kuopio, hvardera biträdd af ett
Domkapitel. Landet indelas derefter i tre Stift. Till
Åbo erkestift höra Abo län, Wasa län utom tavastländska
andelen samt vestra delarne af Tavastehus- och Nylands-
län till Hämeenselänne och nära staden Helsingfors. Till

*) Lagsagor. Domsagor med tingslag och befolkning. Städer m. Polkm.
Åbo hofrätt 2 19
Wasa " 2 15
Wiborgs" 2 23

81 584,000 12 65,000
52 462,000 11 24,000
77 638,000 10 17,000

Summa 6 57 210 1,684,000 33 106,000
Hvarje häradshöfding har att sköta i medeltal 4 tingslag,

hvarföre lagtima ting kan hållas endast 2 gånger om året i
hvarje tingslag, ehuru hvarje sådant i medeltal har en befolk-
ning af 8,300 personer, men på ett ställe räknar mer än 25,000
personer.

I Helsingfors, Åbo och Wiborg skiljer man emellan en
Justitie och en Politie Borgmästare. — I dessa tre städer finnas
Poliskamrar. — I Uleåborg, Wasa, Björneborg, Åbo, Helsing-
fors, Lovisa, Fredrikshamn och Wiborg finnas Kämnersrätter.
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Borgå stift höra Wiborgs och S:t Mikkels län samt östra
delarne af Tavastehus och Nylands län. Till Kuopio stift
höra Uleåborgs och Kuopio län. Hvarje stift underafde-
las i Prosterier eller Kontrakt med en Kontraktsprost i
spetsen. Till hvarje prosteri höra ett olika antal Pa-
storat under sina Kyrkoherdar, af hvilka en genom val
är kontraktsprost. Ett pastorat består af en eller flera för-
samlingar, i livilket sednare fall en kallas moderkyrkoför-
samling och de andra kapellförsamlingar*). — De grekiska
församlingarna lyda under Metropoliten i Petersburg.

öfriga statsinrättningar och deraf beroende indelningar
(t. ex. 50 provincial-läkare-distrikt, 3 tulldistrikt o. s. v.)
äro af mindre vigt och förbigås derföre.

Undervisningsanstalter. Den egentliga folkbildningen,
hvilken presterskapet haft att vårda, består mest uti kun-
skapen att läsa i bok, hvilken kunskap dock är ganska
allmän. Endast ett inskränktare antal folkskolor finnes ännu
och den splittrade befolkningen hindrar mycket deras verk-
samhet. Förslag till organiserande af folkskolor äro visser-
ligen uppgjorda, men behofvet af sådana är långt ifrån att

*) Presterskapet i Finland utgöres af en erkebiskop, 2 bi-
skopar, 226 kyrkoherdar, 483 kapellaner, sockneadjunkter, pre-
dikanter, o. s. v. samt torde med de extraordinarie presterna
stiga till 800 personer.

Pastorater. Församlingar. Summa fördelad
Kontrakt, antal, folkmängd antal., folkmängd folkmängd på hvarje

i medeltal i medeltal prest.
Åbo stift 18 108 7,630 244 2,990 730,000 1,780
Borgå " 14 75 8,310 117 5,320 623,000 2,770
Kuopio" 9 43 9,210 101 3,921 396,000 2,555

Summa 41 226 7,740 462! 3,780 1/749,000 2,1907
I Sverige belöpa sig 975 personer och i Norige 2,350 perso-

ner på en prest. — Då i Finland 1 prest finnes för vid pass
2,000 personer, torde för religionsvården vid detta förhållande
föga vara att anmärka, om icke i verkligheten fördelningen vore
så ojemn och om icke presterskapet måste egna sin tid åt myc-
ket annat än sitt egentliga kall samt om icke en del prester
endast skulle göra tjenst för hvarandra.
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vara allmänt erkändt, hvarföre någon tid ännu torde gå förbi,
innan de mera allmänt kunna komma till stånd, särdeles
som deras ändamålsenliga organiserande är en svårlöst fråga.
En läroanstalt för bildande af lärare för folkskolorna har
emellertid kommit till stånd i Jyväskylä. Bättre lottad är
den lärda bildningen, för hvars befordran finnas Alexanders-
Universitetet i Helsingfors, 1 Normalskola, 5 Gymnasier, 1 Ly-
ceum (privatläroanstalf), 3 Elementarläroverk och 14 Högre
Elementarskolor. Universitetet har sin egen styrelse och
dess högsta chef kallas Kansler (nu Thronföljaren).. Gym-
nasierna, elementarläroverken, och högre elementarskolorna
stå under biskoparnes och domkapitlens uppsigt, likasom
landets 33 Lägre Elementarskolor för allmän medborgerlig
bildning och 8 Fruntimmersskolor. Till läroanstalter för all-
män bildning kunna äfven räknas de i 26 städer organise-
rade Söndagsskolorna. — Af fackskolor finnas 4 Navigations-
skolor för sjömäns undervisning, 3 Handelsskolor för med-
delandet af de för blifvande handelsmän nödiga insigter, 3
Tekniska-Realskolor för handtverkares och manufakturisters
fullständiga utbildning, 1 Kadettskola för bildandet af mili-
tärbefäl, 1 Forstinstitut för meddelandet af insigter i skogar-
nes skötsel, och 1 Landtbruks-institut, der undervisning
meddelas i jordbruk och boskapens ändamålsenliga behand-
ling. Praktiska landtbruksskolor finnas nu 10. För döf-
stumma finnas 4 och för blinda 1 institut. För vetenska-
perna, finsk fornforskning och litteratur samt för de sköna
konsterna verka några sällskap, bland hvilka det för de
sköna konsterna underhåller 2 ritskolor *).

*) Gymnasierna äro af två slag: för allmän bildning och
för civil-tjenstemannabildning. De af förra slaget finnas i Åbo,
Wasa, Borgå och Kuopio, af sednare slaget i Tavastehus; nor-
malskolan och lyceum i Helsingfors; elementarläroverk i Jyväs-
kylä, Wiborg och Uleåborg-, högre elementarskolor 2 i Åbo
samt 1 i städerna Björneborg, Tammerfors, Tavastehus, Wasa,
Gamla-Karleby, Kuopio, Joensuu, Nyslott, Heinola, Lovisa, Borgå
och Helsingfors. Lägre elementarskolor finnas i alla städer påfa-
sta landet och 1 på Åland. Inskrifna vid universitetet äro
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Krigsmakt. Den inhemska militären utgöres af Lif-
gardets-Skarpskyite-bataljon i Helsingfors och 9 Skarp-
skytte-bataljoner (Abo, Wasa, Uleåborgs, Kuopio, S:t Mik-
kels, Tavastehus, Björneborgs, Nylands och Wiborgs) på
indelt fot, med 320 man på bataljon.

Finanser. Landets hufvudmynt är Markka, fördelad
i 100 penni. — De årliga statsinkomsterna öfverstiga 16|
milj. markka, hvilka äro tillräckliga att bestrida de nödiga
utgifterna och äfven lemna något öfverskott *). — Af finska
omkr. 600 studenter, vid gymnasierna och de högre elementar-
läroverken 1,800, vid de lägre elementarskolorna 1,900. Sön-
dagsskolorna besökas af omkr. 2,000 elever, således af knap-
past hälften af städernas handtverksgesäller och lärlingar. Navi-
gationsskolorna i Helsingfors, Åbo, Wasa och Uleåborg räkna 250
elever; de tekniska realskolorna iHelsingfors, Åbo och Wasa 100
elever; handelsskolorna i Helsingfors, Åbo och Uleåborg äro
föga besökta; kadettskolan i Fredrikshamn emotlager 120 ka-
detter och landtbruksinstitutet på Mustiala i Tavastehus län be-
sökes af omkr. 50 elever. Forstinstitutet på Evois i Lampis
socken af Tavastehus län har nyligen blifvit organiseradt. Ele-
vernas antal i folkskolorna är okändt. Af landets manliga i
skolåldern varande befolkning, hvilken utgör omkr. 300,000
personer, torde omkr. 12,000 och således af 100 endast 4 besöka
någon allmän läroanstalt. — Fruntimmers-skolorna iÅbo, Hel-
singfors, Wasa, Uleåborg, Kuopio, Fredrikshamn och 2 i Wi-
borg räkna omkr. 600 elever. Döfstumme-instituten i Åbo,
Borgå, Kuopio och Jakobstad besökas af omkr. 100 bland desse
olycklige. Institutet för blinda i Helsingfors har icke ännu trädt
i verksamhet.

*) Statsinkomsterna ingå under följande hufvudtitlar och
beräknades år 1864 (i jemna tusental) sålunda: 1) Skatter af
jord 2,550,000 mrk.; 2) Skatter af förädlingsverk 99,000; 3) Per-
sonella utskylder 1,253,000; 4) Indirekta skatter 7,777,000; 5)
Tillfälliga inkomster 1,347,000; 6) Arbetshusfonden 440,000; 7)
Militiefonden 2,685,000; 8) Krigsmanshusfonden 120,000. Utgifts-
poster: 1) Kejsarens anslagsmedel 260,000 och Styrelseverken
1,165,000; 2) Justitiestaten 451,000; 3) Civilstaten 3,291,000; 4)
Läroverken 1,613,000; 5) Militiestaten 2,860,000; 6) Milda stif-
telser m. m. 1,548,000; 7) Åkerbruk, handel och näringar
1,925,000; 8) Allmänna understöd 708,000; 9) Extra utgifter
2,177,000; 10) Beräknade afkortningar 97,000. Beräknad be-
hållning 162,000 markka.
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bankens sedlar cirkulera i landet omkr. 26 milj. markka. —

Statsskulden, äfven innefattande lån för tidsenliga kommuni-
kationsanstalter, utgör omkr. 26 milj. markka.

Storfurstendömet Finlands vapen utgöres af ett upp-
rättstående af rosetter omgifvet, krönt lejon i rödt fält; i
högra framtassen håller det ett uppåt vändt svärd och i den
venstra en nedåt vänd sabel, på hvars baksida det stiger
med bakfötterna. Skiljda landskaper, län, städer, härad
o. s. v. hafva egna vapen och sigill.

Af de många förekommande indelningarna är läneindel-
ningen vigtigast. Följande tabell lemnar öfversigt af de skiljda
länens storlek i geogr.qv.m.,ungefärligafolkmängd ochfolktäthet.
Uleåborgs 3,012 184,000 603,012 184,000 60
Wasa 757 302,000 400
Abo 488 317,000 650
Nylands 234 165,000 705
Wiborgs 779 274,000 350
Kuopio 800 219,000 275
S:t Mikkels 431 162,000 375
Tavastehus 343 167,000 490

Summa 6,844 1,790,000 260

1. Uleåborgs och Kajana län.
Lappland är vidsträckt (omkr. 1,250 qv. m.) men föga

befolkadt (4 ä 5 pers. på qv. m.). Det genomstrykes af en
mängd berg och jordåsar, hvilka bilda dalar, der hedar, kärr
och högmossar vexla med hvarandra. Klimatet är kallt, dock
är under den korta sommaren värmen ofta stark, såvida so-
len på en längre tid icke går ned. Säd och jordfrukter
kunna föga odlas och skadas ofta af nattfroster. Potatis-
oeli rofsådd sker dock ända upp i Utsjoki. Korn sås vid
Ivalojokis mynning och mognar på kort tid. Rågkulturen
vidtager i Sodankylä och Muonionniska. Den årliga skörden
uppskattas till 500 t:r råg och 3,000 t:r korn. Af jagf,
fiske och boskapsskötsel hemtar befolkningen sin egentliga
näring och renlafven lemnar föda åt renarne. Beryktade
äro Lapplands otaliga mygg, en plåga för menniskor och
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boskap. Bär finnes i ymnighet. Dvärgbjörken och enbusken
bekläda sparsamt höjdernas solsida; i dalarne anträffas tall,
al, asp och hägg; vid sjö- och flodstränder vide, samt längre
mot söder gran och rönn. Ansenliga skogar anträffas ännu
vid 68|° latitud. Dessa ödemarkers egentliga befolkning
utgöres af de kortvexta Lapparne. På flera ställen hafva
såsom nybyggare nedsatt sig åkerbrukande Finnar, bland
hvilka Lapparne till en del förlorat sig och antagit deras
lefnadssätt (jordbruk och boskapsskötsel: mest får, en och
annan ko). De öfriga Lapparne kunna indelas i Fiskar-
Lappar och Nomad- eller Fjäll-Lappar. De förra hafva
nedsatt sig vid de fiskrika sjöarna och floderna. De lefva
mest af fiske och idka rofsådd, men hålla äfven renar. De
bo i små, smutsiga stugor och bilda likasom en öfvergång
från nomadlifvet. För Nomadlapparne är renarne allt i allom.
Omkring 300 renar äro nödvändiga för ett vanligt lapphus-
hålls behof; några hushåll skola hafva haft ända till 6 h
8,000 renar. De föda sig af renarnes mjölk, ost och kött,
skydda sig för kölden med deras skinn, o. s. v., samt be-
gagna dem äfven såsom lastdjur och dragare. Nomadlap-
parne ströfva omkring från den ena trakten till den andra;
om sommaren söka de sig skydd för värmen på de norska
fjällarne, men mot vintern hemkomma de. Deras boningar
utgöras af såkallade kotar, hvilka uppföras sålunda att några
stänger i en mot hvarandra lutande ställning nedslås i jor-
den eller snödrifvan och några renhudar eller en vadmalsväf
slås deromkring. Flera förhållanden samverka att utrota så-
väl nomadlapparne som renarne.

Sammanhängande höjdsträckningar härstädes äro delar
af Maanselkä (Suolaselkä), som utgår från Norska fjällryggen
vid Kasevaara, och af dess utgreningar: Lintuselänne från Rog-
givaara mot öster inåt Ryssland och Ounasselänne från Soi-
versvaara mot söder. Af toppar, som dels höja sig på dessa,
dels enstaka uppresa sig, må vidare märkas Salvasvaddo (1,760
fot), Peldovaddo, Sompiotunturi, Talkunaoivi, Ounastunturi, Je-
ristunturi, samt Mutkavaara, der Finland, Ryssland och Norige
sammanstöta, Peldoivi, Finlands högsta bergstopp, Luostatun-
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turi, söder om Sodankylä kyrka. — Vattendrag: Gränsfloden
Skekskemjoki, Enarejoki och Tenojoki med Utsjoki och Pulma-
joki; — Inara- eller Enarijärvi, som upptager Ivalojoki och
Joenjoki från Paddajärvi, dit Vaskojoki influtit från sydvest
och Naamasjoki, genomflytande Muddasjärvi, från norr. — Vat-
tendragen i östra delen af Enare-lappmark och den öster om
Maanselkäs hufvudås liggande delen af Kuolajärvi lappmark
rinna inåt Ryssland till Ishafvet och Kantalahti. — Könkömä,
som efter den vid Enontekis kyrka skeende föreningen med
Lettaseno bildar Muonionjoki, med ett tillflöde från Jerisjärvi; —

öfra loppet af Kemijoki med bifloden Luirojoki, och öfra delen
af Ounasjoki, som icke långt från sin källa genomströmmar
den mer än 1,200 fot öfver hafvet upphöjda Pyörisjärvi.

Lappland indelas i 7 lappmarker: 1) söder om Lapintun-
turit: Enontekis eller Torneå, Muonionniska, båda längs Muo-
nionjoki, Kittilå vid Ounasjoki, Sodankylä och Kuolajärvi (öster),
2) norr om fjellryggen Enare och Utsjoki (nordligast). Utsjoki,
Enare, Kittilä, Sodankylä och Kuolajärvi innefattas under den
gemensamma benämningen Kemi lappmark.

Österbotten jemte finska andelen af Westerbotten, d. ä.
landet emellan Torneå elf i vester samt höjdsträckningen
Kallinkangas och Kakamajoki (utfallande vester om Kemijoki)
i öster, är en från Maanselkä mot Bottniska viken (norrbot-
ten) sluttande landsträcka. Af berg må nämnas Aavasaksa
(747 fot) vid Tornionjoki, nära polcirkeln; besökes midsom-
martiden af dem, som då vilja se solen hela natten upp öf-
ver horisonten. I de inre delarne framstryka Maanselkäs
utgreningar emellan sandhedar och stenhölster samt en så
stor mängd sjöar och sumpsträckor, att man förliknat hela
landet med ett enda ofantligt moras. Mot det låga och släta
kustlandet sträcka sig flera åsar, bildande längddalar, genom-
flutna af floder, af hvilka de nordligaste rinna mot söder, de
i mellersta delen mot vester och de sydligare mot nordvest
Jordmånen är öfverhufvudtaget en svag sand- och mojord.
På en bredd af 5 till 10 mil är det låga kustlandet väl
odladt och befolkadt, men längre inåt landet aftager efter-
hand odlingen och glesnar befolkningen. Nattfroster skada
ofta de odlade fälten och missvextår äro icke sällsynta.
Ängarne gifva riklig vext, särdeles på de ställen som be-
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vattnas af flodöfversvämningarne om våren. I de inre de-
larne (Kajana län, Kainunmaa) äro skogarne ännu goda;
der idkas svedjebruk (mest i Hyrynsalmi och Sotkamo) och
brännes mycken tjära. Jagten (fogel) är lönande och dervid
begagna sig jagarena af skidor. Sjöarne äro fiskrika; i elf-
varne, särdeles de nordliga, fångas mycken lax och taimen.
Perlmusslor har man funnit, men endast af mindre värde.
Den guldsand, som förekommer i de östligaste delarne och
nära Kemijokis mynning, anses icke betäcka arbetskostnaden.
Vid Juvakaisenmaa i Kolari by af Öfver-Torneå socken
är Finlands kanske största jernmalmsfält, men bearbetas nu
icke, emedan malmen är för mycket orenad af svafvelkis.
På sjö- och myrmaln är ingen brist och flera Mästerverk
hafva de sednare åren uppstått. Ett större kalklager finnes
i Neder- och Öfver-Torneå samt grå och hvit marmor nära
Torneå stad. Den finska befolkningen utgöres af Kvener
och Karelare, ett härdadt, raskt folk, som kallblodigt före-
tager de äfventyrliga forsfärderne, då inlandets produkter
skola längs elfvarne föras till kuststäderne.

Den östra delen eller Kajana-området är den norra, norr
om Suomenselkä (Kajanas landtrygg) liggande delen af det fin-
ska höglandet, hvars gräns mot låglandet bildas af Kainunse-
länne, som utgår från Sarvitaipale på Maanselkä till Saares-
mäki på Suomenselkä. Den genomskäres af Wuokki. som ut-
går från Maanselkä, afsöndrar mot nordvest Jumalissärkkä och
sammanlöper under namn af Wuokatti med Suomenselkä. Ka-
jana-området sönderfaller således i tre hufvuddelar: Kianto,
norr, Sotkamo, öster, och Kajana, vester. Hit hör äfven södra
delen af Ounasselänne, som förenar sig med Kallinkangas vid
Bottniska vikens strand. Genom låglandet sträcker sig Kivalon-
selänne, som från Pohjanpää vid Maanselkäs vestra böjning
sträcker sig mot kusten, der Kivalon-penikat eller Simo-höjderna
(531 f.) resa sig. Kuusamo socken, öster om Maanselkä, har
en storartad, vild bergnatur. De högsta topparne derstädes
äro Nuorunen (1,640 fot), Ukonvaara (J.486 fot) och livara (1,430
f.), hvarest midnattssolen ses midsommarnatten och snö på
skuggiga ställen skall stundom hela sommaren qvarligga. Uti
Hyrynsalmi må märkas Teiriharju (1,095 fot) och i Sotkamo
Wuokattinpöllö (840 f.), söder om Kärnälä fors. — Vattendrag:
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Torneå-elf, som norr om Aavasaksa upptager Tengeliö-elf;
Tornionjokis vestra och mindre utloppsarm,bäcken Näran, bildar
gränsen mot Sverige. — Kakamajoki. — Kemijoki inkommer från
Sodankylä och genomströmmar i sydvestlig rigtning socknarne
Kemiträsk (sjön KemijärviJ , Rovaniemi, vid hvars sockne-
kyrka Ounasjoki infaller, och Kemi. — Simojoki från Simojärvi
genom Kemi socken. — lijoki från lijärvi i Kuusamo genom
Pudasjärvi och lijo. — Inom Kianto-dalen (580 fot) märkas
Kiantojärvi och Wuokkijärvi genom Jaio-fors till Kajana-dalen,
hvarest Hyrynjärvi och Ristijärvi leda till Oulujärvi (390 f.
högt); inom Sotkamo-dalen (550 f.) Jnnettijärvi, Lendira,
Lentua, Ontojärvi, genom Kärnälä fors till Nuasjärvi i Kajana
dalen och vidare genom Kajana-å och jmmä-k&n&l till Oulujärvi,
hvarifrån Oulujoki utströmmar genom Muhos och Uleå. — Sii-
kajoki från Isolamujärvi. — Pyhåjoki. — Kalajoki, en förening
af Isojoki, norr, och Wääräjoki, söder. — Sjöarne uti Kuusamo
socken hafva sina aflopp inåt Ryssland till Hvita hafvet, de
nordligare: Posiosträsken och Kitkajärvi genom Kitkajoki och
Paanajärvi, de sydligare: Kuusamojärvi och Muojärvi genom
Pistojoki.

Städer: i Westerbotten:
Torneå (Tornio), på Svensar-ö nära Tornionjokis myn-

ning; obetydlig handel mest med lax och lappvaror, pelteri-
och klippingsfabrik; 693 inv.

Stadsprivilegier erhöllos 1621.
I Österbotten:
Uleåborg (Oulu), på en udde emellan Kempele-viken

och Uleåelf, som här genom Merikoski utstörtar i Uleå-
bugten, en af landets största handelsstäder. Säte för läne-
styrelsen. Här finnes ett vexelkontor, elementarläroverk och
flera andra skolor, fajans- och tobaks- samt några andra
mindre fabriker; 7,018 inv.

Anlagd 1605. — Nära staden på slottsholmen låg det
fordna Uleåslottet, anlagdt 1570. — Carlo (Hailuoto), en an-
senlig ö i hafvet. — Hirvaskoski eller Timonen, blästerverk, i
Pudasjärvi. — Nyby, glasbruk i lijo. — Koivikko, landtbruks-
skola, — Kurimuskoski, masugn, — Myllyranta, blästerverk i
Muhos. — Siikjoki, Revolaks och Pulkkila, längs Siikajoki elf,
kända från 1808 års krig.
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Brahestad (Raahe), i Salo socken, vid hafvet, god hamn
och handel; mindre tobaksfabrik; 2,512 inv.

Anlagd 1649 af grefve P. Brahe. — Olkijoki, by i Salo,
känd för den konvention, som den 19 Nov. gjorde slut på 1808
års krig. — Wesikoski blästerverk, i Kärsämäki. — Jokisaari,
landtbruksskola, i Pidisjärvi.

Kajana (Kajaani), liten stad i Paltamo vid södra stran-
den af Kajana å (Koivukoski); obetydlig rörelse; 567 inv.

Anlagd af grefve Brahe 1650. — Kajaneborg, slott på en
holme i sjelfva forsen, anlagdt 1607, förstördt 1717. — Mana-
mansalo, ö i Oulujärvi, som derigenom delas i Ärjänselkä, öster,
och Niskaselkä, nordvest. — Ämmä eller Kianto, i Hyrynsalmi.
— Petäjäkoski i Sotkamo. — Säresmäki och Kives i Paltamo,
blästerverk.

2. Wasa län.
"1 Österbotten är ett lågland, landets största, endast af
låga kullar och någon betydligare enstaka höjd ojemnade
slätt. En mängd floder framrinna med hufvudrigtningen mot
nordvest. Hafsstranden är långgrund och kusten åtföljes
af en vidlyftig skärgård, der ett indrägtigt strömmingsfiske
och skjälskytte idkas. Södra delen har bördig lerjord, är
välbebodd, odlad och sädesrik, hvilket särdeles gäller om
kustlandet söder om Wasa och stränderna längs Kyrö elf
(den storkorniga till utsäde eftersökta Wasarågen). Kyrös
vidsträckta åkerfält hafva blifvit ett ordspråk, likasom Li-
mingo ängarne söder om Uleåborg. Sandjorden i norra de-
len är visserligen mindre gifvande, dock alstras äfven här
säd till behofvet, stundom derutöfver. Kärrodlingar, som
bedrifvits och bedrifvas med stor drift, hafva förvandlat vid-
sträckta sumpmarker till bördiga åkrar och ängar. På några
ställen har allmogen börjat förskaffa sig förbättrade åker-
bruksredskap samt infört artificiel ängsodling. På vissa trak-
ter egnas dock ännu större uppmärksamhet åt skogshandte-
ringen (beredning af tjära, harts, terpentin) än med skogar-
nes medtagna tillstånd är överensstämmande. Bland för-
värfskällor må äfven nämnas beredning af saltpeter. Jern
brytes vid Wittingi i Storkyrö, kalk vid Spankarikangas
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i Lappajärvi samt i Kurikka kapell af Ilmola socken, qvarn-
stenar vid Laukavuori i Stora. Invånarne längs kusten
äro af svensk härkomst. Den finska befolkningen utgöres
af Tavaster, hvilka dock genom beröringen och beblandnin-
gen med Svenskarne förbytt sin stamkarakter; den är frimo-
dig, retlig och häftig. Af länets befolkning tala omkr. 100,000
svenska språket. Inbyggarena, särdeles i de nordligare sock-
narne (Pedersö och Kronoby), äro landets yppersta timmer-
män och skeppsbyggare, i hvilken egenskap de allmänt ef-
tersökas och begagnas. Händighet i allehanda slöjder (träd-
arbeten, gelbgjuteri, rotkorgar, mattor och andra väfnader)
och en mekanisk fyndighet utmärker hela österbottniska all-
mogen.

Höjder: Simsjö (750 fot) i Lappo (Lapua). — Bötomber-
get i Lappfjerd. — Santavuori i Ilmola, bekant sedan klubb-
kriget. — Laukavuori, den del af Suomenselkä, hvarifrån
Kyrö-elf rinner mot norr och Lappfjerds å mot vester. —

Vattendrag: Raumajoki från Lestijärvi genom Lohteå. — Wetil-
joki genom Gamla-Karleby socken. — Esse-å från Lipo källa
(Livonlähde) genom Lappajärvi (sjöarne Alajärvi, Lappajärvi
och Evijärvi) och Pedersö. — Lapuanjoki genom Kuortane,
Lappo och Ny-Karleby. — Kyrö-elf genom Ilmola (Kauhajoki
och Ilmajoki med Jalasjoki och Seinäjoki), Storkyrö, Lillkyrö,
Mustasaari och Qveflaks. — Af mindre betydenhet äro de längre
i söder rinnande Laihela-, Maalaks-, Nerpes-, Tjock- (Teuvan-
joki) och Lappfjärds- (Uronjoki) åar.

De till länet hörande andelarne af Satakunda och
Tavastland, hvilka genom Suomenselkä skiljas från Öster-
botten och genom norra delen af Hämeenselänne från hvar-
andra, äro ojemna, till större delen upptagna af högre åsar,
moar, sjöar och kärr, samt frostömma och mindre gynsamma
för jordbruk; svedjebruk är icke ovanligt. Sjöar och myror
lemna jernmalm. De vidsträckta skogarne äro ett tillhåll
för björnar och elgar. Från dessa aflägsna skogar erhålla
kuststäderna numera sitt skeppsvirke.

De högsta höjder i länet äro Ronninmäki (787 f.) och
Laajavuori (760 f.), båda i närheten af Jyväskylä. — Vatten-
drag : Genom Satakunda andelen framrinner sydvestra sjösyste-
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mets norra tillflödsarm, som nedrinner från den ofvannämnda
Livonlähde på Suomenselkä mot söder, der den utbreder sig i
Ätserinselkä (512 fot högt) och Toivesi (vid Wirdois kyrka) och
vidare mot öster i Wisuvesi (gräns mot Åbo län) och Tarjannes,
som med sig förenar en tillflödsarm från Pihlajavesi i Keuru.
Nu tager vattenmassan en sydlig rigtning och försfcärkes af en
östlig tillflödsarm eller Keurunselkä (105), som utströmmar ge-
nom Menttä 21 fot höga fors (gräns mot Tavastehus 1.). — Uti
Tavastländska andelen finnes det hufvudsakliga af Päijänne-
sjösystemets norra tillflöden, som inom Wiitasaari socken ge-
nom Kolimajärvi, Kivijärvi och Wuosjärvi samla sig till länets
största insjö, den 326 fot upphöjda, 6 mil långa Keitele (77).
Dess mot söder rinnande vattenmassa tillökes i Kuhnamo (71)
genom Naarakoski från sjöarne i Saarijärvi socken och infaller
genom Kuusankoski i Saravesi vid Laukkas kyrka. Dit inkom-
mer genom Taruaia-fors ett betydligt tillflöde från Kuopio län,
hvarefter den förenade vattenmassan genom Kuhankoski, Leppä~
vesi (70) och Haapakoski framkommer till den 262 fot höga
Päijänne, hvaraf nordligaste delen faller inom detta län.

I Österbotten:
Gamla-Karleby (Kokkola), vid en hafsvik, betydlig

handel, högre elementarskola, en tobaksfabr., 2,231 inv.
Anlagd 1610. — Korpholmen (Korpisaari), i Kronoby, ett

1631 uppfördt, numera upphäfvet hospital för sinnessjuka.
Jakobstad (Pieiarsaari), vid hafvet, i Pedersö socken,

god handelsstad, en benmjöls- och en tobaksfabrik, institut
för döfstumma, 1,844 inv.

Anlagd 1653 af enkegrefvinnan Ebba de la Gardie, född
Brahe, på den f. d. kungsgården Pinnonäs's ägor.

Ny-Karleby (Uusi-Karlepyy, Joensuu) vid Lapuanjokis
mynning, mindre betydande handel, 1,101 inv.

Anlagd 1617. Var en kortare tid (ifrån 1648) säte för
landshöfdingen öfver Österbotten. — Nygård, tobaksfabrik, —

Keppo, oljeslageri, — Sandnäs, glasbruk, — Juthas, stridsfält
den 13 Sept. 1808, i Ny-Karleby socken. — Kimo, jernbruk i
Wörå. — Oravais, by i Wörå; här föreföll en afgörande strid
d. 14 Sept. 1808. Masugnsanläggning.

. Wasa (Waasa), i Mustasaari socken, ett stycke från en
fjerd af hafvet. Säte för en hofrätt och länets guvernör.
Här finnes ett vexelkontor, gymnasium, högre elementar- och
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flera andra skolor, bomullsspinneri och några andra fabriker;
betydlig handel; 3,966 inv.

Anlagd 1606. Den nedbrann den 3 Aug. 1852 och flytta-
des under namn af Nikolaistad till Klemetsö udde, 7 verst från
gamla stället och nära till skeppshamnen Brandö. — Korsholm,
invid Wasa, f. d. kungsladugård med ett befästadt slott, lands-
höfdingens öfver Österbotten säte (1674—1773), landtbruksskola.

Kolkki, mindre klädesfabrik i Lillkyrö. — Grönvik, glasbruk
i Mustasaari. — Berga, glasbruk i Pörtom. — Orisberg, jern-
bruk i Storkyrö. — Napo, by i samma socken, fältslag 1714.
— Östermyra, vid Seinäjoki i Ilmola, krut- och jernbruk. —

Lappo-Storby (i Lappo), Ruona-bro, Salmi, Alavo (i Kuor-
tane) omnämnas i 1808 års krigshistoria.

Kaskö (Kaskinen), stad på en ö i hafvet, inom Ner-
pes socken, har förträfflig hamn, den bästa i Österbotten;
handeln mindre betydande; hufvudnäringen är strömmings-
fiske; 851 inv.

Anlagd 1785 och ämnad till allmän stapelhamn för södra
Österbotten. — Benvik, nära staden, fajansfabrik. — Granfors
pappers- och fajansfabrik, i Nerpes.

Kristinestad (Ristiina) vid hafvet, på en landtunga i
Lappfjerds socken med beqväm hamn, en af landets största
handelsstäder; en fabrik för bomullsväfnader; 2,495 inv.

Anlagd 1649 af grefve Brahe. — Mariefors, läderfabrik, i
Lappfjerd. — Myllykoski, i Isojoki, kakelfabrik.

I Tavastland:
Jyväskylä, stad i Laukkas socken, vid Päijännes norra

strand, elementarläroverk, folkskole-seminarium, oljeslageri;
858 inv.

Erhöll stadsprivilegier 1837. — Tarvala, landtbruksskola,
Kimingi, blästerverk, i Saarijärvi. — Karstula och Lintulaks, i
Saarijärvi, hvarest vigtiga strider under 1808 års krig föreföllo.
— Saanikoski, blästerverk iWiitasaari. — Koskensaari och Pen-
genkoski, blästerverk i Kuivasmäki.

I Satakunda: Inha, blästerverk i Ruovesi (Etseri).

3. Åbo och Björneborgs län med Ålands
Höfdingedöme,

stöter till Östersjön och Bottniska viken (Rauman meri,
Raum osjön).
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Egentliga Finland, landets sydvestra del, utskjutande
i nordvest med Wärknäs udde, genomskäres af flera mot
sydvest sluttande åsar. De inre delarne äro jemnare än
kusterna, hvilka likasom norra delen äro bergiga och klipp-
fulla. Kustlandet äfvensom den på granithällar hvilande
skärgården höra, oaktadt fälten äro små och marken mera
hård, till de fruktbaraste samt bäst odlade och befolkade de-
lar af landet. Det milda klimatet tillåter hvete att mogna
samt ek och andra i landet mindre vanliga trädslag att trif-
vas temligen väl. På Nygårds rusthåll i Yläne kapell af
Pöyttis socken finnes landets största, enskild person tillhö-
riga, trädgårdsanläggning. I närheten af Åbo idkas biskötsel
och försöken med silkesmaskars uppfödande hafva slagit väl
ut. Fisket i den vidsträckta skärgården är indrägtigt. Den
granit, som finnes i närheten af Åbo, är finkornig och kan
antaga skön politur. Ett rikt kalklager åtföljer södra ku-
sten ifrån Åbo inåt Nyland; i Pargas (ön Ålö) och Kimito
socknar brännes mycken kalk. Jernmalm finnes på flera
ställen (t. ex. Charlotteberg, Baggböle och Wihiniemi
i Bjerno, Runholmen i Pargas, Hväsby i Korpo, Hamn-
holm och Strömma rusthålis ägor på Kimito-ön, den stör-
sta i skärgården). I Åbo-trakten är hemslöjden ganska be-
tydlig (stor bomulls- och linneväfnad). Här slog kristendom
och bildning sina första rötter i finsk jord (1157). De här
boende Sumerne hafva genom den långvariga beröringen
och beblandningen med Svenskarne erhållit ett rörligare och
lifligare lynne samt en större företagsamhet och händighet
än man finner hos de äkta Tavasterne.

Genom norra delen, sträckvis längs gränsen mot Sata-
kunda, går en del af Salpausselänne och en derifrån vid
Oripää kyrka utgående arm, mest bestående af såkallad rapa-
kivi. — Vattendrag: Hinnerjoki. — Nykyrka-å, utfallande norr
om Nystad. — Mynäjoki eller Alasjoki genom Wirmo socken
till Saarisviken. — Aurajoki, från Oripää kapell, genom Pöyttis,
Lundo och S:t Karins samt Åbo stad till Slottsfjerden. — Pe-
mar-å från Somero socken i Tavastland genom Nyby och Pe-
mar till Pemarviken. — Salo-å äfven från Somero, genom
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Kiikala och Uskela till den djupa och smala Halikko-viken.
Bjerno-ä från Kisko socken, till en del gräns mot Nyland.

Satakunda-anMen är till största delen flack. Genom
vestra delen rinna flera kustfloder, och i den östra, öster om
Satakundaåsen, utbreda sig de till Kumo-systemets vestra
tillflödsarm hörande vattendrag, framrinnande i en på natur-
skönheter rik trakt. De vestra och södra delarne äro bör-
digare samt bättre odlade och befolkade än de norra och östra,
der stora sträckor upptagas af träsk, kärr och moar (Ta-
vastmon). Betesmarkerna äro feta; Pungalaitio-osten är
känd. Tillgången på skog är ännu god med undantag af
slättlandet kring Kumo elf. En vidsträckt skiffergång genom-
går landskapet. I Säkylä finnes ett betydligt qvarstensbrott.
I Hvittis och Ikalis erhålles rödfärgjord, på Räfsö (vid Kumo
elfsmynning) svart marmor. Vid Haveri i Tavastkyrö bry-
tes nu åter jern. År 1855 upptäcktes ett stort jernlager
vid Suudenmäki i Wambula (Hvittis socken). I trakten af
Björneborg idkas stark bomullsväfnad. I södra delen samt
i norra delen af egentliga Finland tillverkas en stor mängd
trädkäril.

Höjder: I norr och söder sträcker sig Satakunnan-selänne,
emellan Suomenselkä och Salpausselänne. Dess norra del i
Kankaanpää och Ikalis socknar är utbredd i den bekanta
Tavastmon (Pohjankangas och Hämeenkangas). Den derifrån
mot öster utgående armen Hataraselänne blir i Tavastkyrö
högre och smalare samt framgår under olika benämningar
(Watulanharju, som genombrytes af Kyröskoski, Harjunharju,
o. s. v.) mot Tammerfors. Vattenskillnad emellan Ikalis-
vattenstråt i vester och Ruovesi-vattnen i öster bildas af en
ödslig öfver 500 fot hög trakt, Juhdinmäki. — Vattendrag:
Karvianjoki eller Sastmola-å, från Säkkijärvi inom Kauhajoki
kapell af Wasa län, genom Kankaanpää och Sastmola (Me-
rikarvia), der den utbreder sig i sjön Isojärvi. — Norr-
marks-å eller Ahlaisjoki, från den bekanta Kungskällan vid Sa-
takunda-åsen, genom Mouhijärvi och Ulfsby. Genom Lammin-
joki stå Sastmola- och Norrmarks-åar i ömsesidig förbindelse. —

Af de till Kumo-bäcken hörande vattendrag ligga inom detta
län de på nordöstra och östra gränsen mot Wasa och Tava-
stehus län belägna Wisuvesi, Tarjannes, Sotkanselkä, Ruovesi,

Geografi. 7
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Murola-fors i Ruovesi, Wankovesi, emellan Ruovesi och Mes-
suby, Näsijärvi, emellan Birkkala och Messuby, och Tamperen-
koski samt Pyhäjärvi i Birkkala, Sorvanselkä och andra We-
silaks-sjöar. Dessa allas i den nyssnämnda Pyhäjärvi förenade
vattenmassa afledas genom Nokiavirta i Birkkala till Kulovesi
i Karkku, hvarifrån vattenmassan, norrifrån förstärkt genom
Siurukoski med Kyrö, 280 fot upphöjda, 9 mil långa, inom Ikalis
och Tavastkyrö socknar framrinnande vattenstråt, utgjuter
sig i Rautavesi i Tyrvis och dädan genom Wammaskoski till
Liekovesi, som ger upphof åt Kokemäenjoki, hvilken under sitt
bågformiga lopp genom Hvittis, Kumo och Ulfsby socknar på
södra sidan upptager den 12 mil långa Loimjoki, som inkommer
från Tammela socken af Tavastehus län och genomströmmar
Loimjoki och Hvittis socknar, nära hvars moderkyrka den upp-
tager Pungalaitio-ån (Punkalaitumen joki). Uti dalen på sö-
dra sidan om Salpausselänne rinner Eurajoki från den för sin
rena sandbotten kända Pyhäjärvi genom Eura och Euraåminne
soeknar; den upptager på norra sidan ett tillflöde från Kjulo-
träsk (Köyliöjärvi) i Kjulo socken.

Åland utgöres af en stor ö, fasta Åland, och en
mängd (omkr. 80 st.) holmar, klippor och skär emellan Öster-
sjön i söder, Ålands haf (5 finska mil bredt) i vester, Bott-
niska viken i norr och i öster Skiftet, som (2 finska mil
bredt) skiljer åländska skären (Brandö) från den finska
(Wartsala). Marken är ojemn; rådande stenarten är röd
grofkornig granit. Endast östra delen af fasta Åland har
lerjord, men för öfrigt är fin sandmyHa allmän. Klimatet
är mildt och icke alla år tillfryser Ålands haf. Säden förslär
icke till behofvet. Ängsmarkerna äro feta och Ålands-osten
(Föglö socken) är berömd. Kalk- och jernmahnstreck finnas;
jernbrytningen på Sodö i Föglö socken är nu nedlagd. Vig-
tiga näringar äro fiske och jagt (sjöfogel och skjälar). För-
nämsta penningeinkomslen inbringa handel- och fraktresor.
Invånarne, hvilka äro af svensk härkomt, lefva snyggt, äro
driftige och raska.

De förnämsta och bredaste pass inom Åländska skärgården
äro: Lappvcsi (2| finska mil), emellan Brandö och Kumlinge, Delet
(2£ mil), emellan Kumlinge och Wargata på ön Wårdö, Bomar-
sunds-fjerden (1 mil) emellan Wårdö och fasta Åland, och Sig-
nilsskärs-fjerden (1| mil), den del af Ålands haf, som ligger
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emellan fasta Åland och de yttersta klipporna i vester, Signils-
skär, vid farleden till Sverige (Grislehamn). — På fasta Ålands
östra kust intränger hafsviken Lumparen. Af höjder är Or-
dallsklint betydligast och i öfrigt må nämnas Renberget i Sunds
socken, Gethaberget i Finström och Saltviksborg i Saltvik. —

Ättehögar finnas på flera ställen, de största vid Godby i Fin-
ströms socken.

I Satakunda:
Björneborg (Pori), på södra stranden af Kumo-elf, 3

mil från dess mynning, i Ulfsby socken, en af landets vig-
tigaste handelsstäder. Här finnes en högre elementarskola,
vexelkontor, en större tändsticksfabrik, mekanisk verkstad
och några andra fabriksanläggningar; 7,130 inv. Stadens
hamn är på Räfsö.

Redan 1365 erhöll Ulvilankylä (Gammelby) stadsprivile-
gier; staden flyttades 1558 till sitt nuvarande läge på kungsgår-
den Björneborgs (Bärnestes) ägor. — Kuvaskangas och Kän-
gas, glasbruk i Sastmola. — Långfors (Lank'koski), pappers-,
fajans- och lerpipsfabrik, nedom Sastmola-åns utflöde ur Isojärvi.
— Fredriksberg (Sola), — Norrmark, — Fredriksfors (Leineperi),
jernbruk, — Wiasvesi, kardfabrik, — Thorsnäs, glasbruk, — Sa-
hakoski, oljeslageri, i Ulfsby. — I Kumo socken finnes, 4 mil
ofvan om Björneborg, ett gammalt uthus, i hvilket enligt be-
rättelsen biskop Henrik, kristendomens första förkunnare i
Finland, skall hafva predikat. Detta hus är sedan 1857 för-
sedt med en kringbyggnad af sten.

Raumo (Rauma), gammal stad vid hafvet; handeln
god, mest med Jäkten och trädkäril; förut känd för sin spets-
knöppling; 2,825 inv.

Erhöll stadsprivilegier 1441 och har för sin uppkomst att
tacka det här anlagda klostret. Vid medeltidens slut hölls här
en berömd skola (Collegium Raumense). — Kauttua, jernbruk,
vid Eurajokis utflöde ur Pyhäjärvi, — Panelia, kardfabrik, iEura
socken. — På den närbelägna sjön Köyliöjärvi låter traditionen
den ofvannämnde biskop Henrik mördas af bonden Lalli.

Tammerfors (Tampere), i en naturskön nejd i Mes-
suby socken, vid Näsijärvis och Pyhäjärvis förening, landets
största fabriksstad (bumullsmanufakturi, pappersbruk, garf-
verier, klädesfabrik, linnemanufakturi, mekanisk verkstad, mas-
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ugn m. fl.), högre elementarskola, parkanläggning i engelsk
stil; 5,232 inv.

Anlagd 1779; erhöll fristadsprivilegier 1821. — Erkkilä,
jernbruk i Messuby. — Kyröskoski, bomullsmanufakturi i Ta-
vastkyrö. — Laukko, i Wesilaks, familjen Kurcks stamgods. —

Ikalis, köping (1858). — Nygård eller Kuru, blästerverk i Kuru
kapell af Ruovesi.

I Egentliga Finland:
Nystad (Uusi kaupunki), vid hafvet, beqväm hamn, be-

tydlig handel med läkten och trädkäril, läder- och tobaksfa-
brik; 3,079 inv.

Anlagd 1617. Fredsslut 1721.
Nådendal (Naantali), gammal, nu ringa stad vid haf-

vet. Här tillverkas en mängd väfda och stickade linne-,
bomulls- och yllevaror samt skoarbeten; obetydlig handels-
rörelse; 531 inv.

Har för sin uppkomst (stadsrätt år 1443) att tacka ett
här upprättadt brigifctinerkloster. — Birilä, landtbruksskola, i
Reso.

Abo (Turku), landets äldsta och märkvärdigaste stad,
f. d. hufvudstad, moderstaden för dess kultur, ännu genom
sin handel och industri en af de vigtigaste. Säte för en
hofrätt, landets erkebiskop och länets guvernör. Här finnes
ett vexelkontor, gymnasium, flera skolor, institut för döfstum-
ma, centralbibelsällskapet, ett evangeliskt sällskap, ett hushåll-
ningssällskap, 2 korrektionshus, flera fabriker (bomullsspin-
neri, sockerbruk, flera tobaksfabriker, mekanisk verkstad,
klädesfabr. o. s. v.); 16,841 inv. Staden genomflytes af Au-
rajoki, vid hvars mynning ligger Abo slott, det äldsta i
landet.

Staden räknar sin uppkomst ifrån tiden kort efter det
Svenskarne och kristendomen fingo fast fot i landet (1157). Ef-
ter den stora branden, som d. 4 och 5 Sept. 1827 förstörde nä-
stan hela staden, har den blifvit uppbyggd efter en förbättrad
plan. Fredsslut 1743. — Kuppis, invid staden, med S:t Henriks
redan i forntiden berömda helsokälla, med hvars vatten tradi-
tionen låter de första kristna finnarne döpas. Nu är der en
kallvattenkuranstalt och f. d. finska trädgårdsodlingssällskapets
trädgård. — Runsala (Ruissalo), en täck ö med ek- och has-
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selskogar, f. d. kungsgård, nu förenad med staden; villor och
parkanlägningar. —•' Lemo-udde, sydost från Åbo, strid 1808.
— Qvidja. i Pargas, ett den fordom ryktbara familjen Fleming
tillhörigt gods. — Kånkas, i Masku, hjeltarne Horns stamgods.
— Willnäs och Saaris, i Lemo, äfven gamla herresäten. —

Liltois, stor klädesfabrik, i Lundo. — Hällts, färg- och krit-
qvarn, i S:t Karins. — Tuorula, glasbruk, i Pöyttis. — Kärsä-
mäki, porterbryggeri, i S:t Marie socken. — Näsegård (Lato-
kartano, Kuusto), jernbruk, — Tyko (Teijo), masugn, — Kos-
kis, masugn och kopparsmälthytta, i Bjerno. — Salo. köping
(privilegier 1860), — Mathildedal och Kirjakkala, jernbruk,
— Juvankoski, pappersbruk, — Ingeris och Iloniemi, glasbruk,
i Uskela. — Björkboda och Sunnanå, jernbruk, — Dahl, masugn
och jernbruk, — Westankärr, känd från 1808-års krigshistoria,
på Kimitto ön, vid hvilken finnas de i 1808-års krigshistoria fö-
rekommande Sandöström och Jungfrusund. — Kuustö (Kuus'luoto),
ö i Piikkis socken med ruiner af ett Finlands katolska bisko-
par tillhörigt slott, som Gustaf I lät nedrifva (1528). — Skjälö,
ö i Nagu socken med ett hospital (inrättadt 1619) för sådana
sinnessjuka, som anses vara oförbätterliga. — Fortuna, en mindre
fajans- och lerpipfabrik på Keldinge säteri i Nagu. — Terttilä,
pappersbruk, — Johannislund, glasbruk, i Kiikala.

På Åland:
Mariehamn, på södra kusten vid Sviby vik, inom Jo-

mala socken, landets yngsta stad.
Anlagd 1859; privilegier d. 20 febr. 186'. — Skarpans,

ett 1854 förstördt fästningsverk i Sunds socken, vid Bomar-
sund. — Kastelholm, kungsgård med ruiner af ett f. d. befäst
slott i Sunds socken. — Degerby i Föglö, tullkammare. — Eckerö
i Hammarland, tullkammare och gränsepostkontor. — Godby i
Finström, lasarett och skolinrättningar.

4. Nylands län
Utgöres af det 25 mil långa, 4—B mil breda kust-

landet, nedanom Salpausselänne, längs finska viken till Kym-
mene elf och dess vestra mynningsarm vid Abborfors. Mar-
ken är ojemnad af en mängd höjdsträckningar, emellan hvilka
mindre flackor utbreda sig. Kusten är af en mängd inträn-
gande hafsvikar sönderskuren i landtungor och berguddar
(t. ex. Hango, Porkala) samt åtföljd af klippor och skär.
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Oaktadt några sandhedar finnas i vestra delen och den östra
är besvärad af stora, lösa stenblock, består marken i all-
mänhet af bördig lera. Jordbruket bedrifves också här med
mera insigt än i landets flesta öfriga delar, hvarvid de många
större egendomarne lemnat goda föredömen. Klimatet är mildt:
hvete trifves, men odlas föga. Ek förekommer, men detta
trädslag tyckes i allmänhet vara i affagande i landet. Lönn,
lind, asp och andra ädlare trädslag vexa vilda; fruktträd
finna god trefnad i det fuktiga hafsklimatet och odlas gan-
ska allmänt. Ingo socken är känd för sin humleplantering.
Fisket är indrägtigt; Ekenäs hvassbuk är fördelaktigt känd;
i Kymmene fångas lax. Kalklagret från egentliga Finland
åtföljer kusten inemot Helsingfors; i Karis socken brännes
mycket kalk. Vestra delen af länet har god tillgång på
jernmalm. Ett rikt jernfält sträcker sig från Bjerno i Åbo
län genom Tenala inåt Pojo. Af ställen, der jernmalm fid-
tals brutits och brytes, må nämnas Ojamo, i Lojo, landets
äldsta grufva, upptagen 1542 af den då mäktige, för många
goda egenskaper utmärkte, men äfven såsom bondplågare
kände Erik Fleming, Rautniemi, äfven i Lojo, Jussarö, ö
i Pojo, Tuorila eller Kuolonsuomäki i Wihtis, Mankans
i Esbo, Sillböle, Tavastby, Munksnäs, Stansvik på Degerö-
halfön, alla i Helsinge. Koppar anträffas och brytes på par
ställen (Orijärvi i Kisko, Paavola i Lojo). I Ingo socken
har man påträffat bernsten. Här och i egentliga Finland
finnas de flesta bruksanläggningar. Invånarena, som utgö-
ras af Svenskar och Tavaster, förråda lika stort öfver mod i
sitt yttre, som slapphet i sin karaktär. De utmärka sig
såsom åkerbrukare och sjömän, men äro föga händige.

Höjdsträckningar: Från Tavastland inkommer Lohjanse-
länne, som snart (vid Hyvinge i Nurmijärvi) utsänder en arm
mot söder genom Thusby och Helsinge inemot Helsingfors, men
sjelf går genom Wihtis, Lojo, Karis (Karis malm) och Pojo
förbi Ekenäs, till Hangö-udde. Genom länets nordöstra del (litis
socken) gå delar af Salpausselänne och af en nordligare för-
dämningsås. Högsta toppen i länet är Ketunmäki (386 fot),
nordost från Elimä kyrka. — Vattendrag: Karis-å, från sjöarna
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i Wihtis och Lojo, rinner genom Karis och Pojo socknar till
den långsmala Pojo-viken. — Sjunde-å (Siuntion-joki) utfaller
i Pikkala-viken. — Helsinge- eller Wanda-å, från Loppis soc-
ken genom Nurmijärvi och Helsinge, utfaller en half mil från
Helsingfors i Sörnäs viken. — Sibbo-å, genom Mäntsälä, Thusby
och Sibbo. — Mäntsälä-ä utfaller inom Borgå socken. — Borgå-ä
genom Orimattila, Mörskom och Borgå. — Forsby-ä (Pärniön-
joki) genom Lappträsk och Perno till Perno-viken. — Kymi-
joki inkommer från S:t Mikkels län, genombryter norra för-
dämningsåsen och framrinner genom litis i en mot norr öppen
båge, men efter att hafva upptagit Wuohijärvis (92) vatten-
massa, som äfven genombryter norra åsen, gör den en böjning
mot söder, störtar nedför Salpausselänne (Kcltis ström) och fram-
rinner längs gränsen mot Wiborgs län till hafvet (Anjala,
Abborfors).

I Nyland:
Ekenäs (Eikneesi, Tamminiemi), äldre stad på en i

hafvet utlöpande landtunga, i Pojo socken; god handel; Eke-
näs handskar äro kända; ullspinneri; 1,353 inv.

Omtalas såsom stad 1515. — Gustafsvärn, ett 1789 anlagdt,
1854 förstördt, mindre fästningsverk, på Hangöudd i Tenala.
Sjöslag 1714. — Skogby, Koskis, Trollshöfda, masugnar i Tenala.
— Fiskars, i Pojo, koppargar- och hammarverk, jernbruk, me-
kanisk verkstad och fabrik för finare stålarbeten. — Antskog,
koppar-vaskverk, klädesfabrik och kattunstryckeri, — Billnäs,
vid Karis-å, jernbruk, i Pojo. — Kärkclä, kopparsmälthytta, i
Karislojo. — Svarta (Mustio), vid Karis å, landets äldsta jern-
bruk, i Karis. — Raseborg, i Karis, f. d. kungsgård, med rui-
ner af ett slott, som säges vara (1372) uppfördt af den rike
Bo Jonsson Grip. — Fagervik (Waakeri), jernbruk och masugn,
i Ingo. — Ojakkala, glasbruk. — Högfors, masugn, puddlings-
verk och mekanisk verkstad, i Wihtis.

Helsingfors (Helsinki), på en i hafvet utlöpande land-
tunga, landets hufvudstad, säte för Generalguvernören och
Kejserliga Senaten (ifr. 1819) samt alla för landets styrelse
och förvaltning inrättade centralverk, Alexanders-Universitetet
(efter 1828) och alla dermed i samband stående inrättningar,
några sällskaper för befordrandet af vetenskap och konst (veten-
skaps-societeten, läkare-sällskapet, finska litteratur-sällskapet,
sällskapet pro flora et fauna fennica, finska konstföreningen),
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äfvensom länestyrelsen. Här finnas normalskolan, en högre
elementar- och fruntimmersskola samt flera andra skolinrätt-
ningar, flera större och mindre fabriker. Handelsrörelsen är
med afseende å årliga varuomsättningen den största i landet
(öfver 6 milj. mrk, men deraf kommer endast T^del på
exporten). Har tvä förträffliga hamnar; station för finska
krigsflottan. Praktfullt byggd; 19,646 inv., hvartill kommer
Lifgardets och Sjöekipagets församlingar (2052 pers.).

Anlagd 1550 vid Wanda-åns utlopp (Gammelstaden); flyt-
tad till sitt nuvarande läge på Estnässkatan 1642. Här (å
Kampen) afgjordes 1741—1743 årens krig. — Lappviken, en
kuranstalt för sinnessjuka, nära staden, likasom Ulrikasborg,
en besökt och välbyggd brunns- och badinrättning samt flere
praktfulla villor och Universitetets astronomiska observatorium.
— Thölö, sockerbruk, Fiskurs och Haganäs, mekaniska verk-
städer, nära staden. — Gammelstaden, färgqvarn och strumpfa-
brik, — Wanda, masugn, i Helsinge. — Svedja, i Sjundeå ett
familjen Flemings stamgods; Svedja-Klas är känd från klubb-
krigets historia. — Mariefors (Kellokoski), jernbruk i Thusby.
— Söderkulla, i Sibbo, landtbruksskola.

Sveaborg (Wiapori), stark fästning, en half mil från
Helsingfors, på 7 holmar (Vargskären): Vargö, hufvudfäst-
ningen, Stora, och Lilla Öster Svartö, Vester Svartö,
Gustafssvärd, Långörn och Löven. Station för en del
af ryska krigsflottan.

Anläggningen påbörjades 1749 under ledning af grefve
Ehrensvärd, hvars graf finnes på kommendantsgården på Vargö.

Borgå (Porvoo), gammal stad vid Borgå-åns utlopp i
en hafsvik. Biskopssäte, gymnasium, högre elementarskola,
döfstummeinstitut, några mindre fabriker, betydlig handel;
3,118 inv.

Omtalas som stad redan 1424. Här hölls en landtdag 1809,
då landets nuvarande statsskick grundlades. — Tjusterby, fabrik
för åkerbruksredskap, i Borgå socken. I nämnde socken hafva
flera af Finlands förnämsta härförare så i äldre som nyare ti-
der sin födelsebygd, såsom den från 30-åra kriget kände Tor-
sten Stålhandske på Hummelsund och den från 1808-års krig
kände Karl Johan Adlercreutz på Kiala. — Sellinge, glasbruk,
i Mäntsälä.
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Lovisa (Loviisa), stad vid en hafsvik, betydlig rörelse,
högre elementarskola, 2,571 inv.

Staden anlades 1745 med namnet Degerby; erhöll 1752
namnet Lovisa efter dåvarande drottningen Lovisa Ulrika. Var
en tid (1743—1778) säte för landshöfdingen öfver Kymmene-
gårds län. Vid inloppet från sjösidan ligger den nu mera ra-
serade fästningen Svartholm. — I Thorsby by af Perno soc-
ken föddes (1512?) fiskaresonen biskop Mikael Agricola. —

Nära Forsby öfvergifna jernbruk bearbetades en tid en silfver-
grufva i 16 schakt. — Strömfors, jernbruk vid Kymijoki. —

Werälä, by i Elimä; fredsslut 1790. —■ Anjala, sätesgård i
Elimä, skänktes af konung Karl IX åt en lifländare Henrik
Wrede; nu tillhörig furst Menschikoff. Anjalaförbundet 1788. —

I Tavastland: Pcrhenieni, i litis. Ifrån härvarande kalk-
brott säges Birger Jarl hafva hemtat kalk vid uppförandet af
Tavastborg.

5. Wiborgs län,
utgörande största delen af gamla Finland*), stöter i söder till
Finska viken och i sydost till Ladoga. Marken är öfverallt
ojemn och, om sjöar och träsk undantages, finnas få och
obetydliga slätter. I de omslutna dälderna, der vattnet sak-
nar aflopp, hafva bildat sig kärr, otjenliga mossar och gung-
fly. Jordmånen längs stränderna af Finska viken, Ladoga
och Wuoksen utgöres af en icke så alldeles ofruktbar lera,
men i öfrigt finnes mest, emellan kala, skoglösa höjder och
stenrösen, en med småsten blandad sandjord, som utan fli-
tig skötsel är föga gifvande. Emedan svedjebruket mycket
varit anlitadt och svederna sedan under flera år stå kala,
har marken på flera ställen ett vildt och ödsligt utseende.
Natursköna utsigter saknas dock icke, såsom längs Ladoga-
stranden med sina, emellan branta, skarpa berguddar, in-
trängande vikar. Jordbruk tich handslöjd hafva i allmänhet
mycket försummats af innevånarena, som, till sin natur lång-
samma, med modlöshet och olust göra sina dagsverken på

*) Dermed förstår man den del af landet, som ligger öster
om Kymmene-elf och söder om Nyslott, d. ä. Wiborgs län och
södra delen af S:t Mikkels län; den del af landet, som före 1809
hörde till Ryssland.
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de många donationsgodsen, hvarföre ansenliga sädesförråder
och allehanda slöjdartiklar införas från Ryssland. Bohvete,
som, ehuru sådt i den svagaste jord, stundom gifver ända
till 30:de kornet i afkastning, odlas mera än annorstädes i
landet, men likväl icke särdeles mycket. Förnämsta penninge-
inkomsten har erhållits genom framsläpandet af föror, äfven
till mera aflägsna trakter i landet; denna inkomstkälla har
i sednare tider aftagit, men jordbruket i stället stigit. Såsom
ett gränsland var osäkerheten i fordna tider här mycket stor
och torde i sin mån vara orsaken till den ännu alltför all-
männa seden att blott lefva för dagen. Laxfisket i Kym-
mene samt lax- och sikfisket i Wuoksen äro indrägtiga; Saima
och Ladoga äro äfven fiskrika. I dessa vattendrag uppe-
hålla sig svarta skjälar. I de ostligaste socknarne drifves
stor sågrörelse. Mineralriket är rikt: sjö- och myrjern, mar-
mor och kalk (på flera ställen, förnämligast i Ruskeala, norr
om Ladoga), fältspat (i Impilaks, hvarifrån årligen till pors-
linsfabriken i Petersburg föras stora qvantiteter), koppar (rika
tillgångar vid Koirinoja i Pitkäranta by af Impilaks socken),
tenn (vid samma Pitkäranta), fajanslera (i Parikkala socken),
blyerts, porfyr (på ön Högland). Största delen af det er-
hållna utbytet föres till Ryssland, der afsättning icke heller
saknas på det som granitbrotten (det förnämsta vid Pyter-
laks by i Wederlaks socken, hvarifrån äfven det 98 fot höga,
22 fot tjocka Alexanders-obelisken i Petersburg är tagen)
samt jern- och glasbruken lemna. En annan vigtig export-
vara till Petersburg är videbark. Landsvägarne äro goda
till följe af den ymniga tillgången på "rapakivi" (sjelffrätsten),
som inne i jorden bibehåller sin fasthet, men i luften vittrar
till grus. Hufvudbefolkningen ar Finnar af karelska stam-
men, men de ha mottagit stort intryck af beröringen med
Ryssame. Största delen äro lutheraner; befolkningen i Suo-
järvi, Salmis och Suistamo socknar samt Kidelä kapell af
Impilaks bekänner grekisk-ryska läran, som äfven har spridda
anhängare öfverallt i länet (omkr. 32,000). Förnämligast i
Mohla och Kivinebb socknar äro Ryssar bosatta.
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Höjdsträckningar: Hufvudkedjan utgöres af Salpausse-
länne, som i nordöstra Karelen inkommer från Kuopio län och
går genom Suojärvi socken mot söder till Totoq/ärui-höjderna,
der den vänder sig mot nordvest och snart, vid Korpiselkä
kapellkyrka, återvänder till Kuopio län, hvarifrån den dock län-
gre i vester återkommer i sträckning mot söder genom Uugu-
niemi socken till närheten af Ladogas nordvestra strand, derifrån
den fortgår mot sydvest och vester, mot Wuoksen (Imatra)
och längs Saimas södra strand mot Kymijoki (Keltis). I jemn-
bredd med denna sträcker sig den af Saimas södra fjerd ge-
nombrutna norra fördämningsåsen. I öfrigt höra hit: a) norra
delen af Aunuksen-selänne, som från Tolvajarvi-höjderna sträcka
sig inåt Ryssland och utbreda sig i sandfälten öster om Ladoga,
b) största delen af Äyränpään selänne längs Wuoksens vestra
strand inåt Ingermanland; c) en sidogren från Salpausselänne
mot söder emellan Nyland (Wekkelaks socken) och Karelen
(Wederlaks) till finska viken, der den slutar med det från
1741—1743 årens krig beryktade passet Mäntylaks, och d) ve-
ster om Saima, sydligaste delen af Savonselänne, inkommen
från S:t Mikkels län. — Vattendrag: Kymijoki med sina 5 ut-
loppsarmar: Abborfors, Pyttis, Suttila, Kymmene och Högfors.
— I dalen emellan Salpausselänne och dess norra parallelkedja
rinner JFaZfceaZa-vattenstråt till Kymijoki. — Juustilanjoki från
Lappvesi med 3 mynningar till Suomenvedenpohja (nordligaste
delen af Wiborgska viken). — Rajajoki bildar gräns i sydost
(Rautus och Kivinebb socknar). — Suvanto, sjö i Sakkola,
nära Ladoga. — Wuoksen, från Saima, genombryter Saimas
strandas med Imatra fall i Ruokolaks och fortgår i bågformigt
lopp, stundom utbredd i stora fjerdar, genom socknarne Jäs-
kis, S:t Andree, Mohla, Walkjärvi, Räisälä och Keksholm.
Sedan man (år 1857) gräft en kanal genom det 375 alnar
breda Kiviniemi-näsei emellan Wuoksen och Suvanto, som vid
Taipale utgjuter sig i Ladoga, har Wuoksen erhållit ett kortare
aflopp till Ladoga. — Läskelä-å eller Jänisjoki, genomflytande
Jänisjärvi, till Ladoga. — Tulemajoki, genom LoimaZa-sjö, till
Ladoga. — De i östligaste delen belägna vattendrag, Suojärvi
m. fl. falla till Onega. — Tolvajärvi, i nordost, afledes norrut
till Melaselkä inom Kuopio län. — Wiinajoki, gräns mot
Olonets, äfven till Ladoga, hvars nordvestra hälft ligger inom
Finland. — Till detta län hör äfven södra delen af den örika
Saima, hvarigenom Saima kanal, som börjar vid Lauritsala,
5 verst öster om Willmanstrand, leder genom Saimas strandas
samt vattendragen Nujamajärvi, Soskuenjoki, Juustilanjoki,
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Juustilanjärvi och Lavolansalmi (28:de och sista slussen) och ut-
faller, efter 5 mils sträckning, i Wiborgska viken, emellan
staden och fästningen.

I Nyland:
Fredrikshamn (Hämma), på en udde i Wehkalahti, be-

fäst, kadetskola och fruntimmersskola; betydlig handel;
2,296 inv. samt kadetskoleförsamlingen (351 pers.)

Anlagd 1656 under namn af Wekkelaks; erhöll (1723) sitt
nuvarande namn efter konung Fredrik, som året förut be-
gynte dess befästande. Fredsslut 1809. Dess förstäder heta
Wiborgska, Sandby eller Hietaniemi och Saviniemi. — Kymmene,
ett litet fäste vid Kymijokis östra mynning. — Ruotsinsalmi
(Svensksund), vid Kymijokis östra mynning, ämnad till befäst
hamn för krigsskepp, hvarföre på den närbelägna ön Kotka
erforderliga byggnader uppfördes. Sjöslag 1789 och 1790. — Hög-
land (Korkea- 1. Suurisaari), ö i Finska viken, med en 433
fot hög bergstopp Mäkipäällys- Sjöslag 1788. Är likasom de
andra ut-öarne bergig, sandig och oiruktbar; näringar äro fiske,
skjälfångst och skeppslotsning.

I Karelen:
Wiborg (Wiipuri), gammal, väl befäst stad vid Wi-

borgska viken. Säte för en hofrätt och länets guvernör. Här
finnes ett vexelkontor, högre elementarläroverk, 2 fruntim-
mersskolor, finskt litteratursällskap, korrektionshus och der-
med förenad anstalt för vanvårdade barn (på Nygård hem-
man i Wiborgs socken), 6 kyrkor, några fabriker. Af alla
Finlands städer har Wiborg att framvisa det högsta värdet
på exporterade varor, hvilka utgöras af plankor och bräder,
som mest från sågverken i Kuopio län nedföras. Handels-
rörelsen har dock varit mest passiv. Wiborgska kringlor äro
kända; 5,194 inv.

Ar 1293 anlades af Torkel Knutsson Wiborgs slott på en
holme nära staden. Denna erhöll privilegier 1403 och försågs
af Erik Axelsson Tott med murar (omkr. 1477). Wiborgska
smällen 1495 och Wiborgska gatloppet (sjöslag) 1790. Förstäderna
heta Pantsarlaks, Petersburgska och Wiborgska (Neitsniemi). —

Monrepos (Wanha Wiipuri, ty staden skall i äldre tider varit
här belägen), nära staden, en praktfull parkanläggning med
Wäinämöinens bildstod. — Harjus, läderfabrik i Wederlaks. —
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Ykspää, läderfabrik, — Kirjola, ljus- och tvålfabrik, — Tervujoki,
tvålfabrik, — Rokkala, spegelfabrik, — Herttuala, tåg- och
cichoriefabrik, — Kinteri, oljeslageri, — Maaskola, agronomisk
modellfarm, alla i Wiborgs socken. — Peippola, jernmanufak-
turi, — Talisola, pappersbruk, — Leistilä, glasbruk, i Nykyrka.
— Kyrölä, fabrik för eau de cologne, i Mohla (Pyhäristi) soc-
ken. — Sumbula, masugn i Rautus. — I Kivinebb (Kivennapa)
socken finnes det ryska gevärsfaktoriet Systerbäck med dertill
hörande Raivola masugn.

Keksholm (Käkisalmi), på en ö, bildad af Wuoksens
mynningsarmar, befäst, idkar handel på Petersburg med
Karelens produkter: bräder, videbark, smör, fiske, villebråd
och pelsverk. Denna handel underhjelpes äfven af ryska
ångfartyg: 1,181 inv.

I närheten fanns af ålder ett fäste, som (1295) förstärk-
tes af Sigge Lake. År 1310 ombyggdes fästet på sitt nuva-
rande ställe. Den närbelägna staden erhöll privilegier 1617.
Hufvudort i f. d. Keksholms län. — Konnevits (Kononsaari), ö
i Ladoga, i Pyhäjärvi socken, har ett grekiskt kloster, an-
lagdt 1393. — Kurkijoki (Sloboden), Kronoborgs kyrkoby, på
sätt och vis en köping vid Kurenojas utlopp i Ladoga, upplag
för handeln på Petersburg. — Suotniemi, fajans- och porslins-
fabrik, i Räisälä.

Sordavala (Sortavala), ryska Serdopol), vid norra stran-
den af Ladoga; kardfabrik, handel på Petersburg; 589 inv.

Staden är grundlagd sannolikt kort efter 1617 och hade
handels-privilegier 1629. — Walamo, ö i Ladoga, i Sordavala
socken, med ett grekiskt kloster af första ordningen, anlagdt
992. — Pitkäranta, koppar- och tennverk i Pitkäranta by af
Impilaks socken. — S:t Anne eller Suojärvi, jernbruk och
masugn, i Suojärvi.

I Savolaks:
Willmanstrand (Lappeenranta), vid södra stranden af

Lappvesi (Saimas södra fjärd), i Lappvesi socken; oljesla-
geri; 803 inv. I närheten på en udde i Saima, ligger det
f. d. fästet, nu kasern och korrektionshus för qvinnor (235
personer).

Förekommer som stad 1656, med privilegier af 1727 och
1816. Låg fordom närmare slottet. Fältslag 1741. — Lavola,
fajansfabrik, i Lappvesi. — Davidsstad (Taavitti) i Luumäki,
betämd till gränsfästning 1793; planen icke utförd. — Kärna-
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koski, pass i Savitaipale; fältslag 1788. — Lauritsala, lasta-
geplats vid Saima kanals norra mynning.

I Tavastland: Walkeala, känd för den skarpa strid, som
den 29 Apr. 1790 föreföll nära socknekyrkan.

6. Kuopio län.
Marken är i allmänhet ojemn med trånga dalar emellan

branta åsar och kala, skarpa bergsträckor, och är norra de-
len bergigare än den södra. De Karelska höjderna äro högre
än de i Savolaks, men de äro deremot mera långsluttande
och i flera afsatser. Många af dem äro ända upp till top-
parne täckta af växtjord, skogbeväxta samt till en del od-
lade och bebodda. Stora sträckor upptagas af sjöar, hörande
dels till Saima- dels till Päijänne-systemet, kärr, myror och
mossar, af hvilka många äro så sänka att de för att kunna
öfvergås måste beläggas med spångar; ofta kunna de äfven
vintertiden endast på skidor öfverfaras. Herrskande jord-
månen är stenbunden sandmylla och en, ett ansträngt arbete
erfordrande, jäslera. På sina ställen förekommer en mera
gifvande svartmylla, som dock oftast är för mycket sten-
blandad. Genom svedjebruk och kärrodlingar vinnes största
delen af sädesförrådet, som vid vanlig växt förslår för be-
hofvet, ehuru mjölets uppblandning med stamp äfven då icke
är ovanlig. Potatisodlingen är af mindre vigt än i de fle-
sta andra delar af landet. Boskapsskötseln är ganska in-
drägtig och stora qvantiteter smör utföras till Wiborgs län
och Ryssland, der östra Finlands produkter nu funnit en
närmare och beqvämare afsättning än förut längs vestra
kusten. Hästarne äro goda och skötas väl. Största delen
af höafkastningen erhålles från odlade kärr och starrängar.
På öfvergifna sveder är sommarbetet rikt och kraftigt, men
markens stenbundenhet tillåter icke höbergning. Jagten är
icke lönlös. En och annan elg visar sig, stundom äfven
förirrade renar. Villebråd och pelsverk kunna äfven afytt-
ras. Af den största vigt hafva i sednare tider urskogarne
blifvit, hvarest sågqvamarne tillverka en mängd plankor och
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bräder, som längs de genom strömrensningar och slussverk
farbargjorda vattendragen föras till Wiborg. Af mineralier
förekomma koppar i Ilomants (Mäntywaara anses hafva
riklig tillgång) och Pielisjärvi, jernmalm (den långsträckta
Rahosenmäki i Nilsiä, flera grufvor i Ilomants samt från
sjöar och myror), kalk, täljsten (hvaraf äfven grytor tillver-
kas), slip- och qvarnstenar. Den finska befolkningen tillhör
Karelska stammen, som mera tillgänglig för främmande in-
flytande än den tavastländska, låtit de östra grannarne in-
verka på sig. Lutherska läran är allmänt herrskande; den
grekiska räknar sina (7,370) bekännare förnämligast i den
hithörande delen af Suojärvi samt i Ilomants och Libelits
(Liperi).

Sammanhängande höjdsträckningar äro: 1) en del af Suo-
menselkä (Kajanas landtrygg), längs gränsen mot Österbotten;
2) norra delen af Savonselänne (Vedenjakaja) genom vestra Sa-
volaks; 3) norra delen af karelska armen genom nordöstra
Savolaks och mellersta Karelen; 4) en del af Salpausselänne,
som inkommer från Wiborgs län, går genom Ilomants och
efter den vid Selkis skedda föreningen med Karelska åsen
återvänder med sydlig sträckning genom Tohmajärvi och Kides
till Wiborgs län; 5) Koli längs Pielisjärvis nordvestra strand.
Bland enskilda höjder må nämnas: i Idensalmi Pöllömäki, 839
f., Kulvenmäki, 765 f., och Sallisenmäki, 749 f.; i Rautalampi
Vesamäki, 725 f., och Ohimäki, 713 f.; i Kuopio socken Honka-
mäki, 797 f. och Pojumäki, nära staden; i Nilsiä, på gränsen
emellan Savolaks och Karelen, Pisavuori, 600 f., känd för sin
håla och sina bergskristaller, fordom ett gränsmärke emellan
Ryssland och Sverige; i Libelits Pyytinvaara, det högsta i denna
del af Karelen, Martovaara, och Timovaara, hvilka synas på
2—3 mils afstånd; samt en mängd toppar utmed Pielisjärvis
norra och vestra stränder. — Vattendrag: a) Till Päijänne-
systemet höra de sammanflytande Pielavesi, Nilakkavesi (82),
lisvesi, Konnevesi (86), och Kynsivesi, hvilka från nordost
utfalla till sjöarne i Wasa län. — b) Saima-systemets vestra
tillflödsarm uppkommer genom de från flera källor kom-
mande vattenmassor, hvilka norrifrån genom Koljonvirta och
lisalmi, österifrån genom Palois fors, vesterifrån genom Kihlo-
salmi samla sig till Porovesi i Idensalmi socken, hvarifrån Pelto-
salmi och Nerkoo sund leda till Onkivesi (54) och vidare Vian-
nonkoski (slussverk) till Maaninkavesi och ytterligare Ruokovirta
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(med nyligen utförd kanalanläggning) till den 275 fot upphöjda
Kallavesi. Denna stora sjö, hvars båda fjerdar sammanbindas
genom passet emellan Kelloniemi och Toivola, förstärkes ge-
nom Jännevirta af den vattenledning, som vid Sotkamo-grän-
sen uppstår och framrinner genom Idensalmi och Nilsiä under
namn af Syväri (57), Vuotjärvi, Juuva-fors (Strömsdal), Muurue-
vesi och Juurusvesi (59). Kallavesi afledes mot söder inåt Lep-
pävirta genom Puutossalmi till Koirusvesi och vidare genom
Konnuskoski (sluss) till Unmikkavesi samt ytterligare genom
Varkausström till Åimisvesi (42) i S:t Mikkels län. Bland Kal-
lavesis tillflöden må ännu märkas Vehmassalmi från Suvasvesi
(60), hvilken äfven afbördar sitt vatten mot sydost till Kaavi
vattenstråt med Kaavivesi och Juojärvi (61), som i sydvest ge-
nom Palokki ström afledes till Heinävesi i S:t Mikkels län.

—■ c) Saima-systemets östra hufvudgren har sin källa i Ryss-
land och utbreder sig inom Finlands gräns i Ruunajärvi och se-
dan Pankajärvi, som upptager ett tillflöde från Jonkeri sjö i
Karelens nordöstra hörn och genom Lieksanjoki afbördar sig
till centralsjön Pielisjärvi. Derifrån utfaller Pielisjoki, som, ef-
ter upptagandet af Koitajoki från Koidere (49) och andra sjöar
(Melaselkä, Nuorajärvi.) i Ilomants' vildmarker, inflyter i Py-
häselkä i Libelits, hvarifrån vattnet kring Bräkylänniemi in-
kommer i Orivesi på gränsen mot S:t Mikkels län. Denna
sistnämnda upptager i norr Komperonjoki från Viinijärvi i Li-
belits, hvilken förut emottagit Höytiäinens vatten, som nu ge-
nom en kanal direkte afledes till Pyhäselkä, och i sydost Puhois
ström från Pyhäjärvi i Kesälaks på gränsen mot Wiborgs län.
— Megrijärvi, i länets östligaste hörn, ligger inom Onegas vat-
tenområde.

I Savolaks:
Kuopio, stad i ett vackert läge på den halfö, som de-

lar Kallavesi i två fjerdar, säte för läne- och stiftsstyrelsen.
Här finnes ett vexelkontor, gymnasium, högre elementar- och
fruntimmersskola, döfstumme-institut, läderfabrik; 4,066 inv.

Anlagd 1776; erhöll stapelstadsprivilegier 1858. — Leväis,
landtbruksskola, nära staden. — Strömsdal (Juvan ruukki),
jernbruk, — Palonurmi, blästerverk, — Urimalaks, Finlands äld-
sta blästerverk, nedlagdt, i Nilsiä socken. — Idensalmi, köping
(1860) på Haukiniemi udde. — Jyrkkäkoski, jernbruk och mas-
ugn, —■ Salahmi, blästerverk, med Nissilä och Ostokoski bläster-
ugnar, i Idensalmi. — Varkaus, jernbruk och mindre mekanisk
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verkstad, — Pakala, garfveri, i Leppävirta. — Korkeakoski,
blästerverk, i Pielavesi. — Toivola, midtemot Kuopio, och
Virta bro Öfver Koljonvirta i Idensalmi, kända ur 1808 års
krigshistoria.

I Karelen:
Joensuu (Pielisensuu), vid Pielis-åns mynning, i Li-

belits socken, 598 inv.
Anlagd 1848; erhöll stapelrätt 1860. — Pangakoski, blä-

sterverk, i Pielisjärvi. — Herajoki, nedlagdt kopparverk, i Ilo-
mants, vid Pielisjärvi. — Käenkoski, blästerverk, — Möhkö, mas-
ugn, i Ilomants. — Värtsilä, masugn och jernbruk, — Katti-
lankoski, jernbruk, — Jouhkola, landtbruksskola, i Tohmajärvi.
— Anttola, klädesfabrik, i Libelits. — Jukajoki, blästerverk
i Kontiolaks.

7. S:t Mikkels län
är så fullt af sjöar att få trakter på jorden dermed kunna
jemnföras. Den täta omvexlingen af öppna fjärdar, vikar,
sund, näs, holmar, höjder och skogbeväxta stränder skapar
här, likasom på flera andra ställen i det inre landet, en
mängd de herrligaste utsigter och belägenheter. Landet
emellan de många sjöarne, hvilka höra dels till Päijänne-,
dels till Saima-systemet, upptages vexelvis af mossar, kärr
och stenbunden sandjord, som flerstädes uppstiger i åsar,
gående mot söder och sydost. Dälderne äro här (nedre
Savolaks) bredare och mera öppna än i norra Savolaks.
Jordmånens magerhet och höbolens inskränkthet göra att äf-
ven här sädesförrådet måste förvärfvas genom kärrodlingar
och svedjande. Sedan man af ett svedjeland tagit några
skördar, lemnas det till gräsväxt, som de första åren är
riklig och kraftig, men den utmattade jorden står sedan
flere år kal och onyttig, innan den åter kan bära skog.
I norra, östra och mellersta delarne odlas bohvete. Hamp-
kulturen är betydlig. Boskapsskötseln är ganska vigtig. De
karelska, savolaksska och tavastland ska hästarne äro icke
allenast begärliga i eget land, utan vinna äfven afsättning
i Ryssland; de skötas mycket väl och dela med husbonden
det ofta knappa sädesförrådet. Sjöarne äro i allmänhet fisk-
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rika (allmännast muikkor och gös); i Saima uppehålla sig
lax, äfvensom skjälar. Sågrörelsen är betydlig. Mineralri-
ket tyckes vara mindre rikt; sjö- och myrmalm erhålles dock,
äfvenså kalk. De under sednare åren verkställda strömrens-
ningar hafva medfört mycken nytta och efterhand skall saima-
kanal öppna nya vägar till välstånd för det östra Finland,
hvars befolkning i brist på afsättningsplatser och genom en
långväga kostsam transport icke funnit synnerlig uppmuntran
till att vidga sitt jordbruk och sin öfriga industri. Likasom
Finnarne i allmänhet äro äfven Savolaksarne håglösa, men
uti ett företaget verks utförande äro de ihärdiga och out-
trötteliga.

Förnämsta höjdsträckningen är södra delen af Savonse-
länne, som inkommer från Kuopio län, framlöper midt igenom
länet (Pieksämäki, S:t Mikkels och Kristina socknar) inåt Wi-
borgs län. Dessutom må märkas: a) i sydöstra delen den vackra
Pungaharju åsen, på en liten holme med branta stränder emel-
lan Pihlajavesi och Puruvesi sjöar i Kerimäki socken; man
har derifrån en vidsträckt, herrlig utsigt; b) i sydvest en del
af den norra fördämningsåsen; c) enskilda höjder, såsom Kem-
pinmäki, 807 f., i Joutsa kapell, på Päijännes strand; — Waater-
vuori, längre mot norr i Korpilaks, 758 f. — Ryöskinvuori i
Rantasalmi, uppkalladt efter en röfvare, som der skall haft sitt
tillhåll i en stor grotta; — Kirjakallio i Kristina socken på sjö-
stranden, der de förbiseglande från äldre tider plägat inhugga
sina namn, — det från sjösidan branta Linnavuori i Sulkava,
på hvars släta topp sagan berättar att ett fäste skulle anläggas,
men att vuorenhaltia om natten nedvältrade de om dagen dit-
förda stenarne. —Vattendrag: 1) vester om Savonselänne eller
Wedenjakaja: a) Päijännes östra tillflödsarm genom Pieksä-
mäki, Kangasniemi, S:t Mikkels, Gustaf Adolfs och Sysmä sock-
nar, der man finner Kyyvesi (89), Kyykoski, Puulavesi (90), Kä-
läkoski, Suontiejärvi, Wihuri fall, Rautavesi, Jääsjärvi, hvarifrån
Koskipää och Tainionvirta afleda. Genom Kissankoski-han al har
Puulavesi äfven ett sydligt aflopp till sjöarne i Mäntyharju,
hvarest Juolavesi (91) faller genom Woikoski till Wuohijärvi
(i Nylands län) och Kymijoki. — 2) Öster om Wedenjakaja in-
komma från Kuopio län: .KaiZauesi-vattenstråt, vester om den
stora Soisalo-ön, genom Warkaus-ström och slussar till nord-
vestra Saima eller Enonvesi, sammansatt af Åimisvesi, Jorois-
selkä, Joutsenvesi, Haapavesi, i Rantasalmi, och Haukivesi; b)



115

Äaain-vattenstråt, på Soisalos östra sida, genom Heinävesi (62)
och Kermakoski till Joutsenvesi; c) Orivirta, som förbinder de
nordöstra Saima-fjärdarne med Enonvesi. Från dennes sydöstra
del eller Haukivesi strömmar vattenmassan genom Haapasalmi
och Kyyrönvirta förbi Nyslott i Pihlajavesi, som genom Punga-
salmi vid Pungaharjuåsen upptager det klara vattnet från Pu-
ruvesi samt genom Haapavesi i Puumala och Puumala sund
infaller i södra Saima, hvilken genom en mängd öar och land-
tungor bildar flera fjärdar, såsom Luonterivesi mot norr i Jok-
kas socken. Den på gränsen mot Kuopio län liggande Orivesi
har genom Raikus fors äfven en sydlig förbindelse med Pnru-
vesi eller mellersta Saima.

1 äldre tider skiljde man emellan Stor- och Lill-Savolaks.
Med det sednare förstod man nordöstra delen af landskapet
eller de nuvarande socknarne Idensalmi, Nilsiä, Kuopio, Piela-
vesi, Leppävirta, Jorois, Rantasalmi samt Kerimäki och Sää-
minge. Det öfriga utgjorde Stor-Savolaks, hvartill äfven Rau-
talampi socken räknades.

I Savolaks:
Nyslott (Savonlinna), på en holme vid Haukivesis och

Pililajavesis förening i Sääminge socken; högre elementar-
skola; 1,046 inv.

Invid staden på en mindre holme i Haapasalmi ligger slot-
tet, som under namn af Olofsborg (1475) anlades af Erik Axel-
son Tott. Staden erhöll privilegier 1816. — Haapaniemi vid
Haapavesi i Rantasalmi; här inrättades 1781 en krigsskola, som
sedan under namn af topografiska korpsen ägde bestånd till
1818, då en brand förstörde byggnaderna och inrättningen flyt-
tades till Fredrikshamn. — Parkumäki, i Rantasalmi, slag 1789. —

Pungaharju, kronopark, — Enonkoski, vattensåg, — Kangas-
saari, buteljfabrik, i Kerimäki. — Puumala sund, riksgräns från
1743 till 1809; sjöstrid 1789. ■ — Huutokoski, jernbruk och masugn,
i Jorois.

S:t Mikkel (Mikkeli), vid en nordvesllig vik af Saima;
säte för länestyrelsen; 692 inv.

S:t Mikkels kyrkoby erhöll stadsprivilegier 1838. Länere-
sidens 1843. — Porosalmi, trångt pass sydost från staden; fält-
slag 1789, — Otava, landtbruksskola, — Saksala, läderfabrik,
i S:t Mikkels socken. — Brahelinna i Kristina socken, f. d.
kungsgård med lemningar efter ett af grefve Brahe (1640) på-
börjadt, men icke fulländadt slott. I denna socken hade en del
af Saima-krigsflottiljen sin station; en annan del låg vid War-
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kaus eller Laivanlinna i Kuopio län. — För att kunna inom
eget område bringa ryska krigsflottiljen i Saima från Willman-
strand till Nyslott gräfdes 4 kanaler: Kutvelentaipale, Käyhkä,
Kukontaipale och Telataipale, men dessa äro numera utan be-
tydelse. — Porsaskoski, blästerverk, — Haupakoski, masugn
och jernbruk, i Pieksämäki.

I Tavastland:
Heinola, vid Jyränkö ström; högre elementarskola;

973 inv.
Är belägen på Tommola rusthålls ägor och erhöll stads-

privilegier 1839. Var säte för landshöfdingen öfver Kymmene-
gårds län (1778—1831) och sedan (till 1843) S:t Mikkels län.

8. Tavastehus län.
Längs en del af vestra gränsen rinna Näsijärvi m. fl.

vattendrag och östra gränsen sköljes af Päijänne, på hvars
östra sida endast några mindre stycken af länet ligga. På
sjöar är ingen brist, då utom de nämnda gränssjöarne de
skilda tillflödena till sydvestra sjösystemets sydliga hufvud-
arm här utbreda sig och framrinna genom natursköna trak-
ter. Norra delen likasom stranden längs Päijänne äro fulla
med höga och branta berg och sandåsar, framgående i norr
och söder, emellan hvilka sandfält och vattensamlingar sträcka
sig. Södra delen är öppnare, med lägre höjder, och i öfrigt
länets bäst odlade och befolkade del, som vanligen har säd
till afsalu. För linkultur egnar sig jordmånen väl; Längel-
mäki, Orivesi och äfven Lampis socknar äro de berömdaste
linorter i landet. Boskapsskötseln är en vigtig näring och
stundom enda penningeinkomstkällan. Sommarbetet är rik-
ligt, men under vintern vanvårdas nästan öfverallt hornboska-
pen. I länets södra del finnas vildtväxande lönnar, ask och
hassel. Skogarne äro i allmänhet vidsträckta och äro de
inre vildmarkerne ett tillhåll för björnar, vargar och annat vild-
bråd. Elgar blifva alltmera sällsynta och ehuru deras skjutande
icke är tillåtligt, torde dock någon hvarje år fällas. Mine-
ralrikets tillgångar hafva föga blifvit anlitade. Behofvet af
qvarz för ett i Somero socken anlagdt glasbruk har fram-
kalladt jordgräfningar i närheten och har Tammela socken
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(särdeles Torro-trakten) befunnits vara en af de mineralri-
kaste socknar i landet. Ett rikhaltigt sjö- och myrmalmsla-
ger har först de sednare åren blifvit med arbete belagcit i
Loppis socken, äfvensom i Padasjoki; kalk (af sämre beskaf-
fenhet) finnes på några ställen. I norra delen brytas eld-
fasta hallstenar, som användas vid ugnars murande. Slip-
stenar tillverkas på ett och annat ställe; en skiffergång
sträcker sig från Åbo län. genom länets vestra delar. I
Pälkäne och Sahalaks socknar bedrifvas betydlig linspånad.
Den finska befolkningen utgöres af Hämäläiset, som här
mera än annorstädes bibehållit sin egendomlighet, oaktad!
den 600-åriga förbindelsen med Sverige. De äro långtänkta,
oböjligt vidhållande gamla seder, misstroende allt nytt, hvar-
före de äfven i åkerbruk och slöjder stå efter sina stamför-
vandter vid kusten. — I sin arbetsamhet och ihärdighet un-
dandraga Finnarne under den korta sommarn, då årsbehofven
skola insamlas, endast få timmar af dygnet till hvila, men
vintern tillbringas i mindre verksamhet, att icke tala om de
såkallade inhysingarne, hvilka iefva endast för dagen och,
ty värr! till för stort antal finnas i landet. Allmänna i det
inre landet äro ännu såkallade porten, men i den mån man
nalkas mera odlade trakter, glesna dessa rökstugor med
draghål i taket och väggarne för rökens utgång och lemna
rum för så att säga hvita stugor med rörugnar, skorsten och
glasfönster, äfvensom fänaden icke har plats i husbondens
stuga, utan i sina egna hus.

Höjdsträckningar: 1) Tavastländska åsen Inkommer från
Wasa län och åtföljer Päijännes vestra strand (Jämsä, Längel-
mäki, Padasjoki och Hollola socknar), tills den på gränsen af
Päijänne-dalens sydvestra hörn sammanlöper med — 2) Sal-
paus-selänne. Denne inkommer i länets sydöstra del från Ny-
lands län och fortgår mot vester genom Hollola, Hausjärvi, Lop-
pis, Tammela och Somero socknar inåt Åbo län. — 3) En der-
ifrån mot nordvest utgående arm (genom Janakkala, Wåno och
Hattula socknar) går förbi Tavastehus, på hvars södra sida den
är kand under namn af Hattelmaa-åsen. — 4) Från Åbo län
(vid Tammerfors) inkommer en del af Hataraselänne eller
Kangasala-åsen, hög och smal, genom Kangasala och Pälkäne
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inåt Hauho socken. — 5) I nordvestra delen går en ödslig sandås
genom Orivesi och Ruovesi, genombruten af Ruovesi och Wi-
suvesi sjöar, inåt Wasa län (Kankanpää i Wirdois). — 6) Från
Heinola-trakten sträcker sig vestra delen af norra fördämnings-
åsen genom Asikkala, söder om Päijänne, och genombrytes, vid
Anianpelto af Wääksenjoki. De högsta höjder i länet äro:
Rappuvuori i Jämsä, 697 f., och Kylmäkangas i Padasjoki, 670
f., båda på stranden af Päijänne; Rasinmäki, 621 f., på Wir-
mala holme i Päijänne, Tiirismaa i Hollola, 745 f. Päijännes
höga stränder, Hattelmaa- och Kangasala-åsarne äfvensom Ver-
masvuori (par mil norr om Tavastehus) samt flere andra stäl-
len äro bekanta för den herrliga utsigt, som derifrån erbjuder
sig öfver de natursköna omgifningarne. — Vattendrag: a) syd-
vestra systemet: 1) Kuorehvesi (106) i Längelmäki upptager
Menttä från Keurunselkä i Wasa län och utfaller genom Melo-
nen och Filpula forsar i det vattendrag, som bildar vestra grän-
sen och utgöres af Sotkanselkä, Ruovesi, Murola, Näsijärvi
(upphöjning 314 fot), Tampereenkoski (61 fot) och Pyhäjärvi;
2) Längelmävesi (107), 277 fot, från Längelmäki inåt Kangasala
och Sahalaks, upptager Feksiö (Wääksy) från Wesijärvi (108)
i Kangasala och afledes genom Kaivanto till Roine och vidare
genom Painosalmi till Mallasvesi, som upptager Kostionvirta
från Pälkäneenvesi, dit Längelmävesi fordom utflödade genom
den nu uttorkade Iharinkoski ; 3) Lummene (48), 384 fot, och
Wesijako (117), 350 fot, i Padasjoki, utgjuta sig mot vester ge-
nom Lampis och Hauho, hvarest Ilmolanselkä, Kyllinkoski och
Penttilänsalmi leda till Mallasvesi, som afledes genom Apian-
koski och den 9 fot höga Walkiakoski till Rautunselkä emellan
Sääksmäki och Akkas. 4) Tillflödena från Pääjärvi i Lampis
och den 347 fot höga Lopenjärvi sammanflyta i Janakkala, hvar-
efter vattnet framrinner genom Wåno (Wanaja), förbi Tavaste-
hus, inåt Hattula, der det genom sunden vid Mierola och Stjern-
sund (Lepas) utfaller i den stora Wanajavesi (113) eller Sääks-
mäki-sjön, och sedan till Rautunselkä. Den derifrån utlö-
pande vattenmassan, som från söder förstärkes af tillflöden
från Akkas och Urdiala, faller utför Kuokkala 9 fot höga fors
i Lempälä och fortgår genom Wesilaks QSorvanselkä) till Pyhä-
järvi i Birkkala i Åbo län. 5) Ett vattendrag från Lojo i Ny-
lands län afledes genom Tammela socken (Pyhäjärvi) inåt Åbo
län (Loimjoki ä). — b) Af Päijännes tillflöden ligga inom detta
län: 1) det vestra, Jämsänjärvi, Lummene, Wesijako med utflö-
det Arrakoski, och 2) södra, Wesijärvi med utflödet Veksiö å
(Wääksenjoki). Från Päijännes sydöstra del utflyter Kalkis-
ström i Asikkala till Ruotsalainen i S:t Mikkels län.
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I Tavastland:
Tavastehus (Hämeenlinna), länets enda stad och läne-

styrelsens säte, i ett behagligt läge, vid ett vattendrag i da-
len nedanför Hattelmaa-åsen; gymnasium, högre elementar-
skola, 2915 inv. Invid staden ligger det f. d. slottet Kro-
noborg eller Tavasteborg, du korrektionshus för karlar.

Slottet, till åldern det andra i landet, anlades af Birger
Jarl (1249). I dess närhet anlades staden (gamla staden) 1650
och flyttades 1778 till sitt nuvarande läge på Saaris boställes
ägor. — Notsjö (Nuutajärvi), större glasbruk, iUrdiala. — Jokkis
(Jckioinen), sätesgård, klädesfabrik, jernbruk och en mindre
manufaktur-smedja, — Forssa, bomullsspinneri, — Wiksberg
(likkerä), väf-fabrik, — Mustiala, f. d. kungsgård, nu ett
landtbruks-institut, i Tammela. — Rautakoski, jernbruk och ol-
jelageri, i Loppis. — Tervakoski, stort pappersbruk, i Janak-
ktla. — Anianpelto, by och marknadsplats i Asikkala på land-
tmgan emellan Päijänne och Wesijärvi, hamnför ångfartygen på
Piijänne. — Nystelä och Mäkelä, byar, kända ur klabbkrigets
historia (1597), — Wieru, blästerverk, — oeh Myllyoja, olje-
shgeri, i Padasjoki. — Juttila, mindre klädesfabrik, i Hauho.
— Evois, forstinstitut, — Koskis, klädesfabrik,, i Lampis. — Mälk-
kiVi, i Pälkäne, fältslag 1713. — Koskensaari, blästerverk, i Jämsä.

I Satakunda: Liuksiala, f. d. kungsgård i Kangasala, till-
hörie en tid (ifrån 1581) konung Erik XIV:s enkedrottning
Katirina Månsdotter, som här dog 1612.— Hatanpää, i Messu-
by, större landtgods, af stor vigt genom sitt läge, midtemot
Tartmerfors. På dess mark äro flera af de till Tammerfors
höraide fabriksinrättningar uppförda.

Öfversigt af Finlands historie.
Omkring 100 år eft. Kr. omtalas Finnar första gången i

hstorien. Det land, som nu kallas Finland, trädde dock
föst efter den kristna lärans Införande derstädes (1157) i
förbindelse med det öfriga Europa. Såsom äldre inbyggare
i kndet omnämnas Jotar, Jättar, Jättiläiset, Hiisi, hvilkas
nann försvinner med Finnarnes inträngande. De så kallade
hiden kiukaat och jättiläisten haudat bära ännu vittne om
den. Hos Finnarne har ordet hiisi qyarblifvit att beteckna
ettondt väsende.
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Första perioden, till år 1157 eft. Kr.
Det mellersta Asiens bergsbygder anses vara den finska

folkstammens fädernesland, hvarifrån den utbredt sig öfver
norra Asiens och Europas lågslätter. Till denna stam hörde
de för sin handel och sina rikedomar berömda Bjarmerne
vid Hvita hafvet. Deras namn försvinner 1342 eft. K:., då
de kommo under Ryssarnes öfvervälde. De inom Finland
bosatte grenar af den finska folkstammen äro Lapparne
eller Lappalaiset, hvilka med sina renar blifvit af det tillta-
gande åkerbruket efterhand trängda mot den yttersta nor-
den, Karelare eller Karjalaiset i norra och östra delane,
Tavaster eller Hämeeläiset i södra och vestra delarne, &j-

-merne eller Suomalaiset i sydvestligaste hörnet och Kvener elfer
Kainulaiset i norra Österbotten. De stodo icke i inbördes för-
bindelse, utan ofta i strid med hvarandra samt med siia
grannar: Svenskar och Ryssar. Den kännedom, som vi na,
förnämligast genom runo-sångerna, hafva om deras äldsa
tillstånd, är icke stor; men den visar, att de icke legat sjunkia
i djurisk råhet och endast slafvat under en låg sinligh<ts
fordringar, utan att begäret efter något bättre redan vakrat
samt att förmåga till emottagandet af en högre kultur idke
saknades. Deras gudalära var en dyrkan af naturkrafte.na
(haltiat), hvarförutan flera för sin vishet utmärkte min,
hvilka kommit dem att göra deras första sjelfständiga steg rån
råhetstillståndet, blifvit hedrade med en gudomlig vördiad.

Andra perioden, 1157—1323.
Kristendomen införes i Finland och ett ordnadt sam-

hällsskick tager sin början.
Sveriges konung Erik 9:de, den helige kallad, an-

trädde år 1157 ett krigståg för att till den kristna läran
omvända de hedniska Finnarne. Med honom följd; bi-
skopen i Upsala Henrik, som blef kristendomens för-
sta förkunnare i Finland. Han landsteg i sydvestra Jelen,
i Sumernas land. De började strida mot honom, men besegra-
des och måste låta döpa sig. Sålunda kom Finlands syd/estli-
gaste del under Svenskarne, hvilka uppförde Åbo slott Sve-
riges konungar hindrades en tid af oroligheter i eg<± land
att fortsätta omvändelseverket i och eröfringen af Fhland.
Den lilla kristna församlingen var nära att duka unler för
de sina landsmän, hvilka ville bibehålla och försvira sin
gudatro, frihet och fädernejord. Då uppträdde (1209)biskop
Thomas i spetsen för den kristna kyrkan i Finland <ch han
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kunde genom sin religiösa ifver och sin verksamhet icke
allenast upprätthålla den kristna kyrkan, utan äfven tillvinna
den flera anhängare. — År 1249 företogs från Sverige ett an-
dra krigståg till Finland under den mäktige och kraftfulle
jarlen Birger Månsson till Bjälbo, vanligen Birger Jarl kal-
lad. Nu blefvo Tavasterna kufvade och döpta samtHämeen-
linna eller Tavasteborg anlagdt. Efter denna tid torde sven-
ska kolonister hafva bosatt sig längs Finska vikens kust
(Nyland). — Ett tredje krigståg från Sverige verkställdes af
riksmarsken Torkel Knutsson (1293), hvarigenom kristendo-
men och Sveriges öfvervälde infördes i Karelarnes land,
hvarest Wiborgs slott uppfördes. — Efterhand och på fred-
ligare väg utbredde sig Sveriges öfvervälde och derjemte den
kristna läran i de inre och nordligare delarne af landet.
Svenska kolonister bosatte sig på kusten af södra Österbot-
ten, hvarest slottet Korsholm uppbyggdes. — Den kristna
kyrkan och Sveriges öfvervälde förenade de skiljda finska
folkstammarne till ett enda folk.

Genast efter det att Karelarne kommit under Sverige,
upplågade emellan Sverige och Ryssland en strid, hvilken
fortgick i flera år med vexlande lycka och under ömsesidiga
härjningar, tills slutligen (1323) fred ingicks i Pähkinäsaari,
då Karelen delades emellan Ryssland och Sverige. Gränsen
emellan dessa riken eller emellan Keksholms län och Wiborgs
län skulle gå längs efter Rajajoki och sedan upp mot Ishafvet.

Tredje perioden, 1323—1528.
Samhällsskicket och den inre styrelsen ordnar och

utbildar sig, men flera för landets och folkets framskri-
dande hinder möta genom de förödelser, som inre oro-
ligheter och yttre krig föranleda.
Våra hedniska förfäder tyckas hafva saknat ett egentligt

öfverhufvud. De voro under sina stamäldstes och husfäders
förmanskap förenade till vissa mindre samfund: kyla, pitäjä,
kihlakunta, hvilkas gemensamma angelägenheter afgjordes
på käräjät (folkförsamlingar). Några egentliga lagar funnos
icke heller. Derföre infördes nu svensk lag och det sam-

hällsskick, som då fanns och som sedan utbildade sig i
Sverige. Det kufvade finska folket blef efterhand delaktigt
af alla de fri- och rättigheter, som det segrande svenska
folket åtnjöt och hvilka tryggade en hvar i oqvald besittning
af lif, ära, frihet och egendom. Redan Birger Jarl betryg-
gade landsfreden genom de fyra fridslagarne (hem-, gvinno-,
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brott), skulle vara fridlös öfver hela riket. Ar 1293 omtalas
ett kloster i Åbo. År 1300 flyttade den finska biskopen
från Räntämäki (S:t Marie) till Åbo, hvars kyrka då var
färdig. År 1324 finnes en lagman tillförordnad i Finland.
År 1335 förordnades att ingen skulle vara eller ens kallas
träl. Efter 1347 börjar en allmän lag göra sig gällande.
År 1355 finnes skolan i Åbo, som förut stått under kyr-
koherdens i församlingen ledning, hafva en egen skolmästare
År 1362 tillerkändes åt den finska lagmannen, presterskapet
och 12 af allmogen rätt att deltaga i konungaval, hvarmed
sedan följde rättigheten att sända ombud till riksdagarne.
År 1407 inrättanes en högsta domstol, att döma konungs-
dom, landsrätt kallad, hvilken midsommartiden hvarje år
skulle hålla sina sammanträden i Åbo; men denna inrätt-
ning upphörde endast för snart. År 1435 delades Finland i
två lagsagor: norrfinne (nordvestra delen) och sydfinne
(sydöstra delen). Samma tid finner man äfven en noggran-
nare indelning af landet i häradshöfdingedömen. Sina skatter
utgjorde Finnarne först i vilda djurs skinn, sedermera i bo-
skapsprodukter och jordbruksalster, men vid sednast nämnde
tid vidtages den förändring, att ett visst värde skulle dessa
skattepersedlar åsättas och i penningar utgöras. Derjemte
fastställdes skatternas belopp och alla olaga utpressningar
blefvo fogdarne förbjudna; men de ofta upprepadeklagomålen
deröfver och de förnyade förbuden deremot ådagalägga, huru
litet dessa stadganden efterlefdes.

Under det att den inre ordningen vinner stadga och öpp-
nar väg för en högre kultur, hemsökes landet vid flere till-
fällen af krig, hvilka voro mer och mindre förhärjande, men
likväl hinderliga för välståndet och kulturens uppkomst och
utbredande. — Efter år 1285, då den adliga rusttjensten eller
verldsliga frälset infördes, började den gamla svenska sam-
hällsförfattningen, som grundade sig på allmän folkfrihet
och alla medborgares lika rättigheter, lemna rum för några
enskilda familjers öfvervägande makt. Deras inbördes oenig-
het gaf anledning till många inre stridigheter och föranledde
äfven inkallandet af utländska regenter. Då Margaretha, rege-
rande i Danmark och Norige, äfven blef regentinna i Sverige
(1386), beslöthon att söka förena dessa tre riken till ett och ge-
nomdref äfven sitt beslut på en riksdag i Kalmar (1397), livar-
före denna förening blifvit kallad Kalmar-unionen. Unionsko-
nungarne förstodo dock icke att genom rättvisa och billig-
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het befästa denna förening, hvarföre missnöje uppstod med
deras i allmänhet godtyckliga och endast Danmarks fördel
afseende regering. Svenskarne sökte derföre att upplösa uni-
onen, hvilket gaf anledning till krig emellan Svenskar och
Danskar. Danskarne retade dervid äfven Ryssarne att infalla
i Finland. Så uppstod 1473 det stora ryska kriget, som ra-
sade till 1504 och hotade att förvandla Finland till en öde-
mark. En anmärkningsvärd händelse derunder är Wiborg-
ska smällen (1495), då befälhafvaren i Wiborg Posse slun-
gade i luften många af de Ryssar, hvilka belägrat och då
ville bestorma Wiborgs slott. Efter fredslutet med Ryssland
började Danskarna sjelfva att härja och plundra Finlands
kuster. Sveriges motstånd mot Danmark leddes af familjen
Sture, som hade sitt stöd i landets allmoge, hvaremot den
utländska regeringen hyllades af de förnäma familjerna,
hvilka derunder trodde sig kunna utvidga sin makt och
sänka allmogen i slafveri. När slutligen Damarks konung
Kristian 3:dra blifvit erkänd äfven i Sverige (1520), ville
han för alltid bryta Sveriges motstånd och lät afrätta en stor
mängd af de förnämsta Svenskar och Finnar. Dessa grym-
heter gjorde det möjligt för den unge Gustaf Wasa att ut-
verka först Sveriges befrielse och upplösa unionen samt sedan
äfven befria Finland från alla Danskarnes våldsambeter (1523).

Finlands beroende af Sverige medförde visserligen, att
det finska folket icke egendomligt utbildade sig, utan att allt
antog en fremmande pregel; men genom beröringen med
ett folk på en högre bildningsgrad öppnades väg för en hö-
gre kultur till våra aflägsna bygder, och de nya inrättningarne
i kyrka, stat och lifvet i allmänhet hafva blifvit kära och dyr-
bara för det finska folket. Oaktadt de ständiga krigsorolig-
heterna hade mycket redan blifvit gjordt för landets och
folkets framåtskridande civilisation. Men ännu voro de
inre delarne föga annat än vildmarker; jagt och fiske voro
de förnämsta näringsgrenar; städerna voro få (Åbo, Nåden-
dal, Raumo, Ulfsby, Ekenäs, Borgå, Wiborg); handeln mest
i de tyska hansestädernas händer. Folkmängden var föga
talrik; den var spridd och stod genom bristen på vägar i
ringa inbördes förbindelse, hvilket försvårade dess undervis-
ning och upplysning. Många af de män, hvilka sutit på den
finska biskopsstolen i Åbo, hafva genom sina sträfvanden i
detta afseende förskaffat sig ett förtjent minne. Läroanstal-
ter funnos i Åbo,Raumo och Wiborg och många vetgiriga yng-
lingar besökte äfven utländska läroanstalter; men påfveni Rom



124

och den då rådande katolska kyrkan, i hvars tjenst de stodo,
voro icke några vänner af folkets upplysning. De renare
religionsåsigter, hvilka Luther framställt i Tyskland några
år förrän Finlands sista katolska biskop fann i hafvet sin graf
och hvilka snart derpå (1525) äfven blefvo förkunnade af
Petrus Särkilaks i Finland, beredde en ny utvecklingsbana
äfven för det finska folket.

Fjerde perioden, 1528—1700.
Reformation inom kyrkan börjar och utföres samt

efterföljes af reformation inom det politiska samhällsskic-
ket, till följd hvaraf en ny tid börjar i förvaltning, lag-
skipning, näringar, undervisningsväsendet o. s. v. Finska
språket upphöjes till skrift- och bokspråk.

Gustaf 1. En af hans förnämsta och första regerings-
omsorger var att införa Luthers reformation. Många mot-
stånd mötte, men hans ihärdighet och klokhet segrade.
Martin Skytte blef Finlands första evangeliska biskop (1528).
Nu fick gudstjensten förrättas och Guds ord läsas på det
språk som folket förstod: sitt eget språk, och icke endast
på latin. Mikael Agrikola började skrifva och i tryck ut-
gifva böcker på finska, deribland äfven en finsk öfversätt-
ning af Nya Testamentet (1548). I hans spår trädde äfven
andra, såsom Paul Juusten och Jakob Pehrsson Suomalainen,
och sålunda uppstod den första finska litteratur. — Konung
Gustaf nitälskade för jordbrukets befordran samt industri och
handel, hvarföre äfven ett rörligare odlings- och näringslif
började uppstå i Finlands äfven mera afiägsna delar. Den
tidens åsigter om industri och handel voro dock sådana, att
landtboerne endast uti vissa städer skulle få sälja sina varor
och städerna icke handla annorstädes än på Sverges hufvud-
stad Stockholm, hvilket allt verkade mycket hinderligt. Åbo
var den enda stad i Finland som fick drifva utrikes handel. —

Mot slutet af sin regering råkade Gustaf Wasa i krig med
Ryssland. Till de olyckor, som kriget medförde, kommo
missvext och hungersnöd, hvarföre landets tillstånd vid Gu-
stafs död (1560) var föga godfc. Dessutom hade missnöje
uppstått derföre att man ville göra försök att alldeles utrota
det finska språket och i stället införa det svenska.

Sveriges och Finlands krona hade blifvit förklarad ärftlig
inom Wasa-familjen. Gustaf Wasa efterlemnade flera barn,
men endrägt trifdes icke emellan dessa. Sönerne Erik 14:s och
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Johan 3:s samt sonsonen Sigismunds regeringar voro föga
lämplige att upphjelpa landets tillstånd; de endast gjorde det än
mera sorgligt och ökade dess lidanden. — Efter Gustafblef äld-
ste sonen Erik konung, men den andre sonen Johan hade erhål-
lit styrelsen öfver en del af Finland. Johan bosatte sig på Åbo
slott och tyckes hafva haft till afsigt att af Finland bilda en
sjelfständig stat. Han blef dock belägrad på Åbo slott och
tillfångatagen (1563). Några år derefter frigifven, stötte
han sin broder Erik från thronen (1568). — Såsom konung
sökte Johan att åter införa den katolska läran, hvarigenom
han förorsakade mycken oreda i sitt rike. Biskopen i Åbo
Ericus Erici, en i öfrigt förtjenstfull och för det finska fol-
kets upplysning nitälskande man, gick dervid konungen till-
handa. Motståndet blef dock stort och planen kunde icke
genomföras, särdeles som Johans yngste, kraftfulle broder,
hertig Karl, uppträdde såsom lutherska lärans beskyddare. —

Efter Johans död (1592) tillföll regeringen hans son Sigis-
mund, som antagit katolska läran och blifvit vald till konung
iPolen. Hertig Karl lät derförehålla ett möte iUpsala (1593), då
lutherska läran stadfästades såsom den enda rådande i riket.
Under det Sigismund vistades i Polen, blef hertig Karl riks-
föreståndare i Sverige. Han uppträdde med stor kraft och
stränghet mot de förnäma, hvilka utverkat Sigismunds val
till konung i Polen för att under hans frånvaro få öka sin
makt och sitt välde öfver allmogen, som nu slöt sig till her-
tig Karl och i honom sågo sin egen och sin religions beskyd-
dare. Karl erhöll derföre också snart öfvervigten i Sverige,
men icke så i Finland, hvarest den kraftfulle Klas Fleming
stod i spetsen för motpartiet och var tillfördordnad ståthål-
lare. Den hårdhet, hvarmed Fleming behandlade allmogen,
framkallade i Österbotten en folkrörelse, som under namn
af klubbekriget (nuijasota) derstädes rasade (1596) och äf-
ven spridde sig till andra delar af landet. Bönderna besegrades
och blefvo med grymhet bestraffade. Fleming dog 1598 och
Arvid Stålarm trädde i hans ställe. Under allt detta ådaga-
lade Sigismund allt mera sin oduglighet och blef (1599) af-
satt af de svenska ständerna. Inom utgången af samma år
blef Stålarm af Karl besegrad och Sigismunds välde äfven
i Finland tillintetgjordt.

Karl 9:de var nu konung. Stränghet utöfvade han mot
alla sina motståndare, men han förstod att läka landets djupa
sår. Alla samhällesband voro nästan upplösta; lag och rätt
gällde så godt som intet. Allmogen befann sig i det dju-
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paste elände, krigsfolket hade förfarit efter godtycke; adeln
hade tillvällat sig stora friheter och ville behandla bönderna
såsom lifegna. Karl återförde ordning och skick och vidtog
många nyttiga åtgärder under sin korta regering (f 1611).

Likasom Gustaf Wasa verkat en reformation inom reli-
gionen och kyrkan, genomförde hans son Karl och dennes
son den store Gustaf 3:dre Adolf en reformation i landets
öfriga förhållanden. Borgareståndet började vinna mera be-
tydenhet. Flera städer, i synnerhet på kusten af Österbotten,
blefvo anlagda, ehuru de icke erhöllo rättighet att drifva
utrikes handel eller stapelstadsrättigheter. År 1619 utkom
en förordning om städernas i landet inre förvaltning. Riks-
dagsordningen af 1617 upptager bestämdt 4 rikstånd: adel,
prester, borgare och bönder. För rättvisans bättre vård
inrättades i Åbo en hofrätt (1623). För den offenteliga un-
dervisningen sörjdes med allvar och insigt och 1630 inrätta-
des i Åbo ett gymnasium. Uti dessa åtgärder uti rikets
inre angelägenheter biträddes Gustaf af sin trogne vän Axel
Oxenstjerna. Gustaf var äfven en stor fältherre och bland hans
utmärktare krigare funnos många finnar, såsom Horn och
Stålhandske. En stor del af sin regering var Gustaf uppta-
gen af krig. Det med Ryssland slöts genom freden i Stol-
bova (1617), då Keksholms län och Ingermanland afträddes
till Sverige. För att hjelpa protestanterna och skydda deras
frihet deltog Gustaf (1630) i 30-åra kriget och vann derun-
der flera segrar, tills han stupade i slaget vid Ltitzen (1632).

Hans dotter, den för sitt snille och sin lärdom kända
Kristina efterträdde honom på thronen. Styrelsen öfver Fin-
land var ifrån 1637 till 1640 och ifrån 1648 till 1650 anför-
trodd åt grefve Pehr Brahe, som genom sin varma kärlek
och oförtrutna verksamhet verkat mycket godt i landet samt

gjort sitt namn och minne kärt och aktadt. Hans förnäm-
sta verk äro akademin i Åbo (1640) och skolor i flera af
landets städer. Hans nitiska medhjelpare härvid var Åbo-
biskopen Isak Rothovius. Till deras verksamhet hör äfven
hela bibelns öfversättande på finska och utgifvande i tryck
(1642). — Kriget i Tyskland fortgick och fördes med ära,
tills Westfaliska freden (1648) slutade detsamma, men den
vunna äran var dyrköpt och utmattande för landet, som må-
ste uppoffra folk och penningar. För att erhålla dessa sed-
nare måste regeringen pantsätta rikets jordagods hos de
rika och förnäma, hvilka nu åter ville betjena sig af tillfället
för att göra sig allena till egare af all jord och på sin höjd
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tåla bönderna såsom fria förpaktare. Dessutom bortskänkte
drottningen hela socknar till grefskap och friherreskap åt
enskilda förtjenta män. Äfven statens tjenstemän tilläto sig
skamlösa prejerier och i sittande rätt sålde domaren rättvi-
san åt den som lofvade mest betala honom. Den som vå-
gade klandra dessa ofog, honom var lagen för svag att skydda,
och icke ens regeringens utskickade voro säkra för öfver-
våld af de mäktige herrarne. De lägre stånden, hvilkas
rätt att bestå såsom sjelfständiga riksstånd, var nära att
upphöra, klagade allt mera högljudt på riksdagarne, så väl
under Kristinas sednare regeringsår, som äfven sedan hon
nedlagt regeringen (1654) och thronen bestigits af hennes
kusin Karl 10:de Gustaf. —Dennes korta regeringstid (1654
—1660) är upptagen af segerrika krigståg, hvarföre föga tid
lemnades honom att tänka på rikets inre tillstånd och dess
förbättrande. Ifrigt påyrkades återtagandet af bortskänkta
gods, men utan verkan. Ibland ifrarena derför var äfven
professorn, sedermera biskopen i Åbo Johan Terserus, hvil-
ken verkat mycket godt för det finska folkets upplysning.
De maktegande fingo dock fortfarande missbruka sin makt
under Karl ll:tes minderårighet (till 1672), då de för att
tillfredsställa sin penninge- och praktlystnad äfven gåfvo rikets
ära och värdighet till spillo.

Sedan Karl li-.te sjelf öfvertagit regeringen, blef det hans
allvarliga sträfvande att afhjelpa de många öfverklagade bri-
sterna i det inre. På återtagandet af de bortskänkta god-
sen berodde till en väsendtlig del rikets framtid, och dennare-
duktion blef på riksdagen 1680 besluten samt sedan med
skoningslös stränghet utförd. Till rikets bästa använde
Karl statens derigenom förökade inkomster och i öfrigt blefvo
många nyttiga åtgärder vidtagna. En sådan var det såkallade
indelningsverket eller roteringen (1682), hvilken ligger till
grund för uppställandet af vår indelta militär. Vår ännu
gällande samling af kyrkosånger, kyrkolag och katekesför-
klaring äro äfven från denna tid. För handelns och närin-
garnes befordran utgåfvos många stadganden, men ännu voro
åsigterna om en större frihet uti deras bedrifvande så inskränk-
ta, att föga derigenom kunde vinnas. Man trodde sig äfven böra
ödelägga några städer för att upphjelpa andra. — De sednaste
åren af Karl ll:tes regering, 1695, 96 och 97, hafva en sorglig
märkvärdighet för den stora missvext och derutaf förorsa-
kade hungersnöd, som då inträffade och beröfvade Finland
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en stor del af dess befolkning. — Karl ll:te dog 1697 och
regeringen tillföll hans son Karl d. 13-'te.

Sedan de mäktiges hat fått Terserus afsatt från biskops-
embetet (1664), blef Gezelius d. ä. biskop i Åbo och efter
honom hans son Gezelius d. y. Efter dem bär en afdelning
af landets kulturhistoria namn af den gezeliska perioden.
Den är utmärkt såsom en tid för kunskapers spridande till
större kretsar af befolkningen. Läskunnigheten upphörde
att vara en uteslutande tillhörighet för några vissa personer
och stånd. Hos folket visar sig en stegrad läslust och ge-
nom Gezeliemas försorg utkommo flera läroböcker. Dessa
voro också behöfliga, ty okunnigheten och vidskepelsen voro
stora. Allmän var tron på trolldom och hexeri; misstanken
derom utsatte många menniskor för förföljelser och lidanden,
ja äfven dödsstraff. Men äfven ifrarna för folkets upplysning
trodde sig böra tillse, att vetandet skulle inskränkas inom
vissa gränser.

Femte perioden, 1700—1809.
Konung Karl 12:tes nästan hela regeringstid upptages af

krig: den så kallade stora ofreden (iso viha). Anfallen med
krig af Danmark, Polen och Ryssland (1700), tvang han
snart Danmark till fred och besegrade Ryssarne i en strid
vid Narva (1700). Nu vände han sig mot Polen och ville
stöta dess konung från thronen. I sin envisa ifver för denna
plan, hvilken han slutligen (1706) satte i verket, lemnade han åt
sin farligaste fiende tsar Peter fria händer. Denneeröfrade der-
under Ingermanland och lade der grunden till en ny hufvudstad
för sitt rike (S:t Petersburg) samt gjorde äfven infall i Finland.
När Karl omsider vände sig emot honom, förlorade han slaget
vid Pultava (1709). Nu antogo de ryska anfallen mot Finland
en allvarligare karakter och efter striden vid Napo by i
Storkyrö (1714) samt sjöstriden utanför Hangöudd bemäk-
tigade sig Ryssarne hela Finland, som förblef i deras våld tills
slutligen freden i Nystad (1721) gjorde ett slut på den lång-
variga striden. Sverige måste utom andra besittningar af-
träda en del af sydöstra Finland med städerna Wiborg, Keks-
holm och Sordavala. Karl 12:te lefde då icke mera; han
hade 1718 blifvit skjuten vid belägringen af Fredrikshald i
Norige, då regeringen uppdrogs åt hans syster Ulrika Eleo-
nora, som (1720) öfverlemnade den åt sin gemål Fredrik 1.

Finlands tillstånd var bedröfligt och alla samhällsband
voro upplösta. En hel menniskoålder hade det varit hem-
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sökt af olyckor och det fordrades kraft för det slägte, som
nu vuxit upp, att bryta en ny väg för utkomst och upplys-
ning. Hårdt var arbetet, men det kröntes dock med fram-
gång. — Tiden från Karl 12:s död 1718 till 1772 kallas fri-
hetstiden, emedan folkets missnöje med Karls sätt att ut-
öfva en oinskränkt konungamakt föranledde mångainskränk-
ningar deruti. Vigtig är denna tidrymd, hvarunder thronen
innehades af konungarne Fredrik 1 (1720—1751) och Adolf
Fredrik (1751—177 1), för dess allvarliga sträfvanden att upp-
hjelpa den inre välmågan genom jordens uppodling, industri
och handel, ehuru åsigterna om sättet för målets vinnande
voro olika. Planteringar af nyttiga vexter befordrades, flera
fabriker anlades, handelsrörelsen lifvades derigenom att
större friheter beviljades, hvarföre äfven flera städer er-
höllo stapelstadsrättigheter (1765). Från denna tid härle-
der sig äfven vår nu gällande civil- och kriminallagbok
(1734). Skadlig för land och folk var dock den oenighet, som
delade de maktegande i två partier: hattar och mössor,
hvilka endast uti att inskränka konungens makt visade
någon öfverensstämmelse. Än var det ena partiet rådande,
än det andra. Hattpartiet ville söka genom förbund med
utländska stater motarbeta Rysslands vexande makt samt
återvinna det förlorade anseendet. Mösspartiet uppgaf alla
tankar på den yttre glansen och ville genom förbund med
Ryssland betrygga freden och derunder befordra den inre
välmågan. Då hattpartiet var rådande, beslöt det att börja
krig med Ryssland (1741). Den första striden föreföll vid
Willmanstrand, hvarföre hela kriget blifvit kalladt Lappeen-
rannan sota. Ryssarne segrade och utan något allvarligt
försök till vidare motstånd retirerade Svenskarne från det
ena stället till det andra, tills hela hären måste gifva sig
fången vid Helsingfors och lemna hela Finland i Ryssarnes
våld (1742). Dessa hade till afsigt att göra Finland till en
sjelfständig stat, men vid freden (1743) återlemnade de lan-
det till Svenskarne, med undantag af den öster om Kym-
mene elf liggande delen deraf, som förenades med Ryssland
(gamla Finland). Efter denna tid visade man allt mera sin
omsorg att genom en högre odling och verksamhet inom
den behållna delen af landet likasom återvinna den förlorade
delen, men meningarne om medlen dertill fortforo att vara

delade, och på den ena riksdagen upphäfdes ofta de åtgär-
der, som på den närmast föregående blifvit vidtagna, hvari-
genom flera olägenheter uppstodo. — Emellertid hade en
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fullkomlig söndring uppstått emellan adeln och de Öfriga
riksstånden och derigenom förbereddes en förändring i re-
geringen och ett slut på partiernas oenighet, hvars längre
fortfarande skulle beredt hela rikets undergång.

Efter Adolf Fredriks död uppsteg på thronen hans son
Gustaf 3:je. Genom en af honom sjelf tillställd revolution
(1772) genomdref han en förändring i styrelsen. En ny re-
geringsform uppsattes d. 21 augusti, hvilken likasom den
konungens makt ännu mera utvidgande förenings- och sä-
kerhetsakten af d. 21 febr. och 3 april 1789 äro våra ännu
gällande grundlagar. De första åren af Gustafs regering voro
ganska välgörande for landet. En hofrätt inrättades i Wasa
och landet indelades i 6 län (1775). Nya lagsagor, domsa-
gor och socknar bildades genom de äldres delning. Tortyr
vid rättegångar afskaffades. Flera städer anlades och stä-
dernas borgerskap erhöll försäkran om fri handel och rörelse,
utan något monopolie-väsende, hvilket snart visade sin stora
betydelse uti handelns och näringarnes uppblomstrande.
Olycksbringande började då redan förordningarne om brän-
vinstillverkningen blifva. Konung Gustaf egnade stor hyll-
ning åt vetenskapen och sköna konster och deras idkare,
hvarföre äfven hans tid bildar en epok i svenska litteratu-
rens historia, der äfven mången Finne skaffade sig ett för-
tjent rum, såsom grefve Creutz, Chorccus. — Under det
Ryssland var inveckladt i ett krig med Turkarne, ansåg
Gustaf tiden vara inne att söka återtaga förlorade provinser
och började ett krig med Ryssland (1788). Början var lof-
vande för Gustaf, men en mängd adliga officerare, hvilka
voro missnöjda derföre att Gustaf beröfvat partierna deras
för riket skadliga makt, ingingo ett förbund mot Gustaf och
retade äfven soldaterna till olydnad. Detta kallas Anjala-
förbundet. Gustaf hindrades derigenom i sitt anfall på Ryss-
land. Kriget fortsattes i två år med vexlande lycka och
flera hårda strider föreföllo. Fred slöts (1790) i Werälä,
utan att verka någon förändring i gränserna. Två år der-
efter föll Gustaf ett offer för aristokraternas hat och ett lömskt
pistolskott (1792), Sonen Gustaf 4:de Adolf blef hans efter-
trädare. På den beträdda vägen till vinnandet af materiel
och andelig förkofran framgick landet. — Behofvet att upp-
hjelpa folk och land ifrån dess genom den stora ofreden
iråkade förfall hade gjort att man egnat sin uppmärksam-
het åt kännedomen af eget lands naturliga beskaffenhet
och naturtillgångar, åt naturvetenskaperna och nationaleko-
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nomi. Universitets-lärarena Peter Kalm, Gadd, Samuel Chy-
denius, Brovallius, Mennander och Gadolin samt kyrkoher-
den Anders Chydenius äro representanter af dettapatriotiska
sträfvande. Detta ledde äfven till kännedom af landets hi-
storia, i hvilket afseende professorerna Scarin, Billmark och
Porthanförtjena att nämnas. Calonius, Franzén och Tengström
äro äfven personer, som denna tid utgjorde Finlands stolthet
och glädje.

Gustaf Adolfs envisa hat mot Frankrikes kejsare Napo-
leon, som då ville föreskrifva hela Europa lagar, ådrog honom
ett krig med ryska kejsaren Alexander 1, då Napoleons
bundsförvandt. Under grefve Buxhöwdens befäl inbröto Rys-
sarne öfver sydöstra gränsen (21 febr. 1808). Den finska
hären samlade sig vid Tavastehus, der dess åldrige befäl-
hafvare Klercker ville våga en strid för att hindra fiendens
vidare inträngande i landet, men den till öfverbefälhafvare
utnämnde grefve Klingspor ditkom just då och han ville
icke strida, utan draga sig undan, och gjorde detta allt fort-
farande ända upp till Uleåborg. Derunder började Ryssarne
belägra fästningarne Svartholm och Sveaborg, hvilka föllo i
deras händer (d. 18 mars och 3 maj). Uti norra Österbotten
började ändteligen den finska hären göra motstånd och vann
segrar vid Siikajoki (d. 18 apr.) under befäl af Adlercreutz,
vid Revolaks (27 apr.) under Adlercreutz och grefve Cron-
tedt samt vid Pulkkila (2 maj) under Sandels. Ryssarne
måste nu retirera. De landstigningsförsök, som svenskarne
företogo här och der på kusten, misslyckades och voro li-
kasom de sjöstrider, som under sommaren föreföllo vid syd-
vestra kusten, utan inflytande på krigets gång. Af större
vigt var den seger, som Adlercreutz (d. 14 juli) vann vid
Lappo-Storby, hvarefter Ryssarne drogo sig till Alavo, der de
(17 aug.) besegrades och trängdes mot Tammerfors. En
mindre afdelning af finska hären under Fieandt blef dock
(d. 21 aug.) slaget vid Karstula af Wlastof och detta vållade
att sjelfva hufvudhären måste draga sig tillbaka. Ryssarnes
hufvudhär, som nu stod under befäl af Kamenski, efterföljde
och vid Ruona-bro i Kuortane föreföll (1 sept.) en het strid.
Ehuru obesegrad, drog sig Adlercreutz till Salmi, der Fin-
narne väl behöllo segern (d. 2 sept.), men likväl måste re-
tirera. I sammanhang dermed måste äfven den afdelning
af finska hären, som kämpat och segrat i södra Österbotten
draga sig norrut. Den 14 sept. föreföll en strid vid Oravais,
der efter ett 14 timmars blodbad Ryssarnes öfvervigt var
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afgjord. Ännu föreföll en het strid inom Finland vid Wirta-
bro i Idensalmi (27 okt.), der den skicklige Sandels, som
hela sommaren uppehållit Ryssarne vid Kuopio, besegrade
Tutschkoff, men icke destomindre måste draga sig undan.
Vintern inföll och gjorde slut på striden. En konvention
ingicks (19 nov.) i Olkijoki, då hela Finland utrymdes af
finska hären och lemnades i Ryssarnes våld. Gynnade af en
sträng vinter tågade Ryssarne, efter intagandet af Åland,
som den tappre Döbeln länge försvarat, öfver Ålands haf
under Kulneffs befäl till Sverige, på samma tid som en annan
rysk här under Barclay de Tolly övergick Qvarken och Schu-
valoff tvang Gripenberg, som anförde den finska hären vid
Torneå, till kapitulation i Kalix (25 mars 1809). Krige
fortsattes väl hela sommaren, utan att något hufvudsakligt
uträttades, och genom freden i Fredrikshamn (17 sept. 1809)
afstod Sverige hela Finland till Ryssland.

Sjette perioden, efter 1809,
Finland under ryskt öfvervälde.

Finlands nya regent, kejsar Alexander 1, sammankallad
landets ständer till en landtdag i Borgå (25 mars — 19 juli
1809). Landets religion och lagar blefvo då af honom stad-
fästade. Ständerna öfverlade om de åtgärder, som voro
nödvändiga att vidtaga med anledning af de nya förhållan-
den, i hvilka landet nu inträdt, och deras förslag blefvo sedan
bekräftade samt efterhand satta i verkställighet. Under Ale-
xander 1 (f 1825) och Nikolai (f 1855) samt Alexander 2 hafva
många förbättringar vidtagits i bestående förhållanden, och
hafva äfven landets ständer vid nyligen (1863) hållen landt-
dag fått öfverlägga derom.

Efter klubbkrigets tid sökte regeringen i Sverige att allt-
mera försvenska Finland och Finnarne och isynnerhet efter
akademins i Åbo stiftande började allt antaga en mera svensk
pregel. Hvarje finsk man, som ville sträfva till någon högre
plats i samhället eller förvärfva sig några högre kunskaper,
måste försaka sitt modersmål och lära sig svenska. Detta
språk var också landets officiella språk och derpå afgjordes
om Finnarnes lif, ära, frihet och egendom. Hos massan af
nationen bibehöll sig likväl det finska språket lefvande och
alla bemödanden för dess utrotande strandade. Småningom
började det äfven komma från sin undanskymda plats. Ett nytt
fält för dess användande och deraf beroende utveckling öpp-
nades derigenom att den gällande lagboken samt riksdags-
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beslut och öfverhetliga förordningar öfversattea till finska.
Åtskilliga personer började äfven anställa forskningar i Fin-
names språk och dess fornsånger, och slutligen väckte Por-
than medvetandet om det finska folkets nationella tillvaro
och kallade till lif en verksamhet derföre. Sedan de band,
som i århundraden förenat Finland med Sverige, blifvit slitna,
har nitet och ifvern för det finska språket, för den forntid,
som det finska folket genomlefvat, och för dess framtida
nationella tillvaro, blifvit allt större, och dessa bemödanden
hafva icke varit förgäfves.

Skandinaviska halfön
omgifves af Isbafvet i norr, Nordsjön i vester, Skagerrack,
Kattegat och Öresund i sydvest, Östersjön, Ålands haf
och Bottniska viken i öster samt sammanhänger i nordost
med Ryssland. Halfön omfattar två, under en gemensam
konung förenade, men i öfrigt skiljda konungariken: Sverige,
den östra, och Norige, den vestra delen.

Sveriges och Noriges, likasom äfven Danmarks, äldsta
sagor börja med Oden, som med sina Åsar säges hafva omkr.
100 f. Kr. nedsatt sig i Sverige på Mälarens norra strand.
Den gudalära, som han gjorde rådande, verkade att fol-
ket egnade sitt lif åt krig och strider, ty endast den i stri-
den fallne fick komma till Oden i Walhall. Århundraden
förgingo utan att man i södra Europa kände något om in-
nevånarena i de nordiska länderna, der flere såkallade fyl-
keskonungar regerade under inbördes tvister. Omkr. 800
eft. Kr. började en af desse att eröfra de öfrigas områden,
då de dermed missnöjde utvandrade att söka sig nya bostä-
der. Nu började de i södra och vestra Europa så mycket
fruktade vikingatågen, hvarunder städer brändes och fält
föröddes. For att i grunden tillintetgöra och befria sig från
dessa besök, ansåg man sig böra omvända de nordiska län-
dernas innevånare till kristna läran. Såsom kristendomens
förste apostel i Sverige uppträdde och verkade Ansgarius
(eft. 829) och honom i spåren följde andra missionärer.
Långvarigt och ihärdigt var hedendomens motstånd.

I Sverige var Olof Skötkonung den förste konung som
(år 1000) lät döpa sig till kristendomen; men striden fort-
gick ännu länge derefter. Till denna strid slöt sig striden
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om företrädet emellan de båda hufvudfolken: Svear i mel-
lersta och Göter i södra delen, hvilkas strid slutade med de
begge stammarnes vänskapliga förening under de från
Birger Jarl härstammande konungarne af Folkunga-ätten
(efter 1250). Sveriges förbindelse med utlandet blef nu lif-
ligare, men denna verkade, att den gamla samhällsförfatt-
ningen, som grundade sig på folkets sjelfstyrelse, lemnade
rum för några enskilda familjers öfvervägande makt. Un-
der de inre strider, som afundsjukan emellan dessa familjer
framkallade, blef Margareta, som var regerande i Danmark
och -Norige, inkallad att äfven beherrska Sverige. Hon fat-
tade planen att förena de tre beslägtade folken och utförde
den på en riksdag i Kalmar (1397), hvarföre denna förening
blifvit kallad Kalmar-union. De följande unionskonungarne
förstodo dock icke att genom rättvisa och billighet mot de
tre folken befästa och fullborda föreningen, utan ville de
göra Danskarne till de egentligen herrskande. Blandförsva-
rare af det svenska folkets rättigheter må nämnas Engel-
brecht Engelbrechtsson och Sture-familjen. Då slutligen ko-
nung Kristian 3:dra genom grymhet och blodsdomar (Stock-
holms blodbad 1520) sökte att för alltid bryta Svenskarnes
motstånd, uppträdde Gustaf Wasa och lyckades befria Sve-
rige. Unionen upplöstes; Svenskarne togo till konung sin
befriare Gustaf Wasa och gjorde thronen ärftlig för hans slägt.

Gustaf 1 var en kraftfull konung och en sådan behöfde
Sverige i sitt dåvarande tillstånd. Ett af hans förnämsta
åtgöranden var införandet af lutherska reformations grund-
satser. Oenighet emellan hans söner hotade att hämma den
nationella kraftens utveckling och äfven återföra katolska
läran, men Gustafs yngsta son Karl d. 9:de återställde den
inre ordningen. Under hans son och efterträdare den store
Gustaf 3 Adolf (1611—1632) uppträdde Svenskarne till pro-
testanternes försvar i Tyskland och efter storartade bragder
fann Gustaf sin död på stridsfältet vid Lutzen (1632). Hans
storsinta verk fortsattes af de män, som uppammats i hans
skola och Sverige blef en af Europas förnämsta stater. Vin-
nandet af denna ära hade mycket utmattat folk och land,
men krafter återvunnos under konung Karl d. ll:te. Hans
efterträdare Karl den 12'te förenade icke med sin hjeltemodiga
tapperhet nödig klokhet och derföre blef Rysslands seger öf-
ver honom vid Pultava (1709) en anledning till Sveriges
fall. Hans envisa förfarande visade faran af konungens oin-
skränkta makt, hvarföre denna upphäfdes och en så kallad
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frihetstid inträdde (1718—1772), hvarunder dock inbördes
oenighet egde rum emellan de styrande. Denna tidpunkt
förtjenar dock att ihogkommas för det allvarliga sträfvandet
att befordra det inre välståndet. Gustaf d. 3:dje (1771—1792)
gjorde slut på frihetstiden och derjemte på ett inre förhål-
lande, som hotade att göra slut på rikets sjelfständighet.
Välgörande för konst och vetenskap var äfven Gustaf d. 3:djes
regering. Hans son Gustaf 4:de Adolf bragte genom sin
envishet Sverige till branten af sin undergång och beröfva-
des regeringen (1809). År 1819 utdog familjen Wasa och
thronen intogs af en fransk general Bernadotte, såsom ko-
nung kallad Karl 14:de Johan. Sedan dess har Sveriges
inre välmåga under en långvarig fred mycket stigit.

Uti Norige förenade Harald Hårfager (829) de, uti de
många dalarne bestående, skiljda små rikena. Efter före-
gångna hårda strider lyckades Olof Tryggvason och Olof
den helige att skaffa kristna läran stadga (1030). Mildare
seder följde i spåren. Blodiga inre strider om regeringen
fortforo likväl och motverkade det inre välståndet. Efter
den gamla från Oden härstammande konungaättens utgång
blef danska prinsessan Margareta regerande och hon sökte
verka nordens enhet genom Kalmar-unionen. Då denna
upplöstes, qvarblef Norige i förening med Danmark och
blef snart ett danskt lydland till 1814, då Norige förenades
med Sverige såsom ett sjelfständigt rike. Sedan dess har
det nationella medvetandet och den inre välmågan stigit.

a) Konungariket Sverige
8002 qv. m.; 4,020,000 inv., 502 på qv. m.

Är i allmänhet ett bergigt land. Kölen åtföljer grän-
sen mot Norige och utsänder flera armar. Större slätter äro
få. En mängd floder genomströmma landet, särdeles norra
delen till Bottniska viken. Af konstgjorda vattenförbindelser
må nämnas Göta-kanal, som från Östersjö-viken Slätba-
ken (vid staden Söderköping) leder till den långsmala sjön
Wettern och dädan till den stora sjön Wenern, hvarifrån
Göta-elf utrinner till Kattegat. Klimatet är i allmänhet
kallt; luften ren och sund. Jordmånen är mest jernhaltig
och stenblandad sandjord; endast på färre ställen finnes
bördigare jord. Åkerbruket (råg, korn, hafra, hvete) är huf-
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vudnäring och afkaslningen öfverstiger behofvet. De sades-
rikaste delarne äro Upsala-, Östgöta- och Skånska-slät-
terne. Af metaller förekommer jern ymnigast, dernäst kop-
par, och utgör bergsbruket den andra näringen. Förädlingen
af skogsprodukter, boskapsskötsel och fiske (lax, ströming)
äro ganska vigtiga näringsgrenar på vissa trakter, mest i
norra delen, der äfven (i Helsingland och Ångermanland)
linplantering och linneväfnad äro af stor vigt. I den ofrukt-
bara trakten, Svältorna, söder om Wenern idkas stark
väfnadsverksamhet, men i öfrigt äro folknäringarne af min-
dre vigt. Bland fabriker intaga de för jern och kläde främ-
sta rummet. Såväl inre som yttre handeln är liflig; ång-
flottan är ganska betydlig och anläggningen af flera jernvä-
gar är börjad. Jern och skogsprodukter äro de förnämsta
utförsvarorna. För såväl den allmänna folkbildningen som
den lärda och vetenskapliga bildningen dragés mycken om-
sorg. Religion är den evangelisk-lutherska. Sverige är en
konstitutionell monarki med en af 4 riksstånd sammansatt
riksdag. Riket indelas i: 1) Svealand, mellersta delen, rik
på skogar ocli rikets förnämsta bergverk, 2) Götaland,
södra delen, med blidare klimat och större bördighet än de
andra delarne, och 3) Norrland, den stora, af skogar, berg,
hedar, mossar och sjöar fulla norra delen, kall och ofrukt-
bar; men i anseende till förvaltningen i 25 län under lands-
höfdingar.

Svealand. Stockholm, i ett herrligt läge vid sjön Mäla-
rens utflöde i Östersjön, rikets hufvudstad, konungens residens,
säte för central-förvaltnings-kollegierna, hofrätt, flera akade-
mier och andra anstalter för vetenskap och konst, ansenlig
fabriks- och handelsrörelse; 125 t. — Upsala, på en slätt vid
Fyris-ån, universitet, rikets erkebiskop, 9 t. — Westerås, vid
Mälaren, idkar, likasom andra vid Mälaren belägna städer,

handel på Stockholm, 5 t. — Sala, på en fruktbar slätt, 4 t.
I närheten är rikets största silfvergrufva. — Gefle, vid Bottniska
viken, många fabr., ansenlig handel med skogsprodukter, 12t.
— Falun, nära Dal-elfven, 5 t. I närheten finnes rikets största
koppargrufva. — Örebro, vid östra hörnet af sjön Hjelmaren,
liflig rörelse, 8 t. — Karlstad, vid Klar-elfvens inlopp i We-
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nern, handlar (mest på Göteborg) med jern- och skogsproduk-
ter från Wermland, 5 t. — Eskilstuna, på södra sidan om Mä-
laren, berömda jernmanufakturier, 5 t.

Götaland. Norrköping, vid Motala-elfs utlopp ißråviken,
en af rikets vigtigaste städer med många och stora fabriksan-
läggningar (kläde, bomullstyger) samt utbredd handel, 22 t. —

Jönköping, vid södra ändan af Wettern, hofrätt, betydlig han-
del med tändstickor, 9 t. — Kalmar, vid Kalmar-sund, träd-
varuhandel, 9 t, — Karlskrona, vid Östersjön, befäst, station
för krigsflottan, god rörelse, 16 t. — Ystad, vid Östersjön, öf-
verfart till Tyskland, spanmålshandel, 6 t. —■ Lund, gammal
stad på skånska slätten, univers., 9 t. — Göteborg, vid Göta-
elfs utlopp, rikets andra stad, stora fabr., vidsträckt handel,
42 t. — Marstrand, ringa stad på en ö i Kattegat, med den
starka fästningen Karlsten. — Wenersborg, vid Göta-elfs utlopp
ur Wenern (Trollhätte-vattenfall och kanal), handel på Göte-
borg och Wermland, 41. — Borås, ien ofruktbar trakt, Svältorna,
hvarest inbyggarne idka ansenlig väfnadsverksamhet samfc
hafva rättighet att drifva gårdfarihandel och öfver hela rikefc
sälja sina tillverkningar; 3 t. — Öar i Östersjön: de kalkrika
Öland och Gottland. = Wisby, på Gottland, gammal stad med
vackra fornlemningar, drifver ännu god handel, 6 t.

Norrland. Hernösand, på en ö i Ångerman-elfvens
mynning, god trädvaruhandel, 3 t. I nejden idkas stark linod-
ling, spanad och väfnad. — Sundsvall, liflig rörelse, 51. — Umeå,
vid elfvens af samma namn ,utlopp, handlar liksom de nordligare
städerne mest på Stockholm med lax, boskaps- och skogspro-
dukter; 2 t.

Uti Amerika eger Sverige den lilla Vestindiska ön Bar-
thelemi (| qv. m., 3 t. inv.); alstrar god bomull.

b) Konungariket Norige,
5799 qv. m.; 1£ milj. inv., 259 på qv. m.

Ett långsmalt bergland längs Ishafvet och Nordsjön till
Skager-Rack. Från nordligaste udden Nordkyn till sydliga-
ste udden Lindesnäs sträcker sig en bergsrygg under namn
af Kölen, Dovre- och Lange-fjeld. Vestra och norra
kusten är sönderskuren af en mängd djupt inträngande hafs-
vikar (fjordar) och åtföljes af en vidlyftig skärgård. Klima-
tet är i inre delarne kallt, vid kusterne ganska blidt. Mar-
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kens stenbundenhet försvårar jordbruket och säd skördas icke
för behofvet. Fiske (torsk, sill, sei, längor ra. m.) är för-
nämsta näringen, dernäst skogshandtering och bergsbruk (jern,
koppar, silfver). Boskapsskötsel och jagt (ejdergåsar) äro i
norra delen ganska vigtiga näringar. Andra folknäringar
äro få, industrin och fabriksväsendet i sin linda, handeln
deremot högst betydlig (fisk förnämsta exportvaran). Reli-
gion är den lutherska. Folkbildningen befordras med nit.
Statsförfattningen är monarkisk, inskränkt af stortinget. Re-
geringen handhafves i konungens frånvaro af en vice-konung
eller riksståthållare jemte stadsrådet. Af naturen delas ri-
ket i tre delar: Söndenfjelds, söder om Dovre och öster
om Langefjeld, landets jemnaste och fruktbaraste del, We-
stenfjelds, vester om Langefjeld, likasom Nordenfjelds,
norr om Dovre, full af berg emellan de djupt inträngande
fjordarna, längs hvilka, då landsvägar äro omöjliga, den
inre förbindelsen underhålles. I anseende å förvaltningen
är riket indeladt i 19 amt under amtmän.

= Kristiania, vid en fjord af samma namn, rikets h:stad
och regeringens säte, univers., handel med bräder och jern,
40 t. — Drammen, vid Drammen-elfvens utlopp i Kristiania-
fjorden, stor trädvaruhandel, 10 t. — Kongsberg, vid floden
Louven, rika silfvergrufvor, 4 t. — Kristiansand, i ett för sjö-
fart fördelaktigt lstg^, 10 t. — Stavanger, vid Buknefjord, stor
sillutförsel, 12 t. — Bergen, vid en hafsvik, största handelssta-
den (fisk), 26 t. Trondhjem, vid en fjord, handel med fisk och
koppar (från den mot sydost belägna bergstaden Röras); 16 t.
— Hammerfest, jordens nordligaste stad, på en ö utanför Alten-
fjord, på hvars södra strand idkas jordens nordligaste åkerbruk.
— Öar: Lofoddens, hvarest ett af jordens indrägtigaste fisken
idkas, äfvensom en betydlig jagt. Märkas må den farliga hafs-
strömmen Malström, söder om Moskönäs. — På den nordliga-
ste ön Mageroe, finnes udden Nordkap, den nordligaste iEuropa.

Konungariket Danmark.
696 qv. m.; 1,600,000 inv., 2300 på qv. m.

Genom fylkeskonungarnes utrotande lade Gorm den gamle
(843—936) grunden till den danska monarkin och redan
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denna tid byggdes i södra delen af danska halfön Danne-
virke till skydd mot Tyskarne (gräns: floden Ejder) och
kristendomen, som dock under Knut den store blef allmänt
rådande (omkr. 1000). Efter en tid af vexlande storhet,
hvafunder Danskarne utbredde sitt välde öfver kustländerna
kring södra delen af Östersjön, och förfall, uppträdde drott-
ning Margareta, som genom Kalmar-union ville verka en
förening emellan de nordiska ländernas beslägtade folk. Då
Sverige skiljde sig från unionen, blef följden ett starkt natio-
nalhat emellan Danskar och Svenskar, hvilket dref dem till
flere förstörande krig. Detta hat har först i sednare tid
upphört. En annan omständighet, som oroat Danmark, har
varit dess förhållande till det tyska hertigdömet Holstein,
som äfven varit införlifvadt med Danmark. Denna tvist har
nyligen (1864) sålunda blifvit löst, att icke allenast Holstein,
utan äfven det af dels Tyskar dels Danskar bebodda Schles-
wig eller södra delen af danska halfön gått förlorade för
Danmark till Tyskland. Föga har Danmark inverkat på de
stora verldshändelserna, men har likväl fostrat flera utmärkta
män, såsom astronomen Tycho Brahe, skalden Oehlenschläger,
bildhuggaren Thordwaldsen.

Ön Island upptäcktes 861 eft. Kr. af nordiska vikingar
och har blifvit hufvudsakligen befolkad från Norige. Island
var de nordiska folkens äldsta kulturland. Här lefde Soemund
Frode, som skrifvit gamla gudasagor, Snorre Sturleson, hvars
Heimskringla är källan till kännedom om de nordiska fol-
kens äldsta historie, och den lärde Saxo Grummaticus.

Det nuvarande konungariket Danmark omgifves af Nord-
sjön i vester, Skager-Rack i norr, Kattegat, inträngande med
Lim-fjorden, Öresund och Östersjön i öster, samt samman-
hänger i söder med Tyskland (Konge-ån gräns i sydvest).
Består af: Danska öarna: Seeland, Fy en, Laaland, Fal-
ster, Langeland, Arrö, Bornholm o. s. v., och norra de-
len af danska halfön eller Hertigdömet Jutland. Marken
är jemn med endast lägre kullar. Jordmånen är på de fle-
sta ställen ganska bördig; klimatet mildt; åkerbruket gan-
ska lönande. Boskapsskötseln är högt drifven; fisket (sill)
indrägtigt. På metaller och mineralier är i allmänhet brist.
Folkindustrin och fabriksverksamheten äro af ringare bety-
denhet. För handeln är belägenheten god och äfven är han-
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delsrörelsen betydlig; de förnämsta utförsvaror äro säd, bo-
skapsprodukter (smör, ost, kött, lefvande kreatur) och sill.
Religion är den lutherska. Såväl folkundervisningen som
den lärda bildningen äro väl vårdade. Statsförfattningen är
inskränkt-monarkisk.

Hit höra äfven: 1) ön Island (1870 qv. m. med 67,000
inv.), full af höga berg, deribland flera vulkaner (Hekla,
Krabla), och heta källor (t. ex. Geiser), och 2) Fär-öarna,
25 kala klippor (24 qv. m. med 9000 inv.), sydost från Is-
land. Klimatet på dessa öar är strängt; åkerbruket svårt
och ringa; fårskötsel, fiske och jagt (ejdergåsar) äro huf-
vudnäringar, hvartill kommer stickning af yllevaror.

Seeland. Köpenhamn, vid Öresund, rikets h:stad och
regeringens säte, universitet, rikets största fabriks- ochhandels-
stad, 155 t. — Helsingör, vid smalaste stället Q mil) af Öre-
sund, 8 t. Här skulle förut alla förbifarande fartyg, hvilka år
1856 utgjorde 20,532, erlägga tull. — Jutland. Aalborg, vid
Limfjorden, fabriker (läder) och handel (säd och sill), 10 t. -—

Randers, vid en fjord af Kattegat, handskfabr., god handel, 9 t.
— Fredericia, vid Lilla Balt, befäst, 6 t.

Utländska besittningar (7 t. inv.). I Amerika: en del af
Grönland och några af Vestindiens små öar (Virginska eller
Jungfru-öarne).

Den södra delen af danska halfön eller hertigdömet Schles-
wig (167 qv. m., 410 t. inv., dels danskar, dels tyskar) till flo-
den Ejder och de till Tyskland hörande hertigdömena Holstein
och Lauenburg (174 qv. m., 600 t. inv.), hvilka länder nyligen
(1864) blifvit Danmark fråntagna, hafva icke ännu erhållit en
ordentlig styrelse, utan förvaltas af tillförordnade civil-kommis-
sarier. rr (Schleswig) Flendsburg, betydlig handelsstad vid en
vik af Östersjön, förvaltningens säte, 20 t. — (Holstein) Kiel,
vid en kanal från Ejder till Östersjön, univers., liflig handel,
landsregeringens säte, 18 t. — Altona, vid en Elbe, stor han-
delsrörelse, 46 t.

Konungariket Stor-Britannien.
5697 qv. mil; 29£ milj. inv., 5180 på qv. m.

Detta rike, en af de 5 stormakterna, utgöres af besitt-
ningar i alla verldsdelar (207,930 qv. m. med en befolkning
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af 175 milj.), men här behandlas nu endast sjelfva hufvud-
landet. Detta består af 1) Britannien, Europas största ö,
hvars södra del har bildat konungariket England och norra
del konungariket Skottland, och 2) konungariket Irland,
äfven en betydlig ö. Dessa båda öar omgifvas af Nordsjön
i öster, Atlantiska hafvet i norr och vester samt engelska
kanalen i söder, och skiljas från hvarandra genom Irländ-
ska sjön och dess båda öppningar Nordkanaln i norr och
Georgs-kanaln i söder.

I historiens äldsta tider, för omkr. 2500 år tillbaka, voro
de brittiska öarne kända under namn af tenn-öarne och be-
söktes för sitt tenn af Fenicierna. Mera bekanta hafva de
blifvit då Romarena började hit utsträcka sitt välde (55 f.
Kr.) och lade nästan hela England under sig (omk. 100 eft.
Kr.). Då Romarena öfvergåfvo landet (410 eft. Kr.) och
Britterne anföllos af Pikterne och Skottarne från Skottland,
kallade de till sin hjelp Angler och Sachsare från nordve-
stra Tyskland (449). Dessa bemäktigade sig sedan, under
hårda strider med Britterne, nästan hela England och upprät-
tade sju stater (heptarkin) samt antogo den kristna religion.
De sju staterna förenades till ett rike (827), åt hvilket konung
Alfer d den store (900) förskaffade bildning, makt och anseende.
Ett mål för nordiska vikingars härjningar, eröfrades Eng-
land af Danskar, men någon tid derefter (1066) af en i
norra Frankrike bosatt norrmannisk hertig WilhelmEröfra-
ren. Derigenom verkades en stor förändring i landets inre
tillstånd, i det stora rättigheter och en stor del af landets
jord tillerkändes de inkommande eröfrarena, men den gamla
befolkningens frihet, seder och språk hotades med undergång.
De af regenten nu gynnade förnäma familjerne funno sig
sedan missnöjde med konungarnes egenmäktiga tilltag, hvar-
före de gjorde en uppresning och (1215) tilltvungo sig ett
frihetsbref, magna charta kalladt. Efterhand fingo äfven
städernas och grefskapernas valda ombud säte i parlamen-
tet (1283) och förvärfvade sig efterhand utvidgade fri- och
rättigheter. Vid denna tid upplågade en strid emellan Eng-
land och Frankrike, hvilken strid, ehuru tidtals afbruten,
fortvarade öfver 100 år. Frankrike hotades derunder med
fullkomligt underkufvande, men efter den så kallade orlean-
ska jungfruns uppträdande (1428) tog striden en annan vänd-
ning och England förlorade äfven sina gamla besittningar i
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Frankrike. I England inträffade derefter en tid med inre
oroligheter, grymma och blodiga dåd och hårda pröfningar,
hvilket allt verkade stora förändringar i landets inre förhål-
landen, i det att under sednare hälften af 1400-talet för sig
gick en strid om bättre rätt till regeringen emellan de båda
familjerne York och Lankaster (eller hvita och röda rosen)
och under förra delen af 1500-talet en strid, som var
utmärkt af katolikernas grymheter mot protestanterna. Pro-
testantismen bibehöll sig dock derunder och gick seg-
rande fram under drottning Elisabets regering (1558—1603),
då grunden lades till Englands framtida storhet, i det att
dess sjömakt skapades, dess industri lifvades, handel utvid-
gades, dess första utländska besittningar vunnos. Åfven
fulländades den redan 1172 påbörjade eröfringen af det i flera
stater delade Irland. — Vid denna tid lefde den stora skal-
den Shakespeare.

År 838 hade riket Skottland bildadt sig. Med denna stat
hade England kämpat många strider, men nu efter Elisabets
död kom den i Skottland regerande slägten Stuart äfven på
Englands thron, hvarigenom föreningen emellan dessa riken
förbereddes. Stuartarnes okloka förfarande att vilja beröfva
folket de fri- och rättigheter, som det vunnit, och tillvälla
sig oinskränkt makt, framkallade missnöje och förde slutli-
gen konung Karl 1 på stupstocken (1649), då riket förkla-
rades för en republik. Under denna tid höjde republikens
protektor Olivier Cromwell dess handel, sjöfart och anseende.
Väl återställdes konungamakten (1660) och Stuartarne åter-
kallades, men genom sina mot folkfriheten riktade sträfvan-
den förorsakade de sitt fördrifvande (1688). Prins Wilhelm
af Oranien besteg thronen. De omtvistade rättigheterna
emellan regenten och folket blefvo nu närmare bestämda
och detta framkallade en såväl religiös som politisk frihet,
som tillåtit menniskoandens fria och mångsidiga utveckling.
Det brittiska riket har sedan vunnit en makt och ett anseende,
som förskaffat det ett afgörande inflytande på de vigtigaste
verldshändelser. Äfven genom sin rika och dugliga littera-
tur har det inverkat på menskligheten. Mycket har det brit-
tiska folket bidragit till utbredandet af kristen och europeisk
bildning till äfven de aflägsnaste delar af jorden, och hvar-
helst engelska kolonister nedsatt sig, hafva de bibehållit sin
storartade företagsamhet. — Visserligen förlorade England
en stor del af sina besittningar i Nordamerika, hvarest de
Förenta Staterna (1783) blefvo fria; men förlusten i land er-
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sattes genom de landsträckor, som kort derefter vunnos på
vestra indiska halfön, som efterhand blifvit underlagd Eng-
land, och i Australien, hvarest de flesta öar blefvo upptäckta
genom Engelska resande (Cooks resa 1768—1779). En an-
nan vigtigare vinst har England gjort genom en utvidgad
handel och industri. Der infördes först ångmaschiner i fa-
brikerna (1760) och sedan Amerikanaren Fulton (1807) byggt
den första ångbåten, hafva ångfartyg och ångvagnar blifvit
här byggda till stort antal. Genom användande af ånga
såsom drifkraft har nutidens industri och handelsrörelse er-
hållit en så storartad utveckling.

Under de krig, som skakade Europa i slutet af 17-hun-
dratalet och i början af det 18:de (till 1815) och kallas de
franska revolutionskrigen, deltog England på det mest verk-
samma sätt och kämpade med allvar mot det allvälde, som
Napoleon ville utöfva. Under de många skakningar, som
sedan inträffat och förskaffat åt tiden efter 1815 namn af den re-
volutionära tidsåldern, har lugnet bibehållit sig i det britti-
ska riket, ehuru äfven stora och vigtiga frågor och refor-
mer der varit å bane och blifvit utförda. Endast på Irland,
hvars fattiga, lata och okunniga befolkning icke heller sak-
nar skäl till sin bitterhet mot England och önskar upphäfva
föreningen, hafva oroligheter tidtals utbrutit. — Aktning för
lag är en hos det engelska folket framstående egenskap,
som bevarat det för många felsteg.

Med undantag af den bergiga vestra delen, Wales
(1. Wehls), är England ett behagligt slättland. Floderna äro
små, men vigtiga såsom segelbara. Södra delen af Skottland
är flack, norra ett högland (de skottska högländerna). På
Irland vexla lägre berg och kullar med moras, betesmarker
och åkerfält. Klimatet är mildt. luften fuktig och nederbör-
den riklig; på Irland är marken hela året grönklädd. Åker-
bruket drifves med stor skicklighet, men skörden (mest hvete),
ehuru betydlig, förslår icke för den talrika befolkningen. På
Irland är hungersnöd icke ovanlig, särdeles då potatisskör-
den felslår. På boskapsskötseln och boskapsrasernas för-
bättring användes stor omsorg. Af mineralier och metaller
må särskildt nämnas stenkol, jern och tenn. Uti konstflit,
fabriker (särdeles de för bomullsbearbetning) och handel öf-
verträfTa Britterne alla andra nationer. De förnämsta utförs-
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varorna äro stenkol och manufakturvaror. Införseln består
mest i råämnen för fabrikerna. Den inre förbindelsen är
högst liflig och underhålles genom en mängd kanaler och
jernvägar, befarna af ångfartyg och ångvagnar. Vetenskap
och konst stå högt, men den egentliga folkbildningen är
något försummad, och i flera afseenden finner man här det
djupaste elände i bredd med den största rikedom; sämst är
tillståndet på Irland. Herrskande religion är den reformerta,
på Irland den katolska. Statsförvaltningen är monarkisk,
inskränkt af parlamentet (öfver- och underhuset).

England (20| milj. inv.). London, vid floden Thames
(Themsen), rikets h:stad och regeringens säte, jordens största
och vigtigaste fabriks- och handelsstad, 2 universitet, 3 milj.
inv. Bland märkvärdigheter må nämnas tunneln, en hvälfd väg
under Thames. — Greenwich (Grinitsch), med ett stort hospital
och ett stort observatorium, 76 t. — Dover, vid smalaste stället
af Kanalen (7 mil), öfverfart till Frankrike. Elektrisk telegraf
genom hafvet. — Brighton (Breitn), vid Kanalen, Englands vack-
raste stad, 78 t. — Portsmouth, vid Kanalen, hufvudsätet för
flottan, 95 t. — Plymouth, vid Kanalen, örlogshamn, utbredd
handel, 63 t. — Bristol, nära Severn-flodens utlopp i Bristol-
kanal, 3:dje handelsstaden, 154 t. — Liverpool, vid Irländska
sjön, 2:dra handelsstaden, 444 t. — Newkastle (Njukästl), vid
Nordsjön, i en på stenkol rik trakt, stor handel, 110 t. — Hull,
vid Humber(Ömber)-flodens mynning, utbredd handel, 99 t.
— Leeds (Lids), stora yllefabr., 207 t. — Manchester, de stör-
sta bomullsfabriker, 340 t. — Sheffjeld, jern- och stålfabriker,
185 t. — Birmigham (Börmingäm), de vigtigaste metallfäbr.,
296 t. — Worcester (Oärstr), vid Severn, stora porslinsfabr. —

Oxford, vid Thames, univers. — Cambridge (Kämbritsch) uni-
vers. — Öar: Wight (Weit), skön ö i Kanalen. — Scilly-öarne
utanför sydvestra udden. — Anglesea (Ängelsi), i Irländska
sjön, förenad med fasta landet genom ett på pelare hvilande jern-
rör, genom hvilket går en jernväg och under hvilket fartyg
segla. — Man, i samma haf.

Skottland (3| milj.). Edinburgh, vid hafsviken Forth,
h:stad, univers., flera fabr., utbredd handel, 168 t. — New
Aberdeen (Nju Äberdin), vid Nordsjön, klädes- och linnetillverk-
ning, god handel, univers., 74 t. — Glasgow (Gläsgo), nära
den praktfulla Clyde(Kleid)-flodens utlopp i Nordkanal, univers.,
stora bomullsfabr., handel, 395 t. — Inverness, hufvudplatsen i
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högländerna. — Öar Hebridcrna, Orkncy och Shetlands-öarna,
kalla och ofruktbara; omgifna af ett stormigt, klippfullt haf;
sillfångst och sjöfågeljagt hufvudnäringar.

Irland (5| milj.). Dublin, vid Irländska sjön, h:stad.,
fabr., handel, 250 t. — Belfast, vid Nordkanalen, lärftsväfnad,
handel, 119 t. — Limerick, vid Schannon-(Schännen-)flodens
mynning, betydlig handel, 45 t. — Cork, på södra kusten, 2:dra
handelsstaden (boskapsprodukter och deraf kallad rikets slag-
tarhus), 79 t.

Brittiska rikets biländer. I Europa (165 t. inv.) Hel-
goland, liten ö i Nordsjön. — Norrmanniska öarne, nära kusten
af Frankrike. — Gibraltar, stad och stark fästning vid inloppet
till Medelhafvet. — Malta, med några mindre öar i nämnde haf,
söder om Sicilien. — I Asien (138 miljoner inv.): största delen af
vestra indiska halfön, ön Ceilon, ön Hongkong vid Kinas södra
kust, m. fl. besittningar. — I Afrika (1 milj.): kolonier på ve-
stra kusten, Kaplandet (södra delen) och några öar i Atlanti-
ska och Indiska hafven. — I Amerika (4j milj.): stora stycken
i norra delen af Nord-Amerika, Westindiens flesta öar (störst
Jamaika), en del af Guyana i Syd-Amerika. — I Australien (1£
milj.): kolonier på Nya Holland och flera af de mindre öarne.

Konungariket Nederländerna
641 qv. m.; 3,668,000 inv., 5727 på qv. m.

Eller Holland utgöres af den enformiga, skoglösa låg-
slätten söder om Nordsjön och dess vikar Dollart och Zui-
der-See, kring nedersta loppet af Rhen (mynningsarmarne
Yssel, gamla Rhen, Leck, Waal), Maas, som efter sin
förening med Waal kallas Merwe, och Schelde. I öster
tillstöter Tyskland (Hannover och Preussen), i söder Belgien.
Kusten är lag och skyddas för öfversvämningar dels genom
naturliga sandvallar (dyner), dels genom konstgjorda dam-
mar och kanaler. Klimatet är mildt, luften dimmig och fuk-
tig; marken morasfull, men är genom de många kanalerna
torrgjord och förvandlad till gräsrika ängsmarker (norr) ocli
bördiga åkerfält (söder). Sädesskörden förslår icke för be-
hofvet; boskapsskötseln är högt drifven och hornboskapen
förträfflig. Linodling, sillfiske (vid Shetlandsöarna), hvalfisk-

Geografi. 10
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fångst (Ishafven), äfven blomsterskötsel äro vigtiga syssel-
sättningar. Industri och fabriker stå högt. Handeln är högst
vidsträckt och grundar sig på boskapsprodukter (smör och
ost), manufakturvaror (linne-, bomulls- och sidentyger, pap-
per) och koloniernas produkter (krydder, kaffe, socker m. m.).
Språket är plattyska. Herrskande religion är den reformerta.
Folkbildningen är väl vårdad; den lärda bildningen och de
sköna konsterne likaså. Konungens makt inskränkes af ge-
neral-staterne. Afsöndradt frän hufvudlandet ligger det till
Tyskland hörande storhertigdömet Luxemburg, mot söder,
ett bergland med ringa åkerbruk, betydlig boskapsskötsel och
bergsbruk (jern).

= Amsterdam, vid Zuider-See, förnämsta staden, Europas
3:dje handelsstad, 267 t. — Haarlem, stora linneblekerier, blom-
sterhandel, 29 t. — Leyden, vid gamla Rhen, hufvudort för ull-
handeln och klädesväfveriet, univers., 38 t. — Haag, konun-
gens residens, 85 t. — Rotterdam, vid Merwe, rikets andra
handelsstad, 113 t. — Dordrecht, på en ö i Merwe, här preg-
las de holländska dukaterne. — Utrecht, vid gamla Rhen, uni-
vers., siden-, ylle- och sockerfabriker, 57 t. — Öarna vid Mer-
wes och de andra flodernas mynning innefattas under namnet
Zeeland. — Maastricht, vid Maas, i det till Tyskland räknade
hertigdömet Limburg, stark fästning, 28 t. I närheten ofantliga
stenbrott med märkvärdiga petrifikater.

Utländska besittningar (18 milj. inv.). I Asien: ön
Java med staden Batavia, delar af Sumatra, Borneo och Cele-
bes, Kryddöarne m. fl. — I Afrika: kolonier på öfra Guinea-
kusten. — I Amerika: några af de små Antillerna (St. Martin,
Eustache, Kuragao m. fl.) och Surinam (en del af Guyana i
Syd-Amerika).

Konungariket Belgien
537 qv. m.; 4,840,000 inv., 9015 på qv. m.

Stöter n.v. till Nordsjön och omgifves i öfrigt af Neder-
länderna n., preussiska länder ö. och Frankrike s.v. Stör-
sta delen är en lågslätt, genomfluten af Maas och Schelde.
Klimatet är miidt; luften dimmig och fuktig; hösten den
angenämaste årstiden. Marken är i allmänhet icke så sank
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som i Nederländerna och med undantag af hedlandet Cam-
pinen i nordöstra delen är marken bördig. Åkerbruket är
drifvet till den högsta fullkomlighet. Förädlade får under-
hållas. Södra delen är småbergig genom de på jern och
sienkol rika Ardennerna; här är luften renare, men bör-
digheten sämre. Invånarena i denna trakt (Wallonerne) äro
kända såsom skickliga bergsmän. Industrin och fabriksvä-
sendet är i ett blomstrande tillstånd. Den inre förbindelsen
är liflig på de många jernvägarne. Den yttre handeln drif-
ves mest med främmande skepp och utförsvaror erhållas från
fabrikerna (linne-, bomulls- och ylletyger, spetsar, jern- och
stålvaror). Herrskande religion är den katolska. Anstalter
för befordrande af vetenskap och konst finnas flera och äf-
ven för den egentliga folkbildningen är bättre sörjdt än i
andra katolska länder. I norra delen talas plattyska, i sö-
der en förskämd fransyska. Regeringsformen är inskränkt-
monarkisk.

= Brussel, h:stad, vacker stad, univers., flerfaldiga fabri-
ker (de skönaste spetsar), 182 t. — Antwerpen, vid Schelde,

största handelsstaden, befäst, 117 t. — Gent, vigtiga fabr., blom-
sterskötsel, stark handel, univers., 121 t. — Brugge, f. d. stor,
ännu betydlig handel, 51 t. — Namur, vid Maas, metallfabr.,
26 t. — Liittich, vid Maas, gevärsfaktorier och andra jernma-
nufakturer, 100 t. — Verviers, stora klädesfabr., 29 t.

De länder, hvilka utgöra konungarikena Nederländerna
och Belgien, voro utan betydelse i historien före 1400 eft.
Kr., hvarefter ett särdeles rörligt industri- och handelslif här
uppstod. De många små-stater, hvilka här uppstått, förena-
des genom arf, köp och krig tillsammans under främmande
beherrskare och kommo slutligen (1555) under Spanien.
Emedan protestantiska lärans grundsatser vunnit inträde i
norra delen, sökte Spaniens dåvarande för katolska läran
ifrande samt mot all så religiös som politisk frihet rasande
konung, Filip 3:dra, dervid biträdd af sitt liksinnade verktyg,
hertigen af Alba, "kättarfienden", att här med eld och svärd
utrota all frihet. Under ledning af prins Wilhelm af Oranien,
förenade sig de sju nordliga provinserna genom unionen i
Utrecht 1579 till gemensamt försvar och vunno efter lång-
varig, hårdnackad strid sitt oberoende från Spanien (1609 och
1648). Denna stat, den holländska republiken, hade derun-



148

der blifvit mäktig genom sin handel och sin sjömakt. Den
var äfven en tillflyktsort för alla, hvilka för sina mera fri-
sinnade åsigter ådragit sig förföljelse. Det försvarade sig
med framgång äfven mot det mäktiga Frankrikes anfall
och gälde som en af Europas hufvudmakter till år 1750. —

Södra delen af Nederländerna, de katolska Nederländerna,
qvarblefvo under Spanien, som dock tidtals nödgades afstå
stora stycken till Frankrike och slutligen (1714) det återstå-
ende till Österrike. Detta land äfvensom den holländska
republiken eröfrades af Fransmännen under franska revolu-
tionskrigen, men vid kongressen iWien (1815) förenades de
till konungariket Förenta Nederländerna. Denna stat egde
bestånd till 1830, då de södra länderna upplöste förbindelsen
med de norra. Sedan dess hafva Nederländerna och Belgien
bestått som två alldeles skilda stater.

Tyskland,
11,457 qv. m.; 45 milj. inv., 3929 på qv. m.

Mellersta delen af Europa, emellan Östersjön, floden
Ejder och Nordsjön n., Nederländerna, Belgien och Frank-
rike v., Schweiz (Rhen-floden), Italien (alpiska bergen) och
Adriatiska hafvet s., Kroatien, Ungern, Galizien, Polen och
Preussen ö. a) Södra delen är högbergig och fylles af Al-
pernas utgreningar. b) Mellersta delen är ett lägre berg-
land, der stora öppna slätter utbreda sig mellan de många
från Fichtelberget utgående bergsträckorna och deras utgre-
ningar. c) Norra delen är en af endast obetydliga höjder
afbruten lågslätt med i allmänhet sandig jord, utom vid flod-
stränderna der den är fet och bördig. Hedar, moras, sko-
gar, feta ängsmarker (marschländer) och bördiga åkerfält
vexla här med hvarandra. — Genom östra delen flyter flo-
den Öder till Östersjön, genom mellersta delen Elbe, till
hvars område höra Tysklands rikaste delar, till Nordsjön,
genom vestra delen Weser och Rhen (källan i Schweiz,
mynningen i Nederländerna) till Nordsjön, genom södra de-
len öfra loppet af Donau. Klimatet är i allmänhet blidt och
fuktigt; på det norra låglandet föga strängare än i den högre
liggande södra delen, der alp-topparne täckas af evig snö
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och is. De herrligaste delarne äro kustlandet vid Adriatiska
hafvet, der sydfrukter trifvas (äfven oliver), och de vinrika
dalarne kring mellersta Rhen och dess bifloder Neckar och
Main. Jordbruket är hufvudnäring och sysselsätter mer än
halfva folkstocken, men har icke öfverallt hunnit en högre
ståndpunkt. Af sädesarterne odlas råg, hafra, korn, hvete,
äfven mais, samt något hirs och ris. Bergsbruket är en af
Tysklands rikaste inkomstkällor; stenkol och zink äro bland
de vigtigaste utförsartiklar. Skogarne äro icke vidsträckta,
men en ordnad skogsskötsel har visat välgörande följder.
Boskapsskötseln bedrifves mångenstädes med synnerligare
omsorg; i alpländeme är den hufvudnäring. I norra delen
hållas mycket gäss. Industri, fabriker och handel äro högt
drifna, dock olika på olika ställen. Jernvägar och kanaler
saknas icke. Vetenskaper och konster hafva redan länge
här haft sitt hemland. Undervisningsväsendet, särdeles hos
protestanterne, är bättre ordnadt än annorstädes och bildnin-
gen är här mera allmän än i andra länder. Öfver hälften
af befolkningen bekänner katolska läran (södra delen), de
öfriga äro protestanter (mest lutheraner). Tyskland är för-
deladt i 34 stater, de flesta med konstitutionel författning.
De bilda ett statsförbund, i hvars spets står en förbunds-
församling med säte i Frankfurt am Main.

De germaniska eller tyska folken, hvilka sedan spelat en
så vigtig roll i den menskliga bildningens utveckling, att den
nu högsta bildning i Europa och andra verldsdelar blifvit
kallad den germaniska, voro, då vi första gången göra de-
ras bekantskap, råa och vilda. De bebodde den stora,
ouppodlade landsträckan emellan Nordsjön, Östersjön, Rhen,
Donau och Weichsel. — Först framträda Cimbrer och Teuto-
ner. De hade härjande infallit i Gallien (Frankrike) och Ita-
lien, men der besegras de af Romarena (101 f. Kr.). Ro-
marena gjorde sedan flera försök att kufva Germanerna och
fingo äfven fast fot i landet öster om Rhen; men den seger,
som keruskern Arminius eller Herman vann i Teutoburger-
skogen (9 eft. Kr.) befriade Germanerna från Roms ok.
I stället börja Germanerna någon tid derefter anfalla Ro-
marna, hvilka nu i sitt förfall icke kunde tillbakavisa dem.
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Ar 375 eft. Kr. inträngde Hunnerna från Asien 1 Europa
och derigenom uppstod den rörelse, som är känd under
namn af den stora folkvandringen. De germaniska folken,
hvilka trängdes från sina gamla bostäder, inföllo inom
romerska rikets område och sökte sig der nya boplatser
samt upprättade germaniska riken i södra och vestra Eu-
ropa, hvaremot de öster om Elbe liggande delarne af Ger-
manien besattes af slaviska folk. De inom romerska riket
sig nedsättande Germanerne antogo snart den kristna reli-
gionen och den högre bildning, som var rådande i romerska
riket, och efterhand utbredde sig kristendom och bildning till
sjelfva Germanien.

Af alla nystiftade germaniska stater blef Frankernes rike
det mäktigaste. Ursprungligen omfattade det en del af norra
Frankrike, men genom Klodvig (omkr. 500) utbredde det sig öf-
ver hela landet. Sedan lade de frankiska regenterna till sitt
rike folken i vestra och mellersta Tyskland. Oaktadt inre
oroligheter utvidgade sig det frankiska riket och nådde sin
största betydenhet och makt under Karl den store, som år
800 erhöll titel af romersk kejsare. Han befordrade jord-
bruk och handel samt var nitisk att bland sitt folk sprida
kunskaper; sjelf sökte han förkofra sig i att läsa och skrifva,
hvilka insigter då för tiden ägdes af få andra än af presterna.
Inre oroligheter efter hans död verkade att genom fördraget
i Verdun (843) hans rike sönderföll i tre delar: Italien, Vest-
Franken eller Frankrike och Ost-Franken eller Tyskland.

Nu begynner Tysklands historie i inskränkt betydelse.
Tyskland utbreder kristendom samt derjemte sin kultur och
sitt språk bland de slaviska folken öster om Elbe samt
förenar med sig norra hälften af Italien, hvarefter dess ko-
nung Otto den store (962) erhöll titel af romersk kejsare.
Denna beröring med Italien invecklade Tysklands konungar i
Italiens förhållanden och i närmare beröring med påfvarne
i Rom samt hindrade dem att rätt vårda Tysklands inre
angelägenheter. Under en följd af år sutto utmärkta och
förtjenstfulla regenter på Tysklands thron, deribland Fredrik
1, Barbarossa (1152—1190) och Fredrik 2:dra (1212—1250),
af den hohenstauffiska hjelteslägten, men under sina sträf-
vanden att upprätthålla sitt anseende mot de med Tyska
öfverhögheten missnöjda Italienarne, försummade de Tysk-
land. Der hade de många vasallerne eller feodalherrarne
tillvällat sig en allt större sjelfständighet, så att Tyskland med
sina flera hundra småstater bildade i lös förening det ro-
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merska riket, hvars öfverhufvud, äfven sedan efter 1250 öfver-
högheten i Italien upphörde, bar titeln af romersk kejsare och
tillsattes genom val, hvilket år 1356 öfverlemnades åt de sju så
kallade kurfurstarne. Endast genom personlig öfverlägsenhet i
själskraft förmådde kejsaren sammanhålla detta rike, som re-
dan efter 1250 kan anses vara upplöst. Då den ibörjan afnya
tiden genom Luther påbörjade religiösa reformation verkade
det tyska folkets söndring i katoliker och protestanter, be-
fordrades derigenom äfven den politiska upplösningen, sär-
deles genom och efter trettioåra kriget. Rikets öfverhufvud
hade egentligen endast att befatta sig med styrelsen af sina
egna länder, hvilka utgjordes af de vidsträckta österrikiska
besittningarne. Till namnet hade likväl det tyska riket be-
stånd till 1806, då äfven dess kejsare nedlade sin värdighet.
Flera af de tyska furstarne ingingo då ett nytt förbund, rhen-
förbundet, som ställde sig under Napoleons i Frankrike lyd-
nad. Efter Napoleons fall och vid kongressen i Wien bilda-
des det tyska statsförbundet af 38 sjelfständiga medlemmar,
hvilkas gemensamma angelägenheter uppdrogos åt en för-
bundsförsamling, i hvilken kejsarens af Österrike ombud
skulle vara ordförande. Då det tyska folket år 1848 högt
uttalade sig för en större Btatsenhet, förklarade sig förbunds-
församlingen upplöst. Ett riksparlament sammanträdde och
en riksföreståndare valdes. Kejsarevärdigheten i det nya
riket erbjöds åt konungen af Preussen, som dock afslog den.
Det tyska enhetssträfvandet blef icke ännu någon verklighet,
utan återställdes det tyska förbundet och den gamla för-
bundsförsamlingen i Frankfurt am Main (1850). Förbunds-
medlemmarnes antal är nu 34 och hafva de flesta dithörande
staterna en konstitutionel författning.

1) Kejsaredömet Österrike (3588) qv. m., 13 milj. inv.),
södra Tyskland, och

2) Konungariket Preussen (3390) qv. m., 14J milj. inv.),
delar af norra och vestra Tyskland, behandlas längre fram i
sammanhang med dessa staters beståndsdelar utom Tyskland.

3) Konungariket Bajern (1385 qv. m., 4| milj. inv.) är

till största delen en högslätt. Södra delen genomflytes af Donau
och dess bifloder Mer, Leck, Isar och Inn; i norra delen fram-
rinner Main emellan vinkullar. Ludvigskanaln öppnar förbin-
delse emellan bifloder till Donau och Main samt således emel-
lan Svarta hafvet och Nordsjön. Fruktbarheten är i allmänhet
stor; näringsfliten sämre än i flera andra tyska länder. De
flesta invånare äro katoliker. = Munchen, vid Isar, h:stad,
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praktfull, dyrbara samlingar af målningar och andra konstskatter,
nnivers., 148 t. — Augsburg, vid Lech, liflig handel på Italien,
45 t. — Niirnberg, känd för sina invånares konstflit (barnlek-
saker och annat Niirnbergerkram), 63 t. — Wiirzburg, vid Main,
univers., vinhandel, 36 t. — Leuchtenberg, nära Böhmerwald,
hufvudstad i ett f. d. eget hertigdöme.

4) Konungariket Wtjrtemberg (354 qv. m., 1| milj. inv.)
är ett mera bergländt, herrligt, väl odladt och fruktbart land
kring Neckar och öfra Donau. Industrin är betydlig. De fle-
sta invånare äro protestanter. = Stuttgart, vid Neckar bland
vingårdar, h:stad, vacker stad, 56 t. — Tubingen, vid Neckar,
univers. — Heilbronn, vid Neckar, vigtigaste fabriks- och han-
delsstaden, 15 t. — Ulm, vid Illers inflöde i Donau, god han-
del, 23 t.

5) Storhertigdömet Baden (278 qv. m., 1,370,000 inv.), ett
skönt och fruktbart däldland längs Rften-floden. "Vinodlingen
är betydlig, likaså folkindustrin och fabriksrörelsen. De flesta
invånare äro katoliker. = Karlsruhe, h:stad, vacker stad,
byggd * form af en utslagen solfjäder, fabr., 27 t. — Manheim,
vid Neckars mynning, vinhandel, 27 t.

6) Storhertigdömet Hessen (153 qv. m., 857,000 inv.) är
ett af Tysklands herrligaste landskap, med löf- och vinkullar kring
herrligt odlade dalar. De flesta invånare äro lutheraner. =

Darmstadt, h:stad, 28 t. — Mainz, vid Main-flodens mynning,
stark fästning, fabr., handel, 41 t.

7) Hertigdömet Nassau (85 qv. m., 458,000 inv.), en herr-
lig småkullig landsträcka kring det vackra skogsberget Taunus
eller Ilöhe. Längs Rhen växa Tysklands ädlaste vinslag. De
flesta invånare äro protestanter, rr Wiesbaden, h:stad, varma
källor, besökt badort, 22 t.

8) Kurfurstendömet Hessen (174 qv. ni., 739,000 inv.), ett
småbergigt land kring Fulda (en källarna till Weser). Linod-
ling är allmän och linneväfnad en vigtig industrigren. Herr-
skande religion är den reformerta. = Kassel, vid Fulda, h:stad,
goda marknader (ull), 39 t.

9) Konungariket Sachsen (272 qv. m., 2| milj. inv.), ge-
nomflytes af Elbe. Södra delen, som stöter till det silfverrika
Erzgebirge, är bergig (Sachsiska Schweiz) och der är boskaps-
skötsel, linneväfnad och halmflätning allmänna näringsgrenar.
Norra delen är jemnare, fruktbar och herrligt odlad. Af den rika
tyska litteraturen tryckes fjerdedelen i Sachsen. Lutherska lä-
ran är den herrskande. = Dresden, vid Elbe, lr.stad, vacker
stad, ett utmärkt målningsgalleri, 128 t. — Leipzig, på en
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fruktbar slätt, der flera verldshistoriska slag förefallit, univers.,
hufvudort för tyska bokhandeln, 3 stora årsmarknader (messor),
79 t. — Chemnitz, förnämsta fabriksstaden, 46 t.

10) Konungariket Hannover (699 qv. m., 1,890,000 inv.)
stöter i norr till Nordsjön; genomflytes af Elbe, Weser och Ems.
Södra delen är ojemn (Harz hyser silfver). Är en af Tysk-
lands ofruktbaraste delar med många hedar och torfmossar;
dock finnas herrliga sades- och linländer. På de stora marsch-
länderna finna stora boskapshjordar riklig näring. De flesta in-
vånare äro lutheraner. = Hannover, h:stad, 71 t. — Göttingen,
univers., 13 t. — Luneburg, nära Elbe, på en stor efter staden
uppkallad hed; saltberedning; 15 t.

11, 12) Storhertigdömena Mecklenburg, omfattande vestra
delen af det låga kustlandet vid Östersjön, höra till Tysklands sä-
desrikaste landsträckor. Betydlig hästafvel. Föga industri. Lu-
therska religion. Består af två delar: a) M. Schwerin ochb)M.
Strelitz. = Wismar, 26 t., och Rostock, 13 t., handelsstäder vid
Östersjön.

13—16) De fyra fria riksstäderna: Liibeck, vid Trave-flo-
dens utlopp i Östersjön, 32 t. Var f. d. hufvudstad i det mäk-
tiga hanseförbundet. — Hamburg, vid Elbe, Tysklands och eu-
ropeiska kontinentens största handelsstad, stor bank, stora fa-
briker (socker), 176 t. — Bremen, vid Weser, drifver förnämli-
gast handel på Amerika med linneväfnader, 67 t. — Frankfurt
am Main, vigtig fabriks- och handelsstad, 2 stora messor, 761.

De öfriga till tyska förbundet hörande stater äro: a) i sö-
dra delen 17) Furstendömet Lichtenstein vid Rhenfloden; i ve-
stra delen 18) Landtgrefskapet Hessen-Hornborg, 19) Furstendö-
met Waldeck, 20) Storhertigdömet Luxemburg och Hertigdömet
Limburg, hörande till Nederländerna; i mellersta delen 21) Stor-
hertigdömet Sachsen-Weimar, 22—24) Hertigdömena Sachsen:
Koburg-Gotha, Meiningen-llildburghausen och Altenburg, 25,
26) Furstendömena Reuss: Greiz och Schleiz, 27, 28) Fursten -

dömena Schwartzburg; Sondershausen och Rudolstadt; i norra de-
len 29) Hertigdömet Braunschweig, 30) Hertigdömena Holstein och
Lauenburg, 31) Hertigdömet Oldenburg, 32) Hertigdömet Anhalt,
33, 34) Furstendömena Lippe: Dctmold och Schaumburg.

Kcjsaredömct Österrike
11,762 qv. m.; 35 milj. inv., 2975 på qv. m.

Omgifves af Ryssland och Preussen n.0., Sachsen och
Bajern n.v., Schweiz s.v., Italien, Adriatiska hafvet och
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Turkiet s. Riket, utgörande en af de 5 stormakterna, är
en sammansättning af flera icke allenast till naturbeskaffen-
het, utan äfven till befolkningens seder och språk skiljaktiga
beståndsdelar. Landets hufvudflod är Donau (mellersta lop-
pet deraf), vigtig fur den inre förbindelsen. Ansenliga delar
af landet upptagas afberg. Af större slätter äro att märka den
venetianska, söder om alperna kring nedra loppet af flo-
derna Adige och Po, samt den ungerska, söder, och den
galiziska, norr om den metallrika Karpather-keåj&n. Kli-
matet är i allmänhet mildt, somrarne heta, vintrarne stränga.
Fruktbarheten är stor och åkerbruket förnämsta näringen.
Folknäringar och fabriksverksamheten äro af temligen stor
betydelse i de vestra delarne af riket. Sjöhandeln idkas
mest på Levanten (östra Medelhafvet). Utförsvaror äro me-
taller, bergsalt, viner, säd, boskapsprodukter och tyger. Be-
folkningen utgöres af Tyskar, Slaver i flera grenar, Ma-
gyarer eller Ungrare (af finsk stam), Italienare o. s. v.
De flesta bekänna katolska religion. För folkets bildning
är mycket att göra. Kejsarens makt är nästan oinskränkt.

1) Tyska länder: Österrike, ett sades-och vinrikt däld-
land kring Donau; — Salzburg, ett bergland; — Stejermark, ett
skogigt bergland med förträffliga jerngrufvor; — Illyrien (d. ä. de
bergiga ländernaKärnthen och Krain samt det herrliga, fruktrika
adriatiska kustlandet: Görz, Gradiska, Triest och halfön Istrien);
— Tyrolen, ett alpland, i hvars heta dalar vinrankor, mullbärs-
träd (silkesafvel), citroner o. s. v. finna god trefnad; — Böhmen,
en af metallrika (silfver, tenn) berg omsluten, högst bördig
kitteldal, bebodd af idoga invånare (de berömdaste glasarbeten,
bomullsväfnad); — Mähren och en del af Schlesien, ett frukt-
bart däldland. = Wien, vid Donau i Österrike, rikets rustad
och regeringens säte, en af de största i Europa, univers., me-
delpunkt för rikets handel och fabriker; 560 t. — Idria, i Krain,
rika qvicksilfvergrufvor. — Triest, vid Adriatiska hafvet, rikets
största sjöhandelsstad, 66 t. ■— Prag, i Böhmen, univers., stor
industri- och handelsrörelse, 143 t.

2) Italienska länder eller konungariket Venetien, en
herrlig och rik landsträcka, från Alperna till Po, Mincio (bi-
flod till Po) och Adriatiska hafvet. = Mantua, på en ö i Mincio,
en af de starkaste fästningar, fabriker, 30 t. — Verona, vid
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Etsch eller Adige, sldenfabr., 59 t. — Venedig, f. d. hafvets
berömda drottning, på 136 öar (laguner) vid Brenta-flodens
mynnig, herrliga fornlemningar; fabr.; gatorna utgöres af kana-
ler, längs hvilka man färdas i gondoler; 118 t.

3) Polska länder: Galizien och Krakau, det bördiga
slättlandet norr om Karpatherna. I vestra delenfinnas Europas
rikaste saltgrufvor (Wielizka). Sydvestra berglandet kallas
Bukovina. =r Lemberg, univers., fabr., 70 t. — Krakau, vid
Weichsel, god handel, univers., 41 t.

4) Ungerska länder: Ungern, landet söder om Kar-
patherna, — Siebenburgen, sydost, — Temesivar-Banatet, sydli-
gaste delen af landet öster om Theiss, — och Serviska Woiwodska-
pet, sydligaste delen af landet emellan Theiss och Donau. Sie-
benbiirgen och norra Ungern äro bergländer med Europas ri-
kaste guldgrufvor och äfven ymnig tillgång på andra metaller;
det öfriga af Donau och dess fiskrika biflod Theiss genomflutna
slättlandet är fruktbart på ris, mais, sydfrukter och vin, dock
finnas der äfven stora trädlösa hedar (puster) och kärr. =

Pressburg, vid Donau, fabr., handel, 43 t. — Komorn, vid
Donau, en af de starkaste fästningar. — Ofen (Buda), vid Do-
nau, bildar med den midt emot belägna Pesth en stad (Buda-
Pesth), förnämsta staden, univers., stor handel, 187 t. — Tokai,
vid Theiss, i närheten växer Europas ädlaste vinslag (Tokajer).

■— Debreczin, andra handelsstaden, 36 t.
5) Syd-Slaviska länder: Slavonien, ett sumpigt, föga

odladt slättland söder om Donau till dess biflod Sau; — Kroa-
tien, ett fruktbart land emellan Ungern och Adriatiska hafvet; —

Dalmatien, det bergiga, på sydfrukter rika kustlandet öster om
Adriatiska hafvet. = Fiume, vid hafsviken Qvarnero, god sjö-
handel med Ungerns produkter. — Den längs turkiska gränsen
liggande delen af Kroatien, Slavonien och Banatet kallas Mili-
tär-gränsen, hvars befolkning utgöres af åkerbrukande soldater
med egen militärisk förvaltning.

Hufvudlandet är det tyska erkehertigdömet Österrike, som
uppstod genom Karl den store (796) och med hvilket de öf-
riga kronländerna efterhand blifvit förenade. Redan under
medeltiden hade detta skett med flera af de tyska länderna
och i början af nya tiden (1526) tillkom konungariket Böh-
men jemte Mähren, hvarest de till slaviska folkstammen hö-
rande Tschecherna omkr. 1000 år förut hade upprättat ett
eget rike. Uti detta land lefde och verkade vid univer-
sitetet i Prag, omkr. år 1400, Johan Huss, en af dem, hvilka
förberedde den religiösa reformation, som för sig gick i
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början af följande århundradet. Visserligen blef Huss lef-
vande bränd, men uti det derefter upplågande, af förfär-
liga grymheter utmärkta hussitkriget stridde Bölmirarne så,
att man måste bevilja dem att i nattvarden undfå både bröd
och vin, och icke endast bröd, hvilket Roms påfvar gjort till
herrskande sed. — Samtidigt med Böhmen vinnes äfven Un-
gern och efterhand de syd-slaviska länderna. På Ungerns
eller det förut såkallade Pannoniens slättland hade under
folkvandringarna uppträdt flera olika folk. Här hade äfven
Hunnernes konung Attila uppslagit sina tält och härifrån
utförde han sina horder på härjningståg, hvilka voro så be-
skaffade, att det blef en sägen : der Attilas häst trampat, ve-
xer gräset icke mera. Slutligen nedsatte sig här (890) de till
den-finska folkstammen hörande Ungrarne eller Magyarerne,
hvilka efterhand gjorde sig till det herrskande folket. I bör-
jan företogo äfven Ungrarne med sitt snabba rytteri plun-
dringståg mot vestern, tills Tysklands vexande makt satte en
gräns derföre. Genom konung Stefan den helige (1000)
vann kristendom och derjemte bildning och inre ordning
fast fot i landet. Åren 1230—1240 led Ungern mycket ge-
nom de från Asien inströmmande Mongolernes härjningar.
Efter deras borttagande började ett större välstånd uppblom-
stra, men det förhållande af hård underdånighet, hvaruti
allmogen stod till den rika och mäktiga adeln, var natur-
ligtvis icke välgörande för landet. Mot slutet af medeltiden
var Ungern utsatt för Turkarnes vapen, men fick genom
Johan Hynnyades och Mathias Korvinus äran att vara det
kristna Europas förmur. Detta menliga förhållande fortfor
ännu inuti nya tiden, hvartill sedan kommo missnöje med
och uppror mot det österrikiska öfverväldet. Då efter 1740
Österrike var nära att upplösas, räddades det genom Ung-
rarne, hvilka förklarade sig vilja dö för sin konung Maria
Theresia. Under de oroliga åren 1848 och 1849 sökte den
Magyariska befolkningen att lösrycka Ungern från Öster-
rike, men detta misslyckades genom det bistånd, som Öster-
rike fann hos de andra nationerna i Ungern och af Ryssland.

Genom delningen af konungariket Polen vann Österrike
de polska länderna och genom kongressen i Wien 1815 stör-
sta delen af norra Italien, eller Lombardiet-Venedig, hvaraf
dock en del åter förlorades 1859, då Frankrike understödde
Italienarne uti deras sträfvanden att bortjaga det frem-
mande öfverväldet från Italien.

Österrikes beherrskare hade från slutet af medeltiden va-
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rit valda att föra den tysk-romerska kejsarespiran, men då
det tyska riket upplöstes (1806), antog han titel af Öster-
rikes kejsare. Under det regeringen efter den stora skak-
ningen 1848 och 1849 genom en gemensam författning vill
söka förena med hvarandra de olika nationerna och sålunda
bevara och stärka rikets enhet och makt, finner det ett stort
motstånd uti de skiljda nationernas sträfvan för deras natio-
nella tillvaro, hvarigenom endast rikets svaghet blifvit allt
mera ådagalagd.

Konungariket Preussen.
5104 qv. m.-, 18J milj. inv., 3623 på qv. m.

Denna stat har genom några utmärkta regenter, såsom
den "store kurfursten^ Fredrik Wilhelm (1640—1688) och
konung Fredrik 2:dra (1740—1786) hastigt vunnit det om-
fång och den makt, att den är en af Europas stormakter.
I likhet med den österrikiska staten har den preussiska vu-
xit genom efterhand tillkommande länder. Den beståndsdel,
hvilken gifvit sitt namn åt hela riket, är Preussen, hvarest
den under korstågen inrättade tyska orden, som efter det
heliga landets återfallande till mohamedanerna nödgades
flytta derifrån, hade genom en 53-årig (1230—1283) strid
kufvat, till kristendomen omvändt och germaniserat den ur-
sprungliga befolkningen. Stormästaren måste dock 1466
afstå en del af landet, Vest-Preussen, till Polen och för den
behållna östra delen erkänna Polens öfverhöghet. Ar 1525
antog han lutherska läran och kallade sig hertig. Då hans
ätt utdog 1618 tillföll landet kurfursten af Brandenburg, hvil-
ket land räknar sin tillvaro från 900, då Tyskarne utbredde
kristendom samt sitt språk bland de slaviska och vendiska
folken öster om floden Elbe. Sin första betydenhet erhöll
denna stat genom den store kurfursten, som under det pol-
ska rikets tilltagande svaghet gjorde sig fri från beroende
af Polen och i öfrigt ökade dess makt och välstånd. Detta
föranledde hans praktälskande son Fredrik att 1701 antaga
titel af konung. Till en betydande stat i Europa upphöjdes
Preussen genom Fredrik 2:dra den store, hvilken såsom
skicklig fältherre och statsman först genom eröfringar utvid-
gade sitt rike och sedan under sjuåra-kriget (1756—1763)
kunde försvara sig mot flera, de mäktigaste rikens i Europa
förenade anfall. Han förstod äfven att återställa den inre
välmågan uti sitt af de många krigen utblottade land.
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En stor vän och äfven sjelf idkare af konster och vetenska-
per, visade han likväl föga aktning för sitt tyska fäderneslands
litteratur, som just då började uppblomstra och sedan ut-
vecklat så stor rikedom. Af de utmärkta män, som i detta
afseende utgöra Tysklands ära och stolthet, såsom Klop-
stock, Wieland, Herder, Schlegel, Schiller, Göthe, Kant, He-
gel, Humboldt, hafva flera lefvat och verkat inom Preussen.
Der lefde äfven (omkr. 1500) Nikolaus Copernicus, som åda-
galade att jorden rör sig kring solen och icke solen kring
jorden, såsom man dittills trott. — Under franska revolu-
tionskrigen var Preussen nära att upplösas (1807), men sedan
började ett rörligare lif i dess inre förhållanden, och denna
nya anda hos folket visade sig i de ansträngningar, som det
efter Napoleons olycka i Ryssland (1812) gjorde för sitt
sjelfbestånd. Denna högre anda visade sig äfven efteråt ide
vidtagna åtgärderna för bildningens allmännare utbredande,
så att Preussen i detta afseende en tid gällde såsom mön-
sterstat. Preussens folk har visserligen tillvunnit sig en
konstitutionel författning, men reaktionära sträfvanden hafva
icke uteblifvit och förorsakat missnöje hos folket.

Den nuvarande preussiska monarkin består af två icke
sammanhängande delar. Det östra och större landstycket,
som stöter till Östersjön n., Ryssland n.0., Österrike och
flere af de små tyska staterna s., är en del af det stora
ost-europeiska låglandet, genomflutet af nedra Weichsel, Öder
och mellersta Elbe. Klimatet är fuktigt och så vida mildt,
att de nordliga sädesarterna och frukterna vinna sin full-
mognad. På fruktbara fält, likasom äfven på sjöar samt
skogbeväxta sump- och sandsträckor är icke brist. Vid
stränderna af Östersjön erhålles det mesta bernsten i Eu-
ropa. Det vestra landstycket, som n. stöter till Hannover,
v. Nederländerna, Belgien och Frankrike samt genom de Hes-
siska och andra små tyska stater afsöndras från det östra land-
stycket, är en del af mellersta Tysklands lägre bergland. För-
nämsta floden är en del af Rhen. Klimatet är mildt och
angenämt; fruktbarheten stor. — I detta rike stå industri
och fabriksverksamhet i flor. Handeln är blomstrande; segel-
bara floder, kanaler och jernvägar underlätta den inre för-
bindelsen. Utförsvaror äro säd, skogsprodukter, siden-,
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bomulls-, ylle- och linnetyger. De flesta invånarena bekänna
den lutherska läran. Regeringsformen är konstitutionen

Östra delen. 1) Preussen. = Memel, vid ingången till
Kurische Haff, handlar med säd och trädvaror, 17 t. — Königs-
berg, vid floden Pregels utflöde i Frische Haff, univers., god fa-
briks- och handelsverksamhet, 87 t. — Danzig, nära Weichsels
mynning, vigtigaste sjöhandelsstaden, 72 t. — 2) Posen. =

Posen, vid floden Wartha (biflod till Öder), stora marknader,
44 t. — 3) Schlesien, en af Tysklands sädesrikaste delar. =

Breslau, vid Öder, rikets andra stad, stor och mångfaldig fa-
briks- och handelsrörelse, univers., 139 t. — Görlitz, i Lausitz,
stor väfnadsverksamhet (ylle och linne). — 4) B randenbur g.
= Frankfurt an der Öder, fabr., flodhandel, 34 t. — Potsdam, vid
Havel (biflod till Elbe), fabr., handel, 35 t. — Berlin, vid Spree
(biflod till Havel), rikets h-.stad och regeringens säte, en af
Europas vackraste städer, univers., vigtiga fabr. och handel,
525 t. — 5) Pommern. = Stettin, vid Oderflodens mynning,
fabr., ansenlig handel (kan anses som Berlins hamn), 58 t. —

Stralsund, vid Östersjön, fabr. och handel, 22 t. — Öar: Rugen,
Usedom, Wollin. — 6) Sachsen. =: Magdeburg, vid Elbe, en
af rikets vigtigaste städer, säte för handeln emellan Hamburg
och inre Tyskland, 79 t. — Halle, vid Saale (biflod till Elbe),
univers., saltberedning, 42 t. — Eisleben, bergstad (koppar), Lu-
thers födelsestad. — Wittenberg, vid Elbe, reformationens fö-
delsestad (f& 1517). — Erfurt, i landet Timringen, stor indu-
stri. 33 t.

Vestra delen, 7) Westfalen. = Munster, katolskt prest-
institut. — 8) Rhenprovinserna. = Koblenz, vid Mosels in-
flöde i Rhen, en af de starkaste fästningar, 23 t. — Bonn, vid Rhen,
univers., 19 t. — Köln, största handelsstaden vid Rhen, stor
fabriksverksamhet (siden, sammet, eau de cologne), praktfull
domkyrka, 114 t. — Diisseldorf, vid Rhen, berömd målar-aka-
demi, många fabr., 38 t. — Elberfeld, stor fabriksverksamhet
(siden och bomull), utbredd handel, 56 t. — Barmen, i en tätt
bebodd dal, talrika siden- och bomullsfabr., 50 t. — Solingen,
berömda jern- och stålfabr. (värjklingor). — Aachen, berömda
bad, stor industri och handel, 59 t.

Afsöndradt från dessa delar ligger 9) Hohenzollern,
kring öfra Donau, norr om Bodensjön.

(Preussen och Posen äro de delar, som icke äro tyska
länder.)
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Republiken Schweiz,
740 qv. m., 2,510,000 inv., 3344 på qv. m.

Ett af Alpiska bergen uppfyldt land emellan Italien s.,
Frankrike (berget Jura) v. och Tyskland (Rhenfloden) n.
och ö. Dalarne genomflytas af strida strömmar med prakt-
fulla vattenfall. Hufvudfloderne utgöras af öfre delarne af
Rhen och Rhone, båda nedkommande från St. Gotthard-
bergef, den förra mot nordost och norr samt efter utflödet ur
Bodensjön mot vester, den sednare mot sydvest. Dalarne
äro temligen fruktbara på vin, frukter och säd. Hufvudnä-
ringen är boskapsskötsel och äro bergets sluttningar rikt
gräsbeväxta. Jagten högre på fjellarne är indrägtig, men
äfventyrlig. Från de af evig is och snö täckta bergstop-
parne nedstörta stundom fruktansvärda gletscher (ismassor)
och laviner (snömassor), hvarvid stor förödelse åstadkom-
mes, då en och annan gång hela byar begrafvas och flo-
derna drifvas öfver sina bräddar. Industri och fabriker blom-
stra i norra delen. Invånarena i södra delen äro mest ka-
toliker och tala italienska eller (i vestra delen) franska;
de öfriga äro mest reformerta och tala tyska. Dessa sednare
hafva äfven vårdat sig om folkbildningens befordran. Schweiz
är en förbundsstat af 22 kantoner. Centralregeringen utgö-
res af ett förbundsråd af 7 personer, valda på 3 år.

— Bern, vid Aar (bifl. till Rhen), centralregeringens säte,
universitet, fabriker och handel, 29 t. — Ziirich, vid en sjö af
samma namn, univers., god fabriks- och handelsrörelse, 20 t. —

St. Gallen, nära Bodensjön, muslinsväfnad, 15 t. — Basel, vid
Rhen, univers., fabriker, handel på Tyskland och Frankrike,
38 t. — Geneve eller Genf, vid Rhones utflöde ur Genfer-sjön,
den täckaste i Europa, univers., fabr. (fickur), handel på Frank-
rike, 42 t.

Då detta land, omkr. 60 år f. Kr., först blef bekant för
Romarena, voro dess inbyggare Helvetierne, af den galliska
eller celtiska folkstammen, beryktade för sin tapperhet. Un-
der folkvandringarne nedsatte sig äfven här Germaner. Ef-
ter att hafva hört till det frankiska riket, kom det sedan till
Tyskland. Under det tyska rikets upplösning under sednare
delen af medeltiden blefvo äfven här feodalherrarne obero-
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ende. En af dessa var grefvcn af Habsburg, i norra delen.
Grefve Rudolf af Habsburg blef 1272 vald till Tysklands
öfverhufvud och är stamfader för det österrikiska regenthu-
set. De egenmäktiga tilltag, som hans son genom sina till-
satta fogdar tillät sig mot de sin frihet och sina gamla rät-
tigheter älskande bergsboerne, verkade att kantonerne Schwyz,
Uri och Unterwalden (1307) slöto ett förbund till försvar för
sina rättigheter. Sedan fogden Gessler fallit för landtman-
nen Wilhelm Tclls pil blef rörelsen mera allmän och fog-
darne förjagades. Allt flere kantoner slöto sig till edsför-
vandtskapet. De habsburgiska eller österrikiska herrarne
sökte väl kufva de afiällige, men blefvo slagne. Äfven an-
dra försök, t. ex. Karl den djerfves af Burgund, mot deras
beroende tillbakavisades. Vid medeltidens slut hörde 13
kantoner till förbundet, som dessutom omfattade såkallade
bundsförvandter och undersåtare, hvilka icke egde kanto-
nernas rättigheter. Uti den religösa reformationen vid nya
tidens början deltogo Schweizarne genom Ulrik Zvingli
och Johan Calvin, hvilka stiftade den reformerta läran.
Under nya tiden hafva Schweizarne endast varit Frankrikes
soldnärer. Franska revolution framkallade äfven här oro-
ligheter och bundsförvandterna erhöllo kantonal-rättigheter.
Vid Wiener-kongressen bestämdes Schweiz till en förbunds-
stat, bestående af 22 kantoner. Efter föregångna inre stri-
der infördes (1847) en ny författning, hvarigenom mera enig-
het i styrelsen åstadkoms.

Kejsaredömet Frankrike
9880 qv. m.; 37| milj. inv., 3785 på qv. m.

Begränsas n.v. af Kanalen (af Fransmännen kallad la
Manche), v. Atlantiska hafvet med Franska bugten eller Bi-
skaya-viken, s. Pyreneiska bergen och Medelhafvet med Lyon-
ska bugten, samt ö. Italien (Alperna), Schweiz (bergskedjan
Jura), Tyskland (på ett stycke af Rhen) och Belgien. Utom
de upptagna gränsbergen genomstrykes östra delen af några
lägre kedjor, hvilka utsända armar mot det slättland, som
upptager vestra delen. Genom landet flyta mot vester Sei-
ne, Loire och Garonne, mot söder Rhone. Klimatet är
mildt och angenämt. 1 allmänhet är jordmånen fruktbar

Geografi. 11



162

(hvete, råg, mais). Af ofruktbara trakter må nämnas hedar-
ne les ländes längs sydvestra kusten. På vin är Frankri-
ke ganska rikt och fås de förnämsta vinslagen i nordöstra
delen (Bourgogne och Champagne). Fruktskörden är betyd-
lig: i norra delen fikon, plommon, äpplen och päron (af
dessa pressas ett slags fruktvin: cider), i södern kastanier
(frukten af samma vigt som potäter hos oss), oliver, mand-
lar, citroner, pomeranser m. fl. Silkesskötseln är ansenlig.
Af mineralier äro jern och stenkol de vigtigaste. Vid ku-
sterna beredes hafssalt. Såväl hus- som fabriksslöjden äro
högt uppdrifna. Här finnas Europas förnämsta fabriker för
tillverkningen af sidentyger och allehanda lyxartiklar. Han-
deln med såväl natur- som konstprodukter är liflig. På ve-
tenskapernas och konsternas område intager det franska fol-
ket ett utmärkt rum; den allmänna folkbildningen är dock
mycket försummad. Största delen af befolkningen bekänner
katolska religionen. Statsförfattningen är endast till namnet
konstitutionel och kejsaren har nästan oinskränkt makt. Till
förvaltningen är riket indeladt i 89 departementer.

Under namnet Celtcr eller Galler äro de folk kända,
livilka i de äldsta tider befolkade vestra Europa. De kuf-
vades till största delen af Romarena. Det land, som i det
närmaste motsvarar det nuvarande Frankrike blef genom
Julius Caesar (58—52 f. Kr.) en romersk provins tvnder namn
af Gallien på andra sidan alperna. Under folkvandringarna
förlorade Rom landet och flera germaniska folk nedsatte sig
här, hvilka omkr. 500 dukade under för Frankerna, som
besatt den norra delen. Efter delningen af det frankiska
riket och fördraget i Verdun (843) har Vest-Franken eller
Frankrike utgjort en egen stat. Här likasom i andra ger-
maniska stater gälde feodalsystemet, enligt hvilket en stat var
delad emellan flera furstar, hvilka voro länstagare eller va-
saller under en länsherre, men föga hörsammade honom.
Länsherrarnes bemödanden att kufva sina mäktiga vasaller
utgör en hufvudsak i hela medeltidens historia, likasom
striden emellan den andliga och verldsliga makten utgör
den andra hufvuddelen. I Tyskland lyckades öfverkonungen
icke att bevara rikets enhet, men i Frankrike grundades ett
statsskick, som hvilade på konungens uteslutande inflytande.
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Detta sträfvande började då hertigen af Isle de France (Pa-
ris) Hugo Capet valdes till konung (987). Till en motvigt
mot vasallerna och adeln befordrade konungarne uppkomsten
af städer .och ett fritt borgarestånd, hvilka genom korstågen
vunno ökad betydelse, hvarföre deras ombud år 1302 blefvo
kallade till riksdagarne. Den mäktigaste bland vasallerne
var hertigen af Normandie, hvilken äfven (efter 1066) var
konung i England. Den långvariga striden med honom
tog efter den orleanska jungfruns uppträdande (1428) den
vändning, att England förlorade alla sina besittningar i
Frankrike. Sedan slutligen hertigen af Burgund Karl den
djerfve (1477) stupat i en strid med Schweizarne, kunde
konung Ludvig den ll:te genomföra idén om konungens
oinskränkta makt.

I början af nya tiden och under reformationstidehvarf-
vet vann reformation äfven här många anhängare. Detta
framkallade flera inre strider, utmärkta af rysliga grymhe-
ter. Under de så kallade hugenottkrigen (1562—1594) anstif-
tade katolikerna det parisiska bröllopet, hvarvid 30,000
protestanter eller hugenotter på en natt mördades (1572).
Protestanternas anförare Henrik af Bourbon blef till slut
Frankrikes konung, ehuru han måste antaga katolska läran.
Åt sina förra trosförvandter förskaffade han likväl religions-
frihet och medborgerliga rättigheter genom nantesiska edik-
tet (1598). Denna store konung uppbragte det nu förödda,
men af naturen så rikt lottade Frankrike till välstånd, makt
och anseende. Mördad på öppen gata i Paris (1610) af en
munk Ravaillac, som derigenom trodde förvärfva sig evig
salighet, lemnade han riket åt sin son Ludvig 13:de, underhvars
regering (1610 —1641) kardinal Richelieu mycket höjde dess
ära och makt. Till förste stat i Europa uppsteg Frankrike ge-
nom Ludvig 14:de, som under sin långvariga regering
(1643—1715) oroade Europa med flera krig, i hvilka han
var den orättvist anfallande och genom hvilka han utvid-
gade sitt rike på sina grannars bekostnad. Han förstod att
uppsöka och använda snillrika män; konstnärer och veten-
skapsmän gynnades, handel och industri befordrades. Allt
detta gjorde hans regering lysande samt att han sjelf, hans
hof, den fransyska bildningen blefvo mönster i andra län-
der, hvarest äfven det fransyska språket blef hofspråk. Ge-
nom sina många krig hade han dock utarmat sitt land,
genom det nantesiska ediktets upphäfvande förmådde han en
stor mängd af landets idogaste inbyggare att utvandra, ge-
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nom sin osedliga iefnad och sina spionerier undergräfde han
ibland sina undersåtare all sedlighet och inbördes förtroende.
Än djupare sjönk Frankrike under och genom hans sons-
sonsson och efterträdare Ludvig 15:de(1715 —1774), en overk-
sam, lättsinnig, sedeslös furste, som i förening med sina
gunstlingar utsög sitt folk och genom sin ovärdiga lefnad
tillintetgjorde konungavärdighetens helgd i stora folkmassans
ögon. Straffet drabbade dock först hans efterträdare Ludvig
d. 16:de, en ädel menniska, men svag regent, som dömdes
att sluta sitt lif på stupstocken (1793).

Den skattefrihet och öfriga företrädesrättigheter, som
blifvit beviljade adeln och presterskapet och derigenom ökade
samhällsbördorna för den öfriga delen af nationen, framkal-
lade en stor ovilja mot de gynnade stånden, jemte det en
stigande upplysning hade gjort nationen mera bekant med
de rådande missbruken och bragt nya åsigter i dagen. När
derföre Ludvig 16:de såg sig nödsakad att sammankalla
rikets ständer för att bringa ordning i rikets finanser (1789),
förklarade sig dessa icke förr åtskiljas än de omskapat
Frankrikes inre styrelse efter de nya åsigterna om allmän
frihet och jemlikhet medborgare emellan. Så uppstod den
fransyska revolution. Snart greps dock folket af en för stor
frihetsyra och Frankrike förklarades för en republik (1792).
Många af Europas öfriga stater sökte att genom vapenmakt
återställa gamla ordningen inom Frankrike, men dess i tra-
sor klädda krigare vunno lysande segrar och fienderna må-
ste vika samt ingå fredsslut, som utvidgade Frankrikes om-
råde. Den grymma skräckregering, som nu egde rum i Frank-
rike, framkallade der inre oro, och derutaf betjenade sig den
unge Napoleon Bonaparte, som i spetsen för Frankrikes
härar utfört lysande bragder, för att bana sig väg till att
beherrska Frankrike och lät slutligen utropa sig till dess kej-
sare (1804). Han sökte nu att göra hela Europa beroende
af sig och sedan han (1805) krossat Österrikes och (1807)
Preussens makt samt Ryssland ingått förbund med honom,
lyddes hans vilja öfverallt, utom i England, som segerrikt
förde striden på hafven och icke kunde nås af Napoleons
landtarmeer. För fiender och vänner blef dock Napoleons
välde tryckande och äfven inom Frankrike framkallade hans
militära despotism och de band, som han lade på tankens
frihet, ett tills vidare doldt missnöje. År 1812 rustade han
sig till en afgörande strid med Ryssland och framträngde
till Moskwa, men nödgades nu draga sig tillbaka, då hans hä-
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rar förstördes af en tidigt infallande vinterköld och fiendens
svärd. Preussen och andra stater uppträdde nu mot honom.
Han besegrades i en afgörande strid vid Leipzig (1813),
hvarefter de förbundna inträngde i Frankrike. Napoleon af-
sade sig regeringen och bosatte sig på ön Elba (1814).
Följande året återvände han till Frankrike och återtog sin
kejsarevärdighet, men Europas öfriga regenter förklarade
sig mot honom och han besegrades vid Waterloo i Belgien
(1815). För andra gången nedlade han regeringen och bort-
fördes till ön S:t Helena, der han dog (1821). Alla af Frank-
rike under revolutionskrigen gjorde eröfringar blefvo bort-
tagna genom freden i Paris och på en kongress i Wien ord-
nades Europas allmänna angelägenheter.

Den tidsålder, som sträcker sig från denna tid, har blif-
vit kallad den revolutionära, emedan derunder i Europas
flesta länder revolutioner egt rum. Folken hafva eftersträf-
vat större fri- och rättigheter och önskat afskaffa enskilda
stånds företrädesrättigheter, men icke i godo fått sina önsk-
ningar uppfyllda. — Efter Napoleons fall återkom på Frankri-
kes thron den bourbonska konungafamiljen, men lugnet
återkom icke. När slutligen konung Karl 10:de sökte min-
ska folkets rättigheter, utbröt (1830) den så kallade julire-
volution, som beröfvade honom regeringen och satte Ludvig
Filip af Orleans på thronen. Men äfven han sträfvade efter
oinskränkt makt och måste till följd af ett uppror i Paris
(1848) fly från Frankrike, som då förklarades för en repu-
blik, i hvars spets sattes en president, som valdes för 4 år.
Valet föll på Ludvig Napoleon, en brorsson till den förra
Napoleon. Med våld förskaffade han sig snart (1851) en
nästan enväldig makt på 10 år och genomdref sitt val till ärftlig
kejsare (1852). Såsom regent har han utvecklat mycken
klokhet och kraft samt utöfvat ett stort inflytande på Euro-
pas allmänna angelägenheter.

Nordöstra delen. Paris, vid Seine, regeringens säte,
univers., en mängd fabr., stark handel, näst London Europas
folkrikaste stad och i visst afseende den bildade verldens hufvud-
stad; 1| milj. inv. — Versailles, en af de vackraste i riket, stort

nationalmuseum. — Calais (Kala), vid Kanalens smalaste pass,
öfverfart till England. — Lille, stark fästn., handel, 132 t. —

Strassburg, vid Rhen, vigtiga fabr., handel på Tyskland, prakt-
full domkyrka, 82 t.

Nordvestra delen. Rouen, vid Seine, liflig handel, så-
som hamn för Paris, 103 t. — Cherbourg (Scherburg), vid Ka-
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nålen, örlogshamn. — Brest, rikets största krigshamn, 68 t.
— Nantes, nära Loires mynning, en af rikets förnämsta fabriks-
(kattuner) och handelsstäder, 108 t. — Tours, vid Loire, i en
fruktrik trakt (Frankrikes trädgård); i närheten rika flintlager.
— Nevers, vid Loire, rikets största fajansfabr. — La Rochelle,
vid hafvet, liflig handel med kolonierna.

Sydvestra delen. Bourdeaux (Bordå), nära Garonnes
utlopp, stor handelsstad (viner och frukter), 163 t. — Bayonne,
handlar med vin, skinkor och skogsprodukter från pyreneiska
berglandet och les landes-hedarne. — Toulouse (Tolos), vid
Garonnes förening med Syd-kanaln, som härifrån leder till Me-
delhafvet, fabr. och handel, 113 t. — Montpellier, vid Medel-
hafvet, har ett sundt läge och besökes mycket af sjuklingar, 52
t. — Cette, salthandel.

Sydöstra delen. Marseille, rikets största handelsstad
(mest på Levanten), flerfald. fabr., 260 t. — Toulon, stor örlogs-
hamn för Medelhafs-flottan, 85 t. — Aix (Äs), här pressas den
bästa olivolja (mat- och bomolja) i Europa. — Nizza, på en
höjd bland citron- och pomeranslunder, berömd för sitt sunda,
milda klimat, god handel med olja och silke, 36 t. — Lyon,
vid Rhone, rikets andra stad, de yppersta sidenfabr., stor han-
del, 319 t. — Chambery, i Savojen, sidenfabrik. — Ön Korsika,
bergland och skogrik. = Ajaccio, handlar med vin och timmer.
Känd såsom Napoleons födelseort.

Utländska besittningar (6 milj. inv.). I Afrika: Algier
på norra kusten, kolonier på vestra kusten (i Senegambien), ön
Bourboni Indiska hafvet. — 1 Asien: Pondicheri och några andra
handelsplatser på vestra Indiska halfön vid Bengaliska viken. —

I Australien: Marquesas-öarna. — I Amerika: några af de
vestindiska öarna (t. ex. Guadeloupe, Martinique, rik på för-
träffligt kaffe) och Cayenne (en del af Guyana) i Syd-Amerika.

Pyreneiska halfön
omgifves af Biskaya-viken n., Atlantiska ocean (Spanska
sjön) v. och s.v., Gibraltar-sund och Medelhafvet s. och
s.o. samt sammanhänger n.o. med Frankrike. Består af två
i alla afseenden skiljda stater: Portugal och Spanien.

Den pyreneiska, i äldre tider kallad iberiska, halföns be-
folkning har uppstått genom en blandning af flera folk. Då
man först börjar omtala detta land, besöktes det af Fenici-
erna, hvilka kallade landet Tarschisch och hade i Gades
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(Cadiz) en vigtig handelsplats. Landets tillgång på silfver
sades vara så stor, att Fenicierna skola hafva smidt] sina
skeppsankaren af silfver. Feniciska kolonien Karthago, på
Afrikas norra kust, utträngde snart sitt moderland från
handeln på vestra delen af Medelhafvet och lade nästan hela
pyreneiska halfön under sig (230 f. Kr.). Kort derefter fingo
Romarena fast fot i landet och började dess eröfring, somförst
efter ett 200-årigt kraftfullt motstånd kunde fulländas. Un-
der folkvandringarne nedsatte sig här flera germaniska folk,
af hvilka Westgöterna blefvo de mäktigaste. År 711 in-
strömmade från Afrika de mohammedanska Morerne och
intogo nästan hela halfön (riket Kordova). Derifrån sökte
de äfven intränga i Frankrike, men Karl Martell satte (732)
genom segern vid Tours en gräns för Islams utbredande i
vestra Europa. Uti riket Kordova uppblomstrade åkerbruk,
konster och vetenskaper, men redan omkr. 1000 sönderföll
det i flera mindre stater. Uti den Asturiska bergstrakten
hade de kristna kunnat bibehålla sig okufvade, men derifrån
utbredde de sig efterhand och bildade flera stater. Striden
emellan de kristna och morerna fortgick och omkr. 1250
kan de kristnas öfvervigt anses vara afgjord, ehuru Morerne
här bibehöllo sig till år 1492, då deras sista besittning, ri-
ket Granada, eröfrades. De kristna staterna hade efterhand
blifvit förenade och slutligen uppkom genom Ferdinands af Ar-
ragonie och Isabellas af Kastilien giftermål riket Spanien (1479).
— Portugal, som grundlades 1090, förblef en egen stat. Uti
detta landhade omkr .1400 uppstått en synnerlig lust att företaga
sjöresor, hvilka det kort förut bekantblifna begagnandet af
kompassen gjorde möjliga. Prins Henrik, Navigatör kallad,
utrustade skepp, hvilka upptäckte flera öar i Atlantiska haf-
vet. Sedan man engång lyckats utrota tron på omöjligheten att
segla öfver eqvatorn, dröjde det icke innan Bartholomeus
Diaz (1486) framkom till Afrikas sydspets, som blef kallad
det goda hoppets udde. Den förmodan, som man genom
denna benämning uttalade, verkliggjordes af Vasco di Garna,
som (1498) framkom till den för sina produkter beprisade
och så begärligt eftersökte Vestra Indiska halfön. — Samti-
digt med dessa Portugisernes försök att komma till Indien,
uppstod hos Kristofer Columbus den tanken, att man, såvida
jorden var rund, äfven genom att segla mot vester skulle
komma dit. På tre små spanska skepp seglade han ut på
det okända atlantiska hafvet och kom till den överld, som
nu kallas Vestindien. Sålunda upptäcktes verldsdelen Amerika
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(1492). Detta lands guld- och silfver-rika länder eröfrades
efterhand af Spanjorerna.

Genom dessa två upptäckter verkades stora förändringar
i Europa. Indiens varor, hvilka förut gått öfver arabiska
och röda hafven till Alexandria, hvarifrån de afhemtats af
Venedig, hvars hela välstånd grundade sig derpå, fördes nu
till Lissabon och spriddes vidare i norra Europa af de ne-
derländska städerna. Stora massor guld och silfver inför-
des från Amerika till Spanien. Portugals och Spaniens makt
och välstånd stego derföre hastigt, men hade endast kort varak-
tighet. Under konung Karl lite (1516—1556), som äfven
var Tysklands kejsare under namn af Karl s:te, var Spanien
Europas första stat; men under hans son Filip 2idra (1556—
1598), hvars regering är en oafbruten kamp mot all, så poli-
tisk som religiös, tankefrihet, hvarvid inqvisitionen lånade
honom en hjelpsam hand, dödades den kraftfulla anda, som
då lifvade den stolta spanska nationen. Likasom han grund-
lagt Spaniens allt sedan dess fortgående förfall, nedstörtade
han äfven Portugal, då han (1580) lade detta rike under sig,
från dess nyligen beträdda lysande bana. Väl gjorde sig
Portugal (1640) fritt från Spaniens öfvervälde, men har icke
sedan återvunnit sin förlorade betydenhet. Mot slutet af 17:de
århundradet sökte väl några kraftfulla män att väcka Span-
jorer och Portugisare från den långa dvala, hvaruti all deras
andeliga och lekamliga kraft legat sjunkna. Jesuiterna och
inqvisitionen fördrefvos och upphäfdes, industri och folkets
undervisning befordrades; men några värderika frukter er-
höllos icke. Franska revolutionskrigen inverkade äfven här
och Napoleon intog hela halfön, men invecklades derigenom
uti en hårdnackad strid med befolkningen. Sedan dess hafva
inre oroligheter, om ett konstitutionelt eller oinskränkt stats-
skick skall vara rådande, ofta inträffat. Derunder hafva
nästan alla utländska besittningar gått förlorade, och såväl
Spanien som Portugal befinna sig i ett föga lyckligt tillstånd.

a) Konungariket Portugal,
1716 qv. m.; 3| milj. inv., 2185 på qv. m.

Vestra och mindre delen af halfön, stöter v. och s. till
Atlantiska hafvet (Spanska sjön) och omgifves i öfrigt af
Spanien. Är i allmänhet bergländt. Genomflytes af floderna
Duero, Tajo och Guadiana i deras nedersta lopp. Kli-
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matet är mildt, behagligt och sundt. Jorden är bördig, men
dess odling försummas, likasom äfven bergsbruk och fabri-
ker. Vinodling och saltberedning äro de förnämsta närings-
grenar. Handeln är mest i Englands händer. Religion är
den katolska och folkbildningen försummad. Statsförfattnin-
gen är inskränkt-monarkisk.

= Oporto eller Porto, vid Dueros mynning, vinhandel
(portvin), 80 t. — Coimbra, rikets enda univers. — Lissabon,
i ett herrligt läge vid Tajos mynning, h:stad och regeringens
säte, förnämsta handelsstaden, 275 t. — Setuval eller St. Ybes,
salthandel.

Utländska besittningar (4 milj. inv.). I Afrika Azo-
riska öarna, den vinrika Madeira och Kapverdiska öarna i At-
lantiska hafvet, besittningar på Syd-Afrikas vestra och östra
kust. — I Asien: Goa på vestra indiska halföns vestkust, Ma-
kao, en ö vid Kinas sydkust, Timor och några andra öar i
ostindiska skärgården.

b) Konungariket Spanien,
9064 qv. m.; 16| milj. inv., 1683 på qv. m.

Emellan Biskaya-viken, Atlantiska hafvet, Portugal, Me-
delhafvet och Frankrike (pyreneiska bergen). Är till största
delen bergigt och de många, mest från öster mot vester gå-
ende höjdsträckningarne (Sierras) bilda flera höglända dalar,
hvilka genomrinnas af i allmänhet vattenfattiga och till se-
gelfart mindre tjenliga floder. Det inre landet upptages mest
af torra och kala högslätter, har föga mildt klimat och
är föga fruktbart. De södra och östra kustländerna äro
desto herrligare så till klimat som produkter, hvilka utgöras
icke allenast af andra i södra Europa förekommande ädla
frukter (pomeranser, citroner, mandlar, oliver o. s. v.), utan
äfven af sockerrör, dadlar, saffran, pisang o. s. v. I all-
mänhet försummas åkerbruk, bergsbruk och slöjder af de
makliga invånarne, hvilka helst försaka de njutningar, som
måste köpas med arbete. Mest sysselsätta de sig med bo-
skapsskötsel och utmärkta äro landets finulliga får (meri-
nos), mulåsnor och hästar (de andalusiska). Handeln är

Geografi. 11*
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mest i utländningars händer och utförsvaror äro vin, silke,
frukter, ull och hafssalt. Religionen är den katolska och folk-
bildningen är dåligt vårdad. Konungens makt är inskränkt
af cortes (ständerna).

= På norra kusten. Santander, vigtig handelsstad,
25 t. — Corunna, förnämsta örlogshamnen, handel på Amerika,
27 t. — På södra kusten. Cadiz, betydlig handel, 63 t.
— Malaga, handel med vin och sydfrukter, 93 t. — Granada,
sidenfabr., praktfulla ruiner, 63 t. — På östra kusten. Murcia,
i den herrliga dalen kring floden Segura, handel med siden
och esparto-varor (spanska rör), 27 t. — Alicante, silkes- och
vinodling, stor handel, 20 t. — Valencia, i en herrlig nejd
(Spaniens trädgård), rik på vin, silke och soda, sidenfabr., ri-
kets mest besökta univers., 106 t. — Barcelona, största fabriks-
(t. ex. snus) och handelsstaden, 179 t. — På castiliska hög-
slätten. Burgos och Segovia, klädesfabr., ullhandel; nejdens
får hafva den finaste ull. — Madrid, rikets h:stad och regerin-
gens säte, föga rörelse, 281 t. — I Andalusiens herrliga
lågdal vid floden Guadalqvivir. Cordova, hästhandel, 37 t.
— Sevilla, stora siden- och tobaksfabr., vin- och ullhandel, uni-
vers., 112 t. — På aragoniska låglandet kring fl. Ebro.
Zaragoza, univers., 59 t. — Öar i Medelhafvet: de Baleariska
och de Pithyusiska.

Utländska besittningar (smilj. inv.). lAfrika: staden
Ceuta, vid Gibraltar-sund, södra Kanarie-öarna i Atlantiska
hafvet. — I Amerika återstår numera endast öarne Kuba och
Portoriko samt några af de små Antillerna. -*- I Asien: Filip-
pinerna i Stora ocean. — I Australien: Marianerna,Karolinerna
och några andra öflockar.

Italien,
5120 qv. m.; 22| milj. inv., 4395 på qv. m.

En af Genua-viken och Tyrrhenska hafvet s.v., loniska
hafvet med Taranto-viken s.o. och Adriatiska hafvet n.o. om-
gifven halfö, som n. och n.v. sammanhänger med Tyskland,
Schweiz och Frankrike, mot hvilka länder Alpernas fjellväg-
gar bilda gränsen. 1 nordvestra hörnet reser sig Europas
högsta bergstopp Montblanc. Midtigenom denna i verldshi-
storien vigtiga halfö stryka de kala Apenninska bergen. På
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kusterna finnas flera sumpiga, osunda landsträckor, marem-
mer kallade. Till klimat och produkter råder mycken olik-
het. På Alpernas toppar är snön evig. Nedstigande deri-
från, genomvandrar man inom kort tid Europas alla klima-
ter. Man nedkommer sä på den herrliga lombardiska slät
ten eller Po-flodens dal, rik på säd (hvete, mais, ris), vin
och silke. Mellersta delen af halfön är sydfrukternas (olivers,
orangers, citroners, mandlars o. s. v.) hemland. Arno-flodens
dal är en oafbruten vingård, hvaremot området kring den
litet sydligare flytande Ombrone-iloåen är ökenlikt och osundt.
I södra delen är värmen stundom qväfvancle het, särdeles
då sirocco-vinden (en het sunnanvind) blåser. Jorden, hvars
fruktbarhet befordras af den underjordiska elden (berget Ve-
suvius på den herrliga kampagna-sYåtten är likasom en
skorsten), vanhäfdas af den lata befolkningen, som den
gifmilda naturen rikligen försörjer. Den Apuliska-s] ätten i
sydöstra delen är ett mera torrt betesland. — Af i Europa
ovanligare växter må nämnas dadlar, johannis-brödfrukt-trä-
det, sockerröret och bomullsbusken. På eldigt vin är riklig
tillgång, men en felaktig behandling gör det mindre begärligt,
hvilket äfven är förhållandet med den ymniga oljan. Med
föga mera drift skötes jordens odling på Sicilien, Medelhaf-
vets största ö, hvars högslätter och smala kustländer höra till
jordens fruktbaraste länder, alstrande hvete, vin, apelsiner
och andra sydfrukter, silke, bomull; äfven den hit planterade
thebusken finner sin trefnad. På östra kusten uppstiger
Europas högsta eldsprutande berg Etna eller Monte- Ghibello.
Den stora bergfulla ön Sardinien är likaledes vanhäfdad
och skogfull, men likväl rik på säd, vin och oliver. — In-
dustrin och fabriksväsendet stå i allmänhet på lägre stånd-
punkt; i norra delen dock högre än i södra. Landets herr-
liga produkter göra handeln liflig, men den är mest i utländ-
ningars händer. Religionen är den katolska och folkbild-
ningen nästan ingen.

Italiens äldsta historie är okänd. Tidigast framstå Etru-
skerna, hvilka bodde emellan Arno och Tibern, såsom ett
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kulturfolk. Från dem erhöllo Romarena sin första bildning.
Desse sade sig härstamma från Trojaner, hvilka vid förstö-
ringen af staden Tröja i mindre Asien flytt och kommit till
mynningen af floden Tibern samt nedsatt sig i Latinernes
land, hvarest de byggde staden Alba Longa. Denna blef
moderstat till Rom, som grundlades 753 år f. Kr. af Romu-
lus, hvilken blef dess förste konung. Han och de följande
sex konungarne hafva ryktet om sig, att de så väl genom
eröfringar utvidgat som genom visa lagar och anordningar
verkat välgörande samt så ökat dess anseende och makt att
Rom kom i spetsen för städernes i Latium förbund. Då
Roms sjunde konung började herrska mera sjelfrådigt än
de förnäma familjerna eller patricierna önskade, blef han
störtad från thronen. En republikansk styrelse infördes
(509 f. Kr.) och i spetsen för staten sattes två för ett år
bland patricierna valda konsuler; men den rådande statsfor-
men var en tid patriciskt tyranni. Genom konungamaktens
afskaffande kom Rom i krig med gränsfolken och derunder
råkade det lägre folket eller plebejerna i ett skuldsatt och
utarmadt tillstånd, hvarutaf patricierna betjenade sig för att
än mer förtrycka dem. Slutligen hotade plebejerna att all-
deles öfvergifva Rom och på det heliga berget bygga sig en
ny stad, hvarföre patricierna (493) måste bevilja dem att
årligen välja såkallade folktribuner, hvilka kunde beröfva
hvarje senatsbeslut all kraft, om de ansågo det vara i strid
med folkets fördel. Dessa förskaffade åt folket efterhand
allt större rättigheter, såsom en bestämd lagstiftning (450)
och rätt att väljas till konsuls- och andra efterhand inrättade
statsembeten (350). Författningen blef sålunda allt mera
demokratisk. Ihärdigt men fåfängt hade dervid patriciernas
motstånd varit. Derunder hade Rom bekämpat och beseg-
rat sina grannar, så att de år 340 hade kufvat hela mellersta
Italien. Efter ett 53-årigt motstånd dukade äfven Samnitema
under och år 272 var äfven hela södra Italien kufvadt. Nu
blef ön Sicilien målet för deras eröfringslusta, men här sam-
manträffade de med Karthagerne, hvilka eröfrat en del af ön.
Så uppstodo (264) de såkallade puniska krigen, hvilka voro
tre. Karthagos stora fältherre Hannibal bragte väl Rom att
darra, men slutet blef, att Karthago förstördes (146) och Rom
var försäkradt om herraväldet öfver den då kända verlden,
hvaraf äfven största delen efterhand kom under dess välde.
Inom Rom vaknade nu till nytt lif inre oroligheter. De
högre familjerna hade slagit under sig alla genom kri-
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gen vunna rikedomar och den stora folkmassan befann sig
i brist och armod. Bröderna Gracchus sökte afhjelpa detta
missförhållande, men det tillintetgjordes af de förnämes mot-
stånd (133—121). Sedeförderf hade inträngt öfverallt; be-
gäret efter njutningar hade intagit alla; om utvägarne att
anskaffa sig medel dertill var man icke nogräknad och för
penningar uppoffrades fäderneslandets väl. Derutaf betje-
nade sig enskilda utmärktare män och förvärfvade sig an-
hängare, med hvilkas tillhjelp de sträfvade att vinna ett oin-
skränkt välde i staten. Så upplågade de borgerliga krigen
och så uppstodo de så kallade triumviraterna. För sin lifstid
blef först Sulla (81) och sedan Ccesar (48) det romerska
rikets oinskränkta beherrskare, och slutligen gjorde Augu-
stus (31) för alltid slut på den republikanska styrelsen.

Det romerska riket omfattade då vestra och södra Europa,
vestra Asien och norra Afrika. Vid denna tid hade äfven
Romarenas sträfvanden i vetenskap och konst nått sin stör-
sta höjd. Först efter 250 f. Kr., då Romarena kommo i
närmare beröring med Grekerne, började de sysselsätta sig
med konster och vetenskaper, och sedan uppträdde äfven
bland dem utmärktare skriftställare och konstnärer, men i
allmänhet hafva de föga utmärkt sig på dessa fält. Endast
i lagfarenhet hafva Romarena efterlemnat värderikare arbeten
och den romerska rätten har haft ett stort inflytande på
Europas nuvarande lagstiftning. Romarenas konst visade
sig i att strida och eröfra. Många enskilda Romare för-
skaffade sig visserligen stora samlingar af böcker och konst-
skatter, men hos flera var detta endast ett tomt prål, och
den stora hopen fann sitt största nöje uti de blodiga lekar,
der inöfvade gladiatorer på lif och död kämpade med hvar-
andra och med vilda djur.

Det romerska riket under kejsare-tiden lemnar oss en till
största delen sorglig tafla, i det å ena sidan de flesta kejsa-
rena utmärkte sig genom vildsinta grymheter och skändliga
laster, och å den andra sidan undersåtarena utgjordes af ett
förnedradt folk, som efterhand nedsjunkit i ett allt djupare
sedligt förderf och derjemte så förlorat all inre och yttre
kraft att det endast genom penningar kunde friköpa sig
från sina fienders anfall och genom utländska legotrupper
upprätthålla sin tillvaro. Färdigt i sitt inre till upplösning,
påstöttes det af den rörelse, som blifvit kallad den stora
germaniska folkvandringen. Är 395 delades romerska riket
i två delar: det vest-romerska och det öst-romerska eller gre-



174

kiska kejsaredömet. De till det vestra riket hörande länder
borttogos, det ena efter det andra, af de skilda germaniska
folken och slutligen föll den sista delen eller Italien med
sjelfva Rom (476 eft. Kr.). De germaniska folken och den
kristna religion gifva nu bildningen en ny utveckling.

Likasom Rom under gamla tiden beherrskat den kända
verlden med sitt svärd, så lade det äfven under medeltiden
genom sin påfve den kristna verlden under sig. Under det
att det förhärjade Italien såg det ena öfverherrskapet aflösa
det andra: Herulerna (476—493), Östgöterna (493—553),
Öst-romerska riket (553 —570), Longobarderna (570—774),
och Frankerna, grundlade Roms påfve sitt andliga välde och
lyckades äfven (756) förskaffa sig verldsliga besittningar,
hvilka utgöra början till den sedan såkallade Kyrkostaten.
Sedan Karl den stores ätt utdött (875), uppträdde särskilda
småfurstar och läto med jernkronan och kejsarekronan kröna
sig till Italiens beherrskare, tills slutligen tyska konungen
Otto den store (962) förenade Italien med Tyskland. Denna
förening blef tidtals bruten genom Italienarnes missnöje, men
blef dem åter påtvingad af Tyskarnes svärd, tills den 1250kan
anses vara slut. Under denna tid och till följd af korstågens
verkningar vunno Italiens städer en stor välmåga genom
industri, handel och sjöfart. Södra Asiens dyrbara varor
fördes genom dem från Alexandria i Egypten och utspriddes
till det öfriga Europa. Så vunno Venedig, Genua, Pisa,
Majland en stor välmåga. Motståndet mot de tyska öfver-

herrarne blef nu så mycket starkare och efter en hårdnac-
kad strid med de utmärkta hohenstaufflska kejsarena till-
kämpade de sig frihet från utländska herrskare och en re-
publikansk styrelse. Denna gick dock snart förlorad, ty
under uppkomna inre strider tillvällade sig någon borgare
envåldsmakten. De nya herrskarena bekämpade och kufvade
hvarandra och så uppstodo hertigdömena Majland, Toskana
m. fl. Samtidigt vaknade här begäret att lära känna de
gamla grekernes och romarenas litteratur och konstverk.
Detta befordrades derutaf, att furstarne af huset Medici i
Florens emottogo och gynnade en mängd lärda, hvilka flydde
undan de förödelser, som Turkarne då utbredde i det gre-
kiska kejsaredömet. Ett nytt lif blef nu rådande i alla ve-
tenskapliga sträfvanden och utbredde sig härifrån till det
öfriga Europa. Sålunda är Italien den nuvarande europei-
ska bildningens moderland, ehuru det tanketvång, som påf-
ven och jesuiterna sedan utöfvat, hindradt Italiens framskri-
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dande i bredd med det öfriga Europa, så att det endast i
de sköna konsterna kunnat bibehålla sitt företräde.

Upptäckten af sjövägen till Ostindien beröfvade de Ita-
lienska städerne deras glans och medverkade i sin mån till
den politiska obetydenhet Italien utöfvat under nyare tiden,
sedan äfven den religiösa reformationen beröfvat påfvens

andeliga vapen all kraft. Särskilda delar af Italien kommo
under utländningars välde. Franska revolution och Napo-
leon förändrade Italiens förhållanden, men endast för en kort
tid, ty genom Wiener-kongressen återkom till största delen
den gamla ordningen, och de revolutionära försök, hvilka
sedan gjordes för folkets pånyttfödelse, qväfdes enligt den
såkallade heliga alliansens beslut af Österrike, som utöfvade
ett nästan oinskränkt inflytande i de många staterna, emel-
lan hvilka landet var deladt. Derigenom ådrog det sig äf-
ven ett allmänt hat, hvilket tidtals upplågade i revolutionära
rörelser. Dessa qväfdes väl, men missnöjet qvarstod, eme-
dan de maktegande ingenting gjorde för att undanrödja or-
sakerna dertill. Emellertid vaknade den förslafvade befolk-
ningen allt mera till medvetande af ett högre medborgerligt
och politiskt lif. Emellan Sardinien, hvarest regeringen lyss-
nat till folkets önskningar och sökt vidtaga tidsenliga refor-
mer, och Österrike upplågade en strid (1859), som beröf-
vade Österrike en del af dess besittningar i Italien och dess
öfvermakt på halfön. De öfriga mindre staternas beherrskare
måste fly och folken förenade sig med Sardinien. Så har
konungariket Italien uppstått, som nu redan omfattar största
delen af halfön och hvars befolkning visar sig värdigt sin
nya kallelse.

Italienska halfön är nu fördelad på följande af hvarandra
oberoende stater:

1. Konungariket Italien (4905 qv. m., 22 milj. inv.)
med konstitutionel författning. = (F. d. konungariket Sardi-
nien, nordvestra delen, till Ticino, biflod till Po). Turin, vid
Po, i landet Piemont, univers., sidenfabr., 205 t. — Alessan-
dria, vid Tanaro (bifl. till Po), starkt befäst, 27 t. — Genua,
vid Genua-viken, full af marmorpalatser, anblicken från haf-
vet herrlig, fordom stor, ännu betydlig handel, 128 t. —

Cagliari, ön Sardiniens förnämsta stad, 28 t. — (Kon.
Lombardiet, emellan Ticino och fl. Mincio.) Milano, på
en herrlig slätt, sidenfabr., stor handel, f. d. en af Italiens
vigtigaste städer, 196 t. — Pavia, vid Ticinos inflöde i Po,
univers., osttillverkning, 29 t. — Cremona, vid Po, tillverk-
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ning af de berömdaste violiner, 31 t. — (Hertigd. Parma och
Modena, söder om Po.) Parma, univers., osthandel, 47 t. —

Modena, univers , 32 t. — Carrara, i nejden skön marmor.
— (Storhert. Toskana, kring Arno och Ombrore.) Florens,
vid Arno, rikets nuvarande hufvud- och residensstad, dyr-
bara samlingar af målningar och andra konstskatter, till-
verkning af siden- och ylletyger samt halmhattar, 114 t. —

Livorno, Italiens lifligaste handelsstad, 84 t. — Ön Elba. —

(Östra delen af Kyrkostaten, från Po till Tronto-floden.)
Bologna, Europas äldsta univers., stor sidenväfnad, 90 t. —

Ravenna, i en sumptrakt vid Adriatiska hafvet, 19 t. — An-
cona, liflig handelsrörelse, 31 t. — Loreto, helig valfartsort.
(Konung. Båda Sicilierna eller Neapel, Italiens södra del
och ön Sicilien.) Neapel, vid foten af Vesuvius, Italiens
största stad, univers., god handel, anblicken från hafvet en
af de skönaste i verlden, 447 t. I närheten ligga de under-
jordiska, genom ett utbrott af Vesuvius år 79 eft. Kr. för-
störda, nu till en del uppgräfna städerna, Herculanum och
Pompeji. — Taranto, på apuliska slätten, vid Taranto-viken,
god handel. — Palermo, på Sicilien, univers., liflig handel,
168 t. — Trapani, på vestra udden, salthandel, korallfiske,
26 t. — Siragossa (det f. d. berömda Syracusa), beprisadt
vin, sidenfabr., ruiner af en förgången herrlighet. — Catana,
vid foten af Etna, univers., 65 t. — Messina, vid sundet, god
handel, 62 t. — Öar: de Egatiska, vester, och Lipariska, norr.

2. Konungariket Venetien, eller östra delen af Lombar-
diet-Venedig, öster om Gärda-sjön och floden Mincio, (457
qv. m., 2£ milj. inv.), utgör en del af kejsarestaten Österrike.

3. Kyrkostaten, den af påfven ännu bibehållna delen
deraf (214 qv. m., 700 t. inv.), mellersta delen af kastlandet
utmed Tyrrhenska hafvet. Genomflytes af Ti&er-floden i dess
nedra lopp. I maremmans södra del utbreda sig de osunda,
giftiga pontinska träsken. = Rom, vid Tibern, verldsberömd,
påfvens residens (vatikanen), dyrbara samlingar af fornlem-
ningar, målningar o. s. v., ännu i dag de sköna konsternas
hufvudstad, 201 t. — Civita Vecchia (Tschivita Vekkja), enda
hamnen, obetydlig rörelse, 10 t.

4. Republiken San Marino (1 qv. m., Bt. inv.), på
ett berg i nordöstra delen af mellersta Italien.

Ön Korsika lyder under Frankrike.
De söder om Sicilien liggande öarne Malta, Gozzo och

Comino (6 qv. m., 148 t. inv.) tillhöra England. De äro
kala kalkstensklippor, hvilka genom invånarenas idoghet
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blifvit täckta med hitsläpad jord, som nu, väl odlad, ger
rika sades-, vin- och sydfruktsskördar. = Valetta, stark
fästning, station för en engelsk flotta, liflig handel, 60 t.

Konungariket Grekeland.
948 qv. m., 1,300,000 inv., 1371 på qv. m.

Grekeland är Europas äldsta kulturland. Dess äldsta hi-
storie är dunkel och full af sagor. Ibland dess första inne-
vånare voro Pelasgerne de mest bildade; de sysselsatte sig
med åkerbruk och boskapsskötsel. Råa och obildade voro då
ännu Hellenerne eller Grekerne, hvilka sönderföllo i fyra
stammar: Eoler, Dorer, Akeer och Joner, och utbredde sig
efterhand öfver hela landet. Fremlingar inkommo från Asien
och Afrika och införde en högre bildning. Hellenerne bil-
dade flera skilda samhällen, hvilka hade sitt föreningsband
i gemensamt språk, seder och religion samt gemensamma
folkfester, t. ex. de olympiska spelen. Öfvergången från
jagar- och nomadlifvet till åkerbruk och fasta boplatser samt
ett ordnadt samhällsskick befordrades genom åtskilliga en-
skilda personer, såsom Herkules, Theseus, lason, Orfeus,
hvilkas af sången och sagan förherrligade tidsålder utgöra
Grekernes hjelteålder (1400—1100 f. Kr.). Nu kunde också
allmänna national-företag utföras, såsom argonautiska sjötå-
get (1250) till Svarta hafvets östra kust för att borttaga det
gyllene-skinnet (d. v. s. stora genom handel samlade rike-
domar) och trojanska kriget (1194—1184). Efter sistnämnde
krig inträffade stora rörelser och folkvandringar iGrekeland,
äfvensom en mängd Greker utvandrade till främmande län-
der och der anlade kolonier samt införde sin bildning.

Ibland Grekelands många stater, hvilka i allmänhet för-
skaffat sig en republikansk styrelse, blefvo efterhand Sparta
och Athen de förnämsta. Ordnare af Spartas inre angelägenhe-
ter och grundläggare af dess storhet var Lykurgus (880 f.
Kr.). Spartanerna voro ett härdadt, högsinnadt hjeltefolk,
men främmande för mildare seder, konst och vetenskap.
Athens lagstiftare var den vise Solon (594 f. Kr.). Atkens
folk utmärkte sig genom en liflig, fri andelig utveckling och
framskridande. Bland dem uppstodo framdeles många af
de grekiska konstnärer och vetenskapsmän, hvilka haft ett
stort inflytande på menniskoslägtets nuvarande bildning.

Hvilken stor och ädel kraft lefde hos detta folk, blef det
snart i tillfälle att visa. Athenarne hade lemnat bistånd åt

Geografi. 12
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de på mindre Asiens vestra kust boende Greker vid dera»
försök att befria sig från Persernes öfvervälde. Persiska
konungen Darius anföll dem derföre med en talrik här, men
denna blef på slätten Marathon nära Athen slagen och bort-
drifven af en ringa skara Greker, under anförande af athenarn
Mätiades (490 f. Kr.). Ett förnyadt anfall gjordes af persiska
konungen Xerxes, men genom sjöstriden vid ön Salamis
utanför Athen (480 f. Kr.) räddade athenarn Themistokles
sin fädernestads och hela Grekelands frihet. Faran för
Grekeland att duka under för Asien och dess all fri utveck-
ling dödande despotism var nu afböjd, dock fortgick striden
ännu flera år och fördes med framgång förnämligast af
athenarne Aristides och Cimon. Till höjden af sin makt och
ära bragtes sedan Athen genom Perikles (f 429 f. Kr.). Un-
der denna tidpunkt lefde och verkade äfven de män, hvil-
kas efterlemnade skrifter och konstverk haft så stort infly-
tande på Europas bildning. Bland dessa må nämnas Sokra-
tes, Plato, Sofokles, Fidias m. fl.

Spartanerne, som förlorat sitt gamla anseende, hyste hat
och afund mot Athen. Följden härutaf blef ett krig, som
delade Grekerne i två partier och varade i 27 år (431—404)
och derunder förstörde deras bästa krafter. Under detta så-
kallade peloponnesiska krig ådrager sig athenarn Alcibiades
stor uppmärksamhet. Kriget slutade med seger för Sparta.
Dess råa öfvermod väckte dock snart allmänt missnöje och
då dess konung Agesilaus var sysselsatt att i Asien bekriga
Perserne, förenade sig flera grekiska stater att göra slut på
dess öfvermakt. Sparta ansåg då icke skamligt för sig att
med Perserne afsluta den för Grekeland vanhederlige Antal-
cidiska freden (387), men icke desto mindre bröts deras
makt genom den seger, som den ädle Epaminondas från
Thebe vann vid Leuktra (371) och sedan vid Mantinea (362),
der han likväl sjelf stupade. En allmän svaghet var nu rå-
dande iGrekeland och sin sista kraft förspillde det i ett inbördes
10-årigt krig, som kallades det heliga (356-346). Ätta år
derefter dukade Grekeland under för Macedoniens konung
Filip genom striden vid Keronea (338).

Filips son Alexander den store, hvilken blifvit uppfostrad
af den store tänkaren och vetenskapsmannen Aristoteles,
började ett krig med Persien och gjorde efter de vunna seg-
rarne vid floden Granikus, staden Issus och Gaugamela slut
på detta rike (330). I afsigt att framtränga till "jordens
gräns och solens uppgång", kom han till nordvestra delen af
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det beprisade Indien, der hans uttröttade krigshär tvang
honom att återvända. Utan att kunna bringa till fulländning
sin plan att förena Européer och Asiater, dog han år 323.
Hans stora rike upplöstes, men grekiskt språk och grekisk
bildning fortforo dock att råda i Asien och Afrika. Alla
de riken, som uppstodo på spillrorna af Alexanders rike
eröfrades efterhand omkr. 100 år f. Kr. af Romarena, af
hvilka äfven den grekiska kulturen upptogs. Då det romer-
ska riket omkr. 500 år derefter eller 400 eft. Kr. sönderföll
i två delar, kallades den ena delen det Grekiska kejsaredö-
met, hvars länder efterhand eröfrades af Turkarne, hvilka
(1453 eft. Kr.) gjorde fullkomligt slut derpå. Under Turkar-
nes råa, vilda despotism suckade Grekerne i flera århun-
draden. Det allmänna missnöjet utbröt i ett uppror (1821)
och efter ett hjeltemodigt frihetskrig, måste Turkarne er-
känna Grekelands sjelfständighet (1829).

Det nuvarande konungariket Grekeland upptager södra
delen af den turkisk-grekiska halfön emellan joniska och
egeiska hafven, och en' mängd öar i nämnde haf. Största
delen af fasta landet är ett bergland genom Pindus och
dess utgreningar. Dalarne äro trånga och fruktbara; i fordna
tider var dock marken bättre odlad än nu. Sädesskörden
(hvete, korn, mais, hirs) är otillräcklig. Landets förnämste
produkter äro honing, vin, olja, frukter (fikon, russin, ko-
rinter, citroner), silke och marmor. Industrin höjer sig från
sitt intet. För handel egnar sig landet väl och rörelsen är
ganska liflig. För folkets undervisning har man äfven börjat
draga omsorg. Välståndets uppkomst har mycket hindrats
derigenom, att inre oenighet varit rådande. Religionen är

den grekisk-kristna. Regeringsformen är inskränkt-monarkisk.
1) Livadien eller Hellas. =r Athen, h:stad vid Saroniska

eller Egina-viken, verldsberömd,' ännu många fornlemningar,
univers., 48 t. — Missolonghi, fästning, vid Lepanto-viken.
— 2) Morea eller Peloponnesus. = Korinth, på näset, vin-
odling (korinter), många fornlemningar. — Patras, vid Le-
panto-viken, handel med korinter, olja och silke, 20 t. —

Navarino, vid joniska hafvet, god hamn; sjöslag 1827. —

Misitra, f. d. Sparta, vid floden Eurotas. — Nauplia, vid
Argoliska viken, god handel, 10 t. — 3) Joniska öarne:
sju större och flera mindre, bergiga, men fruktbara öar i
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joniska hafvet: Korfu, Paxo, S:ta Maura, Thiaki, Kefalonia
(störst), Zante (österns blomma kallad) och Kerigo (söder
om Morea). = Korfu, univers., god handel, 25 t. — Zante,
vinhandel, god industri, 20 t. — 4) Öarne i egeiska hafvet:
a) Negroponte, f. d. Eubea, skild från fasta landet genom
sundet Euripus. — b) Cyklanderna: Syra med st. Hermo-
polis, liflig handel, 201.; Naxos, den största af öarne, vinrik;
— Paros, hvit marmor. — c) Sporaderna: Egina i Egina-vi-
ken, — Hydra och Spezzia, ansenlig handel.

Sultanstaten Turkiet,
9878 qv. m., 15| milj. inv., 1697 på qv. m.

eller Osmaniska riket utgöres af länderna kring östra de-
len af Medelhafvet i Europa, Asien och Afrika (86,300 qv. m.,
37| milj. inv.), men här behandlas nu endast de europeiska
besittningarne, hvilka gränsa till Ryssland (fl. Pruth) n.0.,
Österrike (siebenburgska Karpatherna, Donau och Sau) n.
och n.v., Adriatiska och loniska hafven v., Grekeland s.,
Egeiska och Svarta hafvet s.o. och ö. Största delen är ett
bergland (bergsträckorna Egrisudagh och Balkan) med
herrliga och fruktbara dalar. Största slätten utbreder sig
kring Donau-flodens nedra lopp och mynningsarmar. Kli-
matet är mildt och behagligt; hvete, mais, ris, den bästa
tobak (i Macedonien), bomull och vin finnas ymnigt; syd-
frukterna finna icke den trefnad, som i sydvestra Europa.
Mineralriket är rikt, men anlitas föga. Turkarne sjelfva
anse jordbruk såsom slafarbete, hvarföre detta likasom in-
dustri och handel idkas endast af kristna och judar. Ut-
märkta äro saffians- och metallfabrikerna samt de oöfverträf-
fade garnfårgerierna. Mohammedanska religionen är stats-
religion och Turkarne äro det herrskande folket, men största
delen (10 milj.) af innevånarena (rajahs) bekänna den grekisk-
kristna religionen och tillhöra den slaviska folkstammen.
Europeisk bildning söker att oaktadt all mohammedansk fana-
tism vinna säkrare fotfäste. Sultanens makt är oinskränkt i
de omedelbara besittningarna, men lydländerna hafva sin
egen styrelse och betala endast skatt.
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A) De omedelbara besittningarna, indeladei såkal-
lade ejalets, hvilka förvaltas genom paschar af 3 eller 2 häst-
svansar, utgöras af: 1) Rumilien eller Thracien, emellan
Balkan och Egeiska hafvet. = Konstantinopel (turk. Stambul),
vid Bosporen, h:stad och sultanens residens (serai ell. seraljen),
vigtiga siden- och bomullsfabr., har ett för handel förträffligt
läge, 715 t. — Adrianopel, vid fl. Maritsa, god landthandel, 140 t.
— Gallipoli, vid Hellesponten, krigshamn, saffianstillverkning,
50 t. — 2) Bulgarien, emellan Balkan och Donau. = Warna,
hamn vid Svarta hafvet, befäst. — Schumla, stark fästning vid ett
Balkan-pass. — 3) Macedonien. = Saloniki, vid en likbe-
nämnd vik, rikets andra handelsstad, 70 t. — Seres, bomulls-
handel, 30 t. — 4) Thessalien. =r Larissa, nära fl. Salam-
bria, garnfärgerier, 25 t. — 5) Albanien. = Jannina, liflig
landthandel, 30 t. — 6) Bosnien. = Bosna Serai, vigtiga jern-
och stålfabr., 70 t. — 7) Öar: Kandia, bergig, rik på olja och
frukter; några mindre öar i Arkipelagen.

B) Lydländer:
1) Servien (1000 qv. m., 1|milj. inv.), ett bergland kring

Donaus biflod Morava. =r Belgrad, vid Saus inflöde i Donau,
befäst, handel på Ungern, 30 t.

2) Rumenien (2288 qv. m., 4| milj. inv.) bestående af
Walachiet, ett fruktbart slättland norr om Donau och Moldau,
slättlandet öster om Karpatherna till Pruth, Donaus mynnings-
armar och Svarta hafvet. = Bukarest, hospodarens säte, iWala-
chiet, stark handel, 130 t. — Jassy, i Moldau, 60 t.

3) Montenegro (90 qv. m., 130 t. inv.), i en vild bergs-
trakt inom Albanien. = Cetinje, Wladikans säte.

Under medeltiden, efter år 900 eft. Kr., uppträda i Asien
flera turkiska folk. De hade antagit mohammedanska reli-
gionen och upprättade flera stater, hvilka dock hade endast
en kortare varaktighet. Grunden till det ännu bestående
turkiska riket lades (1300) af Osman i mindre Asien. Snart
hade de lagt under sig hela mindre Asien och efterhand
föllo flera af de islamitiska staterna i vestra Asien och nord-
östra Afrika. Likaledes öfvergingo de (1357) till Europa
och uppträdde såsom farliga fiender till det kristna Europa.
Det svaga öst-romerska eller grekiska kejsaredömet förlorade
snart alla sina besittningar och endast hufvudstaden Kon-
stantinopel höll sig till 1453, då sultanen tog sitt residens der.
Den lysande rol, som de osmanniska Turkarne spelade vid
nya tidens början, räckte dock icke länge. Sultanerna upp-
fostrades till vällust och overksamhet samt blefvo en lekboll för
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sina gunstlingar och sjelfrådiga soldater, de så kallade janit-
scharerna. Islam ingifver sina bekännare ett stolt förakt
för all högre kultur; ståthållarenas i provinserna begär till
oberoende framkallade flera uppror, hvilka verkade en inre
svaghet och upplösning; Rysslands vexande makt förökade
denna svaghet; sedligt förderf har förstört grundvalen för
rikets bestånd; — för sin fortfarande tillvaro har detta en-
dast haft att tacka den inbördes afundsjukan hos de öfriga
europeiska staterna. De sednaste regenterna hafva bemödat
sig att införa europeisk kultur och seder, men detta har
framkallat stor ovilja hos den stora mängden.

I alla sina naturförhållanden företer Asien en jättelik
storlek. Dess rika och mångfaldiga naturprodukter göra
handeln stor och liflig, men den är till största delen i Eu-
ropéernas händer. Karavan-handeln, mest till Ryssland och
Levanten, är äfvenledes vigtig. Asien är den menskliga bild-
ningens vagga och på de tider, dä Europa ännu var ett o-
kändt land, funnos i Asien stater, i hvilka en stor själsut-
veckling och konstfärdighet utbildat sig; men den hårda
träldom, som här fäst sig vid alla lefnadsförhållanden, har
kommit all andelig utveckling att afstadna. En stor del af
Asien lyder nu under europeiskt herravälde. De öfriga län-
derna äro mer eller mindre utbildade stater med despotisk
eller patriarkalisk författning.

Asiatiska Ryssland,
270,000 qv. m.; 7| milj. inv.

1) Träns-Kaukasien emellan Svarta och Kaspiska haf-
ven. Vegetationen är rik och mångfaldig ifrån de snöbe-
täckta Kaukasus-toppånw till de på bomull, silke, vin och
frukter rika dalarne. På gränsen mot Persien reser sig det
från syndaflodens tid (2328) bekanta ./äfYarflrt-fjellet. Boskaps-
skötsel är hufvudnäring. De flesta invånare (3| milj.) be-
känna mohammedanska religionen. De kaukasiska bergfolken,
såsom Osseter, Lesgier, Tschetschenser och Tscherkesser,
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hvilka bebo fjellets högsta del och anses vara de vackraste
menniskor på jorden, hafva efter mångårigt motstånd blifvit
beroende af Ryssland. — 2) Sibirien, Asiens norra del, en
ofantlig landsträcka, är kall och, med undantag af sydvestra
delen, föga uppodlad. Dess vestra, södra och sydöstra de-
lar äro bergiga (Ural, Altai och Daurien); det öfriga, mot
Ishafvet, är ett lågland. Oerhörda skogar betäcka de bättre
landsträcken. Landets rikedom utgöres af guld och andra
metaller samt pelsbärande djur (soblar o. s. v.). Nordligaste
delen är nästan endast en snö-öken, der innevånarena bo i
näfverjurt och lefva af renar, hvalfiskar, skjälar och fisk
(lax). På Kina idkas stark byteshandel med pelsverk mot
thé och bomull. Den på en mera låg bildningsgrad ännu
stående befolkningen (3| milj.) utgöres af olika folkstam-
mar, deribland flera finska (t. ex. Samojeder, Ostiaker); de
äro dels kristna, dels mohammedaner och hedningar. I
Sibirien finnas 3 gymnasier och 21 högre eller distriktssko-
lor. — 3) Kirgisernas steppland (norr om Aralsjön), hvarest
invånarene (§ milj.) lefva af boskapsskötsel (hästar) och be-
herrskas af sina stamfurstar.

Kaukasus-länderna äro delade i 5 guvernement: 1)
Kutais, omfattande de vestra sluttningarnéX^öcAasjen, Mingre-
lien och Imeretien; — 2) Tiflis, omfattande sftdra terrasslandet
Georgien eller Grusien; — 3) Derbend, nordöstra sluttningen
(Daghestan); — 4) Schemachi, sydöstra sluttningen; —5) Eri-
van, söder om Grusien. = Tiflis, vid fl. Kur, god handel, 38 t.
— Erivan, nära fl. Äras i Armenien, med kloster Etschmiadzin,
der de armeniska-kristnas patriark bor. — Baku, besökt hamn
vid Kaspiska hafvet i landet Schirvan, odling af silke och
saffran. I granskapet finnes den "eviga elden", till hvilket ställe
eldsdyrkarena valfärda.

Sibirien är indelad i guvernementerna och styrelse-om-
rådena Tobölsk, Semipalatinsk, Tomsk, Jeniseisk, Irkutsk, Trans-
Bajkalska området, Jakiitsk, Tschukotsk (nordöstra hörnet),
halfön Kamtschatka jemte östra kustlandet (längs viken Ochotsk
och Japanska hafvet) och Amur-landet. = Tobolsk, vid Irtisch,
betydlig handelsrörelse, 20 t. — Kolyvan, vid Ob, i en metallrik
bergslag. — Irkutsk, vid floden Angaras utflöde ur sjön Bajkal,
betydlig handel, 16 t. — Kiachta, vid kinesiska gränsen, handel
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på Kina. — Nertschinsk, i en silfverrik bergslag. — Ochotsk,
station för handeln på Amerika. — Petropawlofsk, hamn på
Kamtschatka. — Nikolajefsk, vid Amurs utlopp. — Öar: Nya
Sibirien, i Ishafvet, obebodda; här äro skeletter af jättestora,
elefantlika mammuth-djur funna; — norra Kurilerna utanför
Ochotsk-viken; — Sachalin eller Tarakai, stor ö emellan Ja-
panska hafvet och Ochotsk-viken.

Kirgiser-stepplandet är fördeladt i två områden: de sibi-
riska och de orenburgska kirgisernas land, motsvarande den stora
och lilla kirgis-horden.

Asiatiska Turkiet,
22,000 qv. m., 16 milj. inv.

Utgöres af: 1) Fest-asiatiska halfön eller Mindre
Asien, af Turkarne kallad Anadoli, bergig (Taurus-bex-
get), bördig, men föga odlad; 2) Syrien, det höglända (ber-
gen Libanon och Antilibanon) kustlandet öster om Medel-
hafvet till Eufratfloden; de inre delarne upptagas af en träd-
lös öken; kustlandet är bördigt, men åkerbruk idkas föga;
3) Landet kring floderna Eufrat och Tigris, fordom ett
kulturland, nu mest en öken; Kurderne äro mest nomader
och röfvare; 4) Armenien, det kala höglandet vid nämnda
floders källor; klimatet kallt. — Alla dessa länder hafva un-
der det turkiska öfverväldet nedsjunkit till ödemarker från
sin fordna odling och välstånd. Industrin (saffian, siden-,
bomulls- och kamelhårstyger, garnfärgning) är dock betydlig.
Af Judar, Armenier och Greker bedrifves en icke ovigtig
handel med såväl natur- som konstprodukter. Pest är en
ofta härjande landsplåga. Befolkningen är en blandning af
flera folk; Turkarne äro de herrskande. De flesta invånarne
bekänna mohammedanska religionen; många grekisk-kristna
finnas dock.

=r (Mindre Asien) Trapezunt, vid Svarta hafvet, handel
med silke och koppar, 50 t. — Brussa, sjöskumspipor, stora
sidenfabr., 80 t. I närheten låg den fordna staden Tröja. —

Smyrna, vid Egeiska hafvet, bästa handelsstaden iLevanten, fabr.,
160 t., deribland Européer (Franker kallade) af nästan alla na-
tioner. — Angöra, bekant för sina kamelgetter, af hvars fina



185

hår väfvas kamlotter, schalar o. s. v., 40 t. — Tokat, vigtiga
fabr., 90 t. — (Syrien) Haleb eller Aleppo, vinodling, siden-
och bomullsfabr., liflig karavanhandel, 100 t. — Damask eller
Damaskus, i en fruktbar trakt, stora fabr., utmärkta värjklingor,
samlingsplats för karavaner, 150 t. — Acre, fästning. — Jeru-
salem, i Palestina, vallfartsort för kristna (Kristi grafj, 24 t.
— Byarne Betlehem och Nazareth, der Jesus föddes och till-
bragte sin ungdom. — Tadmor, i syriska öken, ruiner af det
f. d. praktfulla Palmyra. —(Eufrat- och Tigris-länderna)
Basra, vid Persiska viken, handel på Indien och Persien, 80 t.
— Bagdad, vid Tigris, fabr. och handel, 100 t. — Mosul, vid
Tigris, musselinsfabriker, 60 t. — Ruinerna af de i forntiden
stora och berömda städerna Ninive vid Tigris och Babylon vid
Eufrat. — (Armenien) Erzerum, metallfabr., nederlagsort för
handeln emellan Turkiet och Persien, 40 t. — Öar: Cypern, rik
på vin, bomull och frukter; — Rhodus, idkande det största
skeppsbyggeri i turkiska riket; Scio, rik på terpentin och mastix.

De till det asiatiska Turkiet hörande länder intaga ett
rum bland jordens första kulturländer. På det rika slättlan-
det kring floderna Eufrat och Tigris uppstodo de första sta-
ter på jorden (omkr. 2000 f. Kr.). — Längs östra stranden
af Tigris låg landet Assyrien. Åt detta rike hafva konung
Ninus och drottning Semiramis gifvit dess största glans ge-
nom sina krigiska bragder (1200 f. Kr.). De fornlemningar
hvilka i sednare tider blifvit funna i de grushögar, som ut-
visa det ställe, hvarest den stora hufvudstaden Ninive stått,
vittna om en hög grad af konstfärdighet. Omkr. 600 upp-
hörde detta rike. — Uti landet emellan Eufrat och Tigris,
hvars norra del kallades Mesopotamien och södra Babylonien
och Kaldeen, gjorde den "väldige jägaren" Nimrod sig till
herre öfver många. Det kaldeisk-babyloniska riket erhöll
sin största glans genom konung Nebukadnezar (omk. 600),
men redan 40 år derefter upphörde dess sjelfständiga tillvaro.
Hufvudstaden Babylon var genom sina praktbyggnader ett
af verldens 7 underverk. Dessa byggnader voro af soltor-
kadt tegel, sammanfogade med jordbeck, och bilda nu en-
dast grushögar. Läget gjorde Babylon till en medelpunkt
för handeln emellan vestra och inre Asien. Konstfliten var
stor; här tillverkades dyrbara väfnader af bomull och ull,
välluktande salvor o. s. v. Religion hos dessa folk var en
dyrkan af naturens krafter; gudstjensten åtföljdes af råaut-
sväfningar, hvilka befordrade sedeförderfvet. Den skrifkonst,
som här då brukades, har blifvit kallad spik- och kilskrift,
Geografi. 12*
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emedan skriftecknena likna spikar. — Folken i mindre Asie.n
voro äfven af stor vigt i forntiden. Mest berömd från de.
äldsta tider har staden Tröja vid Hellespontens strand blif-
vit, genom de grekiska sångerna om Grekernes 10-åriga
krig mot Tröja och dess slutliga förstöring (1184 f. Kr.).
Sednare blef det lydiska riket bekant, förnämligast genom
dess sista, för sina rikedomar till ett ordspråk blifne ko-
nung Kresus (omkr. 600). Derefter blefvo de på vestra ku-
sten anlagda grekiska kolonierna vigtiga genom sin stora
handel och de snillrika män, som här uppstpdo och blefvo
fäder till den grekiska bildningen.

På mellersta delen af Syriens kustland lefde Fenicierna,
hvilka voro forntidens mest berömda sjöfarande och han-
delsmän. De utsträckte sina handelsförbindelser till hela den
då bekanta delen af jorden, såväl till lands genom karavaner
(stora sällskap af resande köpmän) som till sjös, (i det de be-
sökte Indiska oceanen, Medelhafvet, Atlantiska hafvet, äfven
Nordsjön och Östersjön, hvarifrån de sägas hafva hemtat bern-
sten). Berömda äro de äfven för sin konstflit och sina
uppfinningar: fina väfnader, skeppsbyggen, konsten att skrifva
med bokstäfver, räknekonst, myntade penningar, glas och
purpurfärg eller färgning med hafsmusslans saft. Deras
mest berömda städer voro Sidon (2000 f. Kr.) och sedan
Tyrus, nu endast usla byar. Tyrus var verldshandelns säte
tills den förstördes af Macedoniska konungen Alexander den
store (332 f. Kr.), då handeln flyttade till det kort derpå
anlagda Alexandria i Egypten.

Söder om Fenicierna bodde det så märkvärdiga Israeli-
tiska folket eller Judarne, hvilka bibliska historien lärt oss
känna.

Ett hårdt öde har sedermera hvilat öfver dessa länder
och folk. Omkr. 550 f. Kr. blefvo de delar af det stora per-
siska riket. Då detta rike föll 330 f. Kr. för Grekerne, blef
väl grekisk bildning här utredd, men till en högre verksam-
het kunde de förslafvade folken icke mera höja sig. Omkr.

.100 f. Kr. kommo de under Romarena. Väl utbredde sig
här kristendomen och dess välgörande verkningar, men
dessa utrotades, då Mohammedanerna inträngde och gjorde
sig till herrar omkr. 650 eft. Kr. Dessa hafva sedan varit
herrskande, ty endast för en kort tid upprättades under och
genom korstågen ett kristet rike i Jerusalem (1099—1187).



187

Arabien,
48,000 qv. m., 12 milj. inv.

Denna af Röda hafvet v., Arabiska hafvet s. och Per-
siska viken ö. omgifna halfö sammanhänger i norr med
Egypten, Syrien och Mesopotamien. Största delen upptages
af höglända, torra öknar, hvilka brant stupa mot de låga
och heta kusterna. Af berg må nämnas det verldsbekanta
Sinai eller Mosesberget (7400 fot) på en i nordligaste
delen af Röda hafvet utskjutande halfö. Norr derom ligger
det ökenland, hvarest Israeliterna i 40 år vandrade. Vigti-
gaste djuret är kamelen. Landets hästar äro berömda. Af
vexter må nämnas kaffe och dadelpalmen, som lemnar det
förnämsta födoämnet. Hufvudnäringen är boskapsskötsel.
De så kallade Beduinerna äro nomader, flytta omkring
med sina kameler, får och getter samt bedrifva röfveri,
Hadhesi och Fellahs idka åkerbruk och industri; handel
drifves mest af indiska Banjaner. Sydvestra kusten eller
Jemen (f. d. lyckliga Arabien) är tjenlig till odling och
alstrar ett förträffligt kaffe (frukten på ett alltid grönskande
träd). Landet omfattar flera små stater under imamer, emi-
rer och scheiker; de på vestra kusten erkänna turkiska
sultanens öfverhöghet (9,100 qv. m., 1 milj. inv.). Arabien
är mohammedanska religionens fädernesland.

= Mekka, 60 t. och Medina, heliga vallfartsorter, den
förra Mohammeds födelseort, den sednare hans dödsort. —

Dschidda, hamn till Mekka, balsamhandel, 40 t. — Mokka, han-
del med det bästa kaffe. — Aden, frihamn och fästning vid in-
loppet till Röda hafvet, tillhör England. — Maskat, på östra
kusten, god handel, 60 t. — Baharein-öarne i Persiska viken,
stort perlfiske.

Från Arabien, som ditintills varit ett okändt land, utgick
i början på 7:de århundradet eft. Kristus en rörelse, som
utöfvadt stort inflytande i verlden. Uti staden Mekka upp-
trädde (610) en ung köpman, Mohammed såsom Guds pro-
fet. Han stiftade en ny religion, islam, som yrkade tro på
en enda Gud och på Mohammed såsom hans största profet.
Han rönte i början mycket motstånd, så att han måste fly från
Mekka (622). Efter denna händelse räkna hans religions-
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bekännare sin tideräkning, Hedschra kallad. Han vann dock
allt flere anhängare, så att vid hans död (633) hans lära
var antagen i hela Arabien. Hans lära lofvar den största
sällhet i paradiset åt den, som faller i striden för utbredan-
det af Islam, och med eld och svärd utbreddes den af Moham-
meds efterträdare, de så kallade kaliferna, hvilka inom kort
eröfrade Persien samt Syrien, Palestina, mindre Asien, Egyp-
ten och Afrikas hela norra kustland. De gingo äfven (711)
öfver Gibraltar sund till Europa och eröfrade Spanien samt
sökte äfven intränga i Frankrike, der de dock besegrades
af Frankerne under Karl Martell (732). Från Asien sökte
de äfven intränga i Europa och belägrade Konstantinopel,
som räddades genom den grekiska elden och sedan fortfor
att vara kristenhetens förmur. Kalifatets mest lysande tid
infaller emellan 750 och 830. Förut obildade, började Ara-
berne med stor framgång idka nästan alla slags konster och
vetenskaper. Efter 830 börjar kalifatets förfall, i det Tur-
kar antogos i krigstjenst och deras anförare tillvällade sig
kalifens hela verldsliga makt. Åtskilliga provinser lösryckte
sig och bildade nya stater, hvilka bekrigade och slukade
hvarandra. Under sin färd genom mindre Asien hade kors-
fararne att bekämpa Seldschukerne och från Fatimidiska ri-
ket eröfrade de Jerusalem (1099), men förlorade det (1187)
till Saladin, som stiftade det Ajubidiska riket. Slutligen egde
kalifen endast sin hufvudstad Bagdad, som (1258) eröfrades
af Mongolerne. Största delen af kalifatets länder hafva slut-
ligen kommit under de osmaniska Turkarne.

Iran,
stöter i sydvest och söder till Persiska viken och Arabiska
hafvet, vester och nordvest till turkiska och ryska länder
samt Kaspiska hafvet, norr till Turkestan och öster till vestra
indiska halfön, är ett af regn- och vattenbrist lidande terrassland
(bergen Hindukhu och Albors i norr, Zagrosch i vester,
Suleiman i öster). Det inre landet upptages mest af sand-
öknar och saltstepper (deribland den 120 mil långa och 30
mil breda stora saltöken). Af naturen fruktbara äro endast
bergsluttningarne mot den sandiga, smala och heta hafs-
kusten, som frambringar nästan endast dadlar, och den
sumpiga, osunda kuststräckan längs Kaspiska hafvet. Herr-
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skande religionen är den mohammedanska. Består af 3 delar:
Persien, vestra delen, Afghanistan, nordöstra och Be-
ludschistan, sydöstra delen.

1. Persien (26,450 qv. m., 10 milj. inv.). Invånarenaut-
göras till största delen af Tadschiks eller Ny-Perser, en bland-
ning af Perser, Araber och Turkar. De äro de mest upplysta
af alla Asiens folk, dock äro deras vetenskapliga insigter obe-
tydliga. Industrin (saffian, sammet, sidentyger, schalar o. s. v.)
är icke obetydlig; handeln likaledes, men bedrifves af Banja-
ner, Européer och Amerikanare, rr Teheran, h:stad och schahens
residens, metallfabrik., 130 t. — lspahan, präktiga ruiner, guld-
och silfvertygs-tillverkning, 100 t. — Tauris eller Tebris, huf-
vudort för handeln på Europa, 140 t. — Schiraz, i en herrlig
dal (Persiens trädgård), rosen-essens tillverkas, handel med
mumie (en mineralisk balsam, begagnad som läkemedel), 40 t.
I närheten finnas ruinerna af det fordom praktfulla Persepolis.
— Abuschär, förnämsta handelsplatsen vid Persiska viken. —■Balfrusch, handelsstad vid Kaspiska hafvet.

2. Afghanistan (12,000 qv. m., 10 milj. inv.) omfattar
flera patriarkaliskt styrda stammar. = Kabul, vigtig för handel
på Indien, residens för den mäktigaste schahen, 70 t. — Kan-
dahar, en af Asiens vackraste städer, på handelsvägen till Indien,
100 t. — Herat, silkesodling, sidenfabriker, handel, 50 t.

3) Beludschistan (6,700 qv. m., 2 milj. inv.). Nomad-
stammarne stå under skiljda öfverhufvud (sirdars), hvilka såsom
en öfverherre erkänna khanen i staden Kelat.

Folken på Irans högslätt, Arier, Baktrer, Meder, Perser,
intaga tidigt en plats i historien. Såsom upphofsman till
sin kultur nämna de Dschemschid, som med sin gyllene
dolk genomristat jorden (infört åkerbruk). Deras religion
var en dyrkan af den eviga elden och de lysande himlakrop-
parne. Denna lära ordnades af Zoroaster (600 f. K.) och
är framställd i Zend-Avesta. Han lärde att en ljusets och
en mörkrets furste, Ormuzd och Ahriman, kämpa om väldet
öfver verlden, till slutligen Ormuzd skall segra och jorden
blifva all lycksalighets hem. Iran med sin ständigt klara
himmel och sina af en högre bildning delaktige invånare
var också ett ljusets land mot det nordligare belägne låg-
landet Turan, som ständigt förmörkades af dimmor samt
beboddes af nomader och röfvare.

Mederne bebodde landet söder om Kaspika hafvet oeh
hade sin lysande tid emellan åren 700 och 560 f. Kr. Se-
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dan uppträda Perserne, hvilkas stamland var det bergiga
kustlandet norr om Persiska viken. Cyrus förde dem först
på eröfringar (560) och stiftade ett rike, som sträckte sig
från Indus-floden till Egeiska hafvet. I sitt högsta flor stod
riket omkr. 500, då konung Darius började med Grekerne
en strid, som sedan varade i omkr. 50 år och fördes till
Persernes olycka. Det inre tillståndet i Persien försämrades
derjemte genom yppighet och maklighet och den hårda despo-
tism, som beröfvade folket all högre lyftning. Sitt förfall gick
riket till mötes och det föll 330 f. Kr. för Alexander den stores
anfall. — Efter Alexanders död delades hans rike emellan
hans förnämsta generaler och största delen af länderna i
Asien bildade det Seleucidiska eller Syriska riket, som efter
kort tid under håglöse och svage regenter upplöstes i flera
delar. De krigiska Partherna bildade i Iran ett rike, som
Romarena icke kunde eröfra, men som föll, då de förtryckte
Perserne (226 eft. Kr.) gjorde ett uppror och stiftade det
Sassanidiska eller Ny-persiska riket. Detta rike störtades
650 eft. Kr. af kaliferne. Efter kalifatets upplösning vexlade
här flera stater och herrskare. Slutligen blefvo Turkoman-
nerne de herrskande och 1502 grundlades det nuvarande
persiska riket, hvilket ännu 1740 var ganska mäktigt, men
sedan förfallit. Afghanerne och Beludscherne hafva dervid
äfven gjort sig oberoende af Schahen.

Turkestan,
38,000 qv. m., 7 milj. inv.

äfven kalladt fria Tatariet, stora Bukhariet och Dscha-
gatai, öster om Kaspiska hafvet och Aralsjön. Östra delen
mot Belur-berget är ett herrligt terrassland. Det öfriga, som
upptages af stepper och flygsandfält, bildar låglandet Turan.
Träd vexa endast längs lloderne Amu Daria eller Dschi-
hon och Sir Daria, som utfalla i Aral. Södra delen är den
bäst odlade trakt i mellersta Asien. Befolkningen består af
flera stammar, af hvilka Bokharerna idka jordbruk och handt-
verk (boraullsväfnad) samt handel; de öfriga (Kirgiser, Tur-
komanner, Usbeker) äro nomader och röfvare. Landet om-
fattar flera stater och folkområden (t. ex. Khiwa, Bokhara,
Kunduz, Khokand). Usbekiska stammen är den mäktigaste.
Religionen är mohammedansk.



191

= Bokhara, liflig karavanhandel på Indien, 150 t. — Sa-
markand, berömd högskola; 50 t. — Khiwa, på en oas vid
Amu.

I detta land uppträdde år 1370 eft. Kr. den store eröfra-
ren Timur Lenk eller Tamerlan, som lät utropa sig till verl-
dens herre och genom flera förhärjande krigståg lade under
sig sydvestra Asien. I sin hufvudstad Samarkand samlade
han kring sig lärde och konstnärer och gjorde den till "ve-
tenskapernas och dygdens torn." Han dog 1405. På spill-
rorna af hans rike uppstodo efterhand flera stater, såsom
persiska riket, Usbekernas stat i Bokhara (1497) och Stor-Mo-
guls rike i Indien (1525).

Vestra Indiska halfön,
67,000 qv. m., 180 milj. inv.

emellan Himalaja n., Persien och Arabiska hafvet v., Ben-
galiska viken och östra indiska halfön ö. I söder afsmalnar
landet till udden Komorin. Till klimat och produkter råder
stor skiljaktighet, a) De nordliga terrassländerne hafva ren
och sval luft; de beprisas såsom paradisiskt sköna, b) Ne-
danför dessa utbreder sig det stora och bördiga låglandet
Hindostan, kring Ganges-f\odm. Östra delen af detta låg-
land är det yppigt fruktbara Bengalen. De förnämsta pro-
dukterna äro der sockerrör, indigo, bomull, mullbärsträd och
ris, som utgör det förnämsta näringsämnet i södra Asien och
hela Afrika. Det sumpiga deltalandet vid utloppet af Ganges
och Buramputer är ett tillhåll för elefanter, tigrar, stora
ormar och har en yppig vegetation, men är för sin osund-
het obebodt (kolerans hemland), c) Vestra delen af låglandet
kring Sind- eller Indus-floåen är mindre fruktbar och odlad
samt på ställen, dit flodens öfversvämningar icke nå, öken-
lik. Undantag härifrån är det bördiga Pendschab (femflods-
landet, kring de 5 floder som bilda en biflod till Sind). d)
Södra delen utgöres af den trekantiga, af flera floder genom-
strömmade Dekan. Dess inre högslätter, inom de båda
kustkedjorna, östra och vestra Ghats, åtnjuta ett svalare
klimat och en stor bördighet, men de smala kuststräckorna,
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Malabar, vester, och Koromandel, öster, äro heta och rika
på peppar, ingefära (roten till en rörvextj, kardemummor.—
Af Indiens i alla tider så mycket beprisade produkter må
dessutom märkas ädla metaller, diamanter, perlor, de ädlaste
palmarter, det så vigtiga bamburöret, hvaraf de flesta hus-
gerådssaker tillverkas och äfven hus byggas, sandel- och det
till skeppsvirke ovärderliga tekträdet. Wallmo-vexten är af
största vigt och det deraf beredda opium utgör en hufvud-
exportvara; med opium berusar man sig i Asien likasom
med bränvin hos oss. Fina siden- och bomullsväfnader samt
schalar tillverkas. Den stora handelsrörelsen är i Européer-
nas händer. Ångbåtar och jernvägar saknas icke. Landets
ur-invånare äro Hinduer; i öfrigt bo här folk af flera
stammar. Största delen af landet (64,000 qv. m. och 175
milj. inv.) lyder under England, dels omedelbart dels såsom
engelska vasallstater under egna furstar (Radschahs). De
flesta infödingarne äro hedningar (Bramas lära). Kristen
bildning vinner dock allt större inflytande.

1. Engelska besittningar, indelade i 3 presidentskaper:
Bengalen, Madras och Bombay. = Kalkutta, h:stad i brittiska
Indien och generalguvernörens residens, vid Ganges, Asiens
största handelsstad, 500 t. — Benares, vid Ganges, brännviner-
nas heliga vallfartsort, schalfabriker, 200 t. — Delhi, praktfull,
Stor-Moguls f. d. residens, stark handel, 150 t. — Kaschmir,
i en paradisiskt herrlig dal i nordvestra hörnet; oöfverträffade
schalar väfvas, 40 t. — Bombay, bästa handelsstaden på vest-
kusten, station för engelska flottan, 600 t. I närheten ligga
Öarna Elefante och Salsette med vidtbekanta tempelgrottor. —

Golkonda, rikedom på diamanter. — Madras, vid Bengaliska
viken, stor fabriks- och handelsstad, 560 t.

2. Öfriga Europeiska besittningar, a) Franso-
serna äga Mahé på vestra och Pondicheri på östra kusten samt
några andra platser. — b) Portugiserna äga Goa, på vestra
kusten, och Diu.

3. Af de sjelfständiga staterne må nämnas Nepal (2500
qv. m., 2! milj. inv.), en del af Himalaja-terrassen.

Öar: Ceilon, bergig, rik på de skönaste ädelstenar, den
bästa kanel (inre barken af ett träd) och de dyrbaraste perlor
(perlfiske i Afanaar-sundet, som skiljer ön från fasta landet);
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tillhör England. — Lakediverna, rika på kokosträd, kokosnöt-
ter och kauris (snäckor, begagnade som skiljemynt).

Tidigt trädde den vestra indiska halfön, vanligen endast
Indien kallad, i handelsförbindelse med de vestra länderna
och folken vid Medelhafvet, utan att desse kände något om
sjelfva landet. Då Alexander den store hit gjorde sitt krigs-
tåg 327 f. Kr., blef nordvestra delen något litet känd, men
först i sednare tider har kännedom om landet och folket
blifvit större och säkrare. Man har påträffat en urgammal,
men i sin utveckling och i sitt framåtskridande hämmad
kultur. En stor konstfärdighet bevittnas af beundransvärda
fornlemningar. På det nu utdöda sanskrit-språket finnas en
mängd skrifter af hvarjehanda innehåll. Deras religion,
bramismen, antog tre öfvergudar, men diktar sig i öfrigt
en talrik gudaveiid. Omkr. 600 f. Kr. sökte Buddha verka
en religiös reform och derjemte afskaffa kastväsendet, som
var grundvalen för hela samhällsskicket, men Buddhas an-
hängare måste lemna landet. Buddhas lära har sedan myc-
ket utbredt sig i östra och mellersta Asien. — Då Alexan-
der inträgde i Indien, var landet deladt i flera små stater
under sina furstar (radschahs). — Då arabiska kalifatet
stod i sin välmakt, utbredde det äfven hit sitt välde och
sin religion. Omkr. 1400 eft. Kr. inträngde den stora eröf-
raren Tamerlan. En af hans ättlingar Babur bildade här
1525 Stora Moguls rike, hvilket förföll genom ståthållarenas
i provinserna eller Nabobernas uppror. År 1498 funno
Portugiserna sjövägen kring Afrika till Indien och sedan
dess hafva européerna grundlagt här kolonier och handels-
platser. Efter en hårdnackad strid emellan Fransmän och
Engelsmän, hvilken 1763 afgjordes till förmån för de sed-
nare, hafva Engelsmännen, ofta genom skarpa strider med
de många furstarne, gjort sig till öfverherrar öfver nästan
hela halfön.

Östra Indiska halfön,
41,000 qv. m., 36 milj. inv.

emellan Bengaliska viken, Malakka-sundet och Sydkinesiska
hafvet med Siarn- och Tonkin-vikarne, är ännu ganska obe-
kant. Från norr till söder genomstrykes halfön af flera
bergarmar, bildande lågsmala dalar, hvilka så långt de ge-
nomströmmande flodernas öfversvämningar räcka, äro yppigt
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fruktbara, men osunda. Här finnas ädla stenar, flera välluk-
tande trädslag, krydder, thé (bladen af en buske), ris o. s. v.
Industrin är obetydlig; silkesodling och skeppsbyggen äro
likväl högt drifna. Religionen är hednisk (Buddhas lära) och
mohammedansk. Styrelsen är högst despotisk.

1. Engelska besittningar äro några landsträckor på
vestra kusten (Assam, Arrakan, Pegu, Tenasserim), Prinsens af
Wales ö i Malakka-sund, tennrik, staden Malakka, ön Sinkapore,
söder om Malakka. = Ranguhn, på Iravaddi-flodens delta,
byggd på bambu-pålar, liflig handel (tekvirke). — Sinkapore,
på ön af samma namn, hufvudplats för den sydost-asiatiska
handeln.

2. Riket Birma eller A va, i vestra delen kring Ira-
vaddis öfra lopp. = Ava, byggd af bamburör, Boas residens.

3. Riket Siarn, mellersta delen. = Bankok, byggd dels
på pålar, dels på simmande bamburörsflottor, 400 t.

4. Riket Anam, östra kustlandet. == Saigon, vigtigaste
handelsplatsen.

5. Halfön Malakka, bergig, rik på tenn och den bästa
peppar, omfattar flera små stater. Invånarena idka sjöröfveri.

Öar: Andamanerna, rika på tekträd och bomull. — Niko-
barerna, alstra kokos- och brödfruktträd, hvilka åt invånare i
denna del af verlden lemna deras hufvudsakliga föda. — Mer-
gui arkipelag.

Ostindiska skärgården.
Öarne äro bergiga och skogrika med ett smalt och sum-

pigt lågland vid kusterna. Jordbäfningar inträffa icke sällan.
Stor är rikedomen på djur och vexter, bland hvilka sednare
må nämnas kampeche, tek, ebenholz, gummi (gutta-percha,
kamfert), sago-, kokos- och andra palmer, ris, bomull, kaffe,
sockerrör, peppar, kryddneglikor (icke utspruckna blomknop-
par på ett träd), muskot o. s. v. Största delen af dessa öar
tillhör Nederländerne.

1. Stora Sunda-öarne: Sumatra, med den tennrika
ön Bänka. — Java, en af jordens fruktbaraste länder (kaffe,
bomull, krydder, ris och socker, hvaraf i förening med palmvin
arrak beredes); st. Batavia, en tid den förnämsta handelsplat-
sen, säte för nederländska styrelsen i denna verldstrakt, 60 t.
och Surabaja, liflig rörelse, 110 t. — Borneo, Asiens största ö,
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föga befolkad, rik på diamanter, guld och krydder; här uppe-
hålla sig orangutang, som af alla djur mest liknar menniskan.
— Celebes, der flera nederländska kolonier äro anlagda.

2) De småSunda-öarne. Störst är Timor (portugisisk).
3) Molukkerna eller Krydd-öarne. =r (Nederländska):

Banda-öarne äro musköt-trädets och ön Amboina kryddnegli-
kornas fädernesland.

4) Filippinerna tillhöra Spanien. Vigtigaste ön är
Manilla; stora cigarrfabriker.

Kinesiska riket,
275,000 qv. m., 400 milj. inv.

Den folkrikaste stat på jorden. Religionen är hednisk
(Buddhismen). Kejsarens makt är oinskränkt.

1) Egentliga Kina, vid Kinesiska och Gula hafven,
skiljes i vester genom en hög bergvägg (Yunling) från
det inre Hög-Asien och begränsas i norr af den märkvär-
diga, 300 mil långa kinesiska muren, fordom ett skydds-
värn mot numera kufvade folk, nu förfallen. I allmänhet är
landet bergaktigt. Östra delen kring nedra loppet af floderna
Hoangho (gula-floden) och Jan-tsekiang (blå-floden) är en
stor, kal och enformig, men fruktbar och öfverbefolkad slätt.
Många menniskor lefva ständigt på vattnet i simmande hus.
Stor är rikedomen på hvete, ris, silke, bomull, sockerrör,
thé (dess hemland). Folket är konstrikt och idogt; jorden
odlas väl; siden- och bomullstyger, porsliner, lackerade och
elfenbensarbeten tillverkas. Den inre handeln är liflig; an-
märkningsvärd är den stora hejsarkanaln, som möjliggör
förbindelsen midtigenom landet ifrån dess nordligaste del
(Peking) till dess sydligaste (Kanton). Hufvudexportvaran är
thé; vigtiga importvaror äro opium från Indien och pelsverk
från Ryssland. — Redan från de äldsta tider tillbaka hafva
här varit kända en slags skrif- och boktryckerikonst, kopp-
ympning, bruket af kompassen, beredning af hafssalt, krut,
papper och porslin. Deras litteratur är äfven rik. Hela denna
urgamla kultur har dock under årtusenden icke framskridit
och gjort någon utveckling, ty slafvisk lydnad är grundtan-
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ken i allt och uppfostran afser endast inlärandet af gamla
bruk, icke själskrafternas utveckling till ett sjelfständigt, an-
deligt lif. Omkr. 500 f. Kr. lefde här den vise Konfucius,
som sökte åstadkomma en religiös och sedlig reform. För
all beröring med fremlingar hafva Kineserne tillslutit sitt land
och deruti ligger en orsak till deras stillastående. Uti sed-
nare tider hafva de blifvit tvungne att öppna allt flere ham-
nar för handeln.

= Peking, hufvud- och residensstad, 2 milj. inv. — Nan-
king, stora bomulls- och sidenfabr., berömdt är det 200 fot
höga porslinstornet, 1 milj. — Schanghai, — Ningpo, — Fu-
tscheu, — Amoy, — och Kanton äro de hamnar, der utrikes-
handel företrädesvis drifvits; men år 1858 blefvo 8 andra ham-
nar öppnade för den europeiska handeln. — Öar: Formosa, eller
Taivan, rik på sydfrukter, — Hainan, — Makao (utanför Kan-
ton), tillhör Portugal, Hongkong, engelsk besittning.

2) Lyd län der: a) Mandschuriet, norr om Kina, ett
skog-och betesrikt högland, genomflutet af den laxrika Amur-
floden; klimatet hårdt. Landet norr om Amur och kustlandet
vid Japanska hafvet tillhöra numera Ryssland.

b) Mongoliet, en till största delen okänd, kall högslätt,
hvaraf en stor del upptages af sten- och sandöknen Gobi
eller Schamo. Innevånarena, som utgöras af Mongoler och
Kalmucker, sysselsätta sig ined boskapsskötsel, jagt och
röfveri; de bo i rökiga, smutsiga filttält och stå under flera
khaner.

c) Lilla Bukhariet (eller höga Tatariet, Ost-Tata-
riet, östra Dschagatai, Turfan), ett pä tre sidor af höga
berg (Mussart n., Belur v., Kulkun s.) omgifvet högland,
hvaraf södra delen är ett ökenland (Schaschin); kring floden
Tarim, infallande i sjön Lop, idkas åkerbruk. Karavan-
handeln är icke obetydlig.

d) Dsungariet, norra sluttningen af Mussart.
= Maimutschin, i Mongoliet, vid Sibiriens gräns, besökes

af ryska köpmän. — Yarkand, i Bukhariet, 100 t. och Ili eller
Guldja, i Dsungariet, äro vigtiga handelsplatser.

Från Mongoliet utgingo de råa Hunnerna, hvilka år 375
eft. Kr. inträngde i Europa och blefvo en orsak till den
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stora folkvandringen. — Här uppträdde år 1206 eft. Kr. Dschin-
gis Kan och förenade mongol-horderna till ett härjningståg,
hvars förödelser först drabbade Kina och sedan sträckte sig
långt i vester, ända till midten af Europa. Pyramider af tusen-
tals uppstaplade menniskohufvuden betecknade vägen. Det stora
riket sönderföll redan 1297 och de kufvade folken återtogo sitt
oberoende. Kaptschak kallades den del, som omfattade Ryss-
land och som efter 1400 började förfalla och upplösa sig i min-
dre kanater, hvilka efterhand kufvades af Ryssarne.

3) Skyddsländer: a) Tibet, jordens högst belägna
land, emellan Kulkun n. och Himalaja s., genomfluten af
floden Jaru-tsang-bo-tsiu, öfra loppet af Buramputer. Kli-
matet är kallt. De förnämsta produkter äro grymtoxar med
silkeslena svansar, finulliga får, schalgetter, hvilkas ragg
lastas på får och föras till Kasclunir att förarbetas, rhabar-
ber och borax. 1 spetsen för staten stå 2 andliga furstar
(påfvar); många tempel och kloster finnas.

= Lassa, den förnämsta påfvens (Dalai Lamas) residens;
handel på Indien och Kina.

b) Halfön Korea, öster om Gula hafvet, bergig. — c)
Lieu-Kieu eller Likeo-öuvna i Stora ocean.

Japanska riket
12,000 qv. m., 30 milj. inv.

består af öar i Stora ocean, genom Japanska hafvet skiljda
från fasta landet. Öarna äro bergiga och vulkaniska samt
hemsökas ofta af jordbäfningar. Den stenbundna marken är
genom invånarnes idoghet tvingad att bära herrliga skördar
af ris, hvete, soja (en sorts bönor, hvaraf en saft pressas),
thé o. s. v. Kopparn är ansedd som den bästa. Porslin och
lackerade arbeten samt fina siden- och bomullsväfnader täfla
med de kinesiska. Inre handeln är liflig; den yttre har lidit
af än större olägenheter än i Kina, men i sednare tider hafva
flera hamnar blifvit öppnade för fremmande. Skolinrättningar
och kloster finnas många; Japanesarena räknas till Asiens
mest bildade folk. Religionen är hednisk (Buddhas lära). I
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spetsen för staten står en andlig och en verldslig regent
med despotisk makt.

= Miako, på Ön Nifon, Dairis (den andliga furstens) re-
sidens, 500 t. — Jeddo, på samma ö, Kubos (verldsliga furstens)
säte, 1| milj. — Nangasaki, på ön Kiusu, stor handelsrörelse;
har till dessa sednare år varit den enda hamn, som fått besökas
af fremlingar och det endast af Holländare och Kinesare.

.£k-:f:B*:Uz:s».

Den politiska indelningen är här obekant eller oredig.
På kusterna hafva några europeiska stater kolonier. Åker-
bruk och industri äro obekanta utom i Medelhafs-kustlandet.
Handeln är i det inre landet karavanhandel (medelst kame-
ler) och sjöhandeln bedrifves mest af Européer och Nord-
Amerikanare. Utförsvaror äro guld, elfenben, bomull, olja,
gummi, slafvar (förbjuden handel). Intellektuell bildning är
en okänd sak. Religionen är hednisk (fetischdyrkan); på
norra kusten är mohammedanska religionen rådande och i de
europeiska kolonierna den kristna, som äfven här och der
vunnit insteg bland de råa Neger-folken.

Ehuru sedan årtusenden kändt, har Afrikas folk haft föga
inflytande på mensklighetens utveckling. I öfrigt är det en-
dast kustlandet vid Medelhafvet, som haft och har någon be-
tydenhet i historien. I forntiden framstå här Egypten och
Karthago. — Uti Nil-flodens dal uppstod redan tidigt en
högre kulturutveckling. Uti nuvarande Nubien uppstod
preststaten Meroe, en indisk koloni. Derifrån utbredde sig
kulturen längs floden, hvarföre också först omtalas i södra
Egypten det i sina ruiner praktfulla Thebe, sedan Memfis i
mellersta delen och sist Sais på det så kallade deltalandet.
Med sin höga konstfärdighet, som bevittnas af en mängd
fornlemningar, och sina egendomliga seder, stod Egyp-
ten slutet för fremlingar, för hvilka det först efter år 650
f. Kr. öppnades. År 525 f. Kr. kufvades Egypten af Per-
serna. Efter persiska rikets eröfring af Alexander den store
inkom grekisk bildning till Egypten och den af Alexander
anlagda staden Alexandria blef ett hufvudsäte för den tidens
vetenskapliga verksamhet och för verldshandeln. Den sjelf-
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ständighet, som Egypten haft efter Alexanders död, varade
till år 30 f. Kr., då det blef en romersk provins. Derunder
utbreddes kristna läran. Kort efter Mohammedanska lärans
uppkomst blef Egypten ett rof för Araberna och Islam.
Många vexlingar i politiskt afseende inträffade här under
återstående delen af medeltiden och sedan 1517 har Egypten
utgjort en del af det osmanniska Turkiet, och allt mera ned-
sjunkit i vanmakt och ödesmål. Under detta århundrade
har Egypten vunnit ett visst oberoende af turkiska sultanen
och blifvit tillgängligt för europeisk civilisation.

Karthago var en fenicisk koloni, som börjar omtalas efter
880 f. Kr. Den blef betydande genom sin handel, men ut-
vidgade sig äfven genom eröfringar, i det att norra Afrika,
öarne i vestra Medelhafvet och pyreneiska halfön kufvades.
Mest bekant har Karthago blifvit genom sina strider, de
puniska krigen, med Rom om verldsherraväldét. Karthago
förstördes 146 f. Kr. och Romarena togo norra Afrika.
Under folkvandringarne hitkommo det germaniska folket
Wandaler. Då islams anhängare här inträngde (700 eft. Kr.),
utrotades kristendomen och den grekisk-romerska bildnin-
gen. Under det arabiska kalifatets förfall bildade sig det
ena islamitiska riket efter det andra. I början af nya tiden
uppstodo här de såsom sjöröfvare-stater kända Algier, Tu-
nis och Tripolis, hvilka ställde sig under turkiska sultanens
beskydd. År 1830 eröfrades Algier af Frankrike och deri-
genom öppnades väg för europeisk civilisation till norra
Afrika, för hvars framtid detta är att anse som en högst
vigtig tilldragelse.

Berberict,
kustlandet längs Medelhafvet från Atlantiska hafvet till Egyp-
ten. Allas-bevgen fylla landet. Norra sluttningen är ytterst
fruktbar. Kustboerna voro fordom stora sjöröfvare. Södra
sluttningen af delta bergland kallas Biled-ul-gerid (palm-
landet), rikt på dadelpalmer och snabba kameler; sandigt,
dock med flera oaser.

1. Sultanatet Marokko med Fez, nordvestra hör-
net. Manufakturerna lemna saflian (maroqvin), siden, kläde.
Handeln är betydlig med mandel, hudar och ull.

= Marokko, sultanens residens, förfallen, 80 t. — Fez,
yigtiga fabriker och liflig handel, 90 t. — Mogador, vid oceanen,
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förnämsta handelsstaden. — Tanger, vid Gibraltar-sund, säte
för de europeiska handels-konsulerna.

2. Den f. d. mest fruktade röfvarstaten Algier lyder
numera under Frankrike; flera europeiska koloniseringar och
europeisk civilisation (3 milj. inv.).

= Algier, kstad, industri och handel, 49 t. — Konstan-
tine, befäst, 30 t.

3. Tunis. Bejen eller regenten står under turkisk
öfverhöghet.

= Tunis, Bejens säte, stor handel 100 t. — Ruiner af
det f. d. Karthago.

4. Tripolis. Dejen (regenten) står under turkisk öf-
verhöghet. Hit höra höglandet Barka, öster om Sidra-viken,
och oasen Fezzan, säte för en liflig handelsrörelse till det
inre Afrika.

Nilländerna.
1. Egypten (8,400 qv. m., 5| milj. inv.), ett sandigt

land kring nedra Nilen. Den till följe af flodens årliga öfver-
svämning fruktbara Nildalen begränsas i vester och öster af
kala, ödsliga berglandskaper. Pest och ögonsjukdomar äro
landsplågor. Åkerbruket, hvarpå landets välstånd förr hvilade,
skötes numera försumligt. Bomullsodlingen är stor. Af fabriks-
anläggningar äro de för salmiak de vigtigaste. Mohamme-
danska religionen bekännes af de flesta innevånarena. Lan-
det styres af en vice-konung, hvars makt är ärftlig mot
årlig skatt till turkiska sultanen. Här finnas ännu många
pyramider och andra beundransvärda lemningar från forn-
tiden.

=r (Nedra Egypten, det sumpiga, högst fruktbara del-
talandet) Alexandria, största sjöhandelsstaden, 170 t. — Dami-
ette, vid östra Nilarmen, handel med kaffe och ris, 37 t. —

(Mellersta Egypten) Kairo eller Kahiro, Afrikas största stad,
medelpunkt för handeln på Asien, 300 t. I närheten af Memfis,
faraonernes residens. — Suez, hamn vid Röda hafvet, 5 t. Den
länge påtänkta kanaln genom näset har nyligen blifvit en verk-
lighet. — (Öfra Egypten, södra delen) Kosseir, vid Röda



201

hafvet, handel på Arabien, piligrimernas till Mekka öfver
fartsort. — Ruiner af det f. d. Thebe,

2. Nu b ien, ett terrasland kring mellersta Nilen, stöter
i öster till Röda hafvet. Största delen är en het och torr
sandöken, men flodstränderna äro fruktbara. Består af flera
stater, hvilka jemte den närbelägna oasen Kordofan stå
under Egyptens öfvervälde.

Norra delen är det egentliga Nubien, södra höglandet:
kallas Sennaar, der de båda armar, som bilda Nilen, sam-
manflyta. Ruiner af det gamla Meroe och en forntida civilisation.

3. Habesch eller A bys sin i en, ett alpland, der östra
Nilarmen, Bahr el Azrek (Blå-floden), upprinner. Invånarena
äro de enda af Afrikas ur-innevånare, hvilka från äldre tider
bekänna kristendom; i öfrigt äro de halfvilda. Riket är nu
upplöst i flera delar.

= Gondar, säte för landets fordom mäktiga öfverregent
(Negus). — Axum, elfenbenshandel.

Sahara,
jordens största öken ifrån Atlantiska hafvet till Egypten
(600 mil lång och 200 bred), består af kiselsten och flyg-
sand, hvilken genom den ständiga ostpassadvinden drifves
från den östra delen eller Libyska öken mot vester, der
man finner det egentliga sandhafvet, Sakel, utan vatten,
träd och annan vegetation. Strutsar och antiloper äro de
enda djur, som här uppehålla sig. I östra delen finnas flera
oaser än i den vestra. Befolkningen utgöres af Araber och
råa Neger-stammar. Handelskaravaner genomresa landet,
ehuru i fara att falla ett offer för röfvare och att begrafvas
af de sandhvirflar, som vindarna framdrifva. Farligast är
den qväfvande Samum-vinåm, äfven Harmaltan kallad.

=: Portendik, engelsk handelsplats på kusten, vigtig för
gummihandel

Nigritien

eller Sudan ligger söder om Sahara. Norra delen, flacka
Sudan, upptages af sandhedar. Södra delen, höga Sudan,

Geografi. 13*
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är berg-, skog- och vattenrik, samt derföre fruktbar och väl
befolkad, full af städer och byar. De vigtigaste vattendrag
äro sjön Tschad och floden Niger eller Dsjoliba. De för-
nämsta produkterna äro guldstoft, elfenben, strutsfjädrar,
gummi; schi-trädet lemnar ett slags smör. Handeln är liflig;
handel med slafvar allmän. Består af flera stater, i hvilka
mohammedanska religionen är den mest rådande.

= Timbiktu, vigtig för karavan-handeln. — Kano, bomulls-
varor och annan industri.

Vestra kustlandet.

1. Senegam b ien, landet kring floderna Senegal och
Gambia. Inre delen är ett högland (Kong-bergen). Här
finnas flera negerstater; mohammedanska religionen allmän.
På kusterna hafva Engelsmän, Fransoser och Porfugisare
kolonier, vigtiga genom handeln med inre landets produkter.

2. Öfra Guinea. Kong-bergens södra sluttning mot
Guinea-viken. Kustlandet lider af den sumpiga marken och
giftiga ökenvindar (Harmattan), men är bördig på ris, jams-
rötter (infödingarnas förnämsta föda), peppar, ingefära, soc-
kerrör, bomull, indigo. Vigtigaste exportvaran lemnar dock
oljepalmen, hvars olja begagnas som tvål och såpa. Slafvar
äro äfven en lönande, men förbjuden handelsvara. Inuti lan-
det äro flera negerstater och på kusterna hafva Européerna
(Engelsmän o. a.) kolonier.

Kusten indelas i Sierra Leona-, Korn- eller Peppar-, Elfen-
bens eller Tand-, Guld-, Slaf- och 2?em'n-kusten. rr Freetown
på Sierra Leona-kusten, engelsk anläggning för befriade Neger-
slafvar. — Liberia, på pepparkusten, en Nord-amerikansk koloni
af frigjorda negerslafvar, nu oafhängig republik, 300 t. inv.

3. Nedra Guinea, ett terrassland (Amboser-bergm)
med het, sumpig och skogbevext kuststräcka, kring floderna
Zaire eller Kongo och Kuenza. Portugisarne hafva här
flera handels- och missionsplatser samt hålla negerstaterna
i ett slags beroende.

Kustlandet längre mot söder till Oranje-floäen är san-
digt och ödsligt.
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Kaplandct,
sydligaste delen, är ett terrassland, utlöpande i söder med
Goda-hopps-udden och Kap Agulhas. De inre terrasser-
na äro torra och faltiga på vegetation, men då regntiden
börjat, betäckes marken af en yppig gräsmatta. Hufvud-
näringar äro boskapsskötsel, åkerbruk och vinodling. Infö-
dingarne äro Hottentotter, ett menlöst herdefolk, mest tje-
nande hos kolonisterna såsom vallhjon, och Buschmanerna,
det ohyggligaste folk i Afrika. Landet tillhör England.

= Kapstaden, förfriskningsort för ostindiefarare; flera
missionsanstalter, 25 t. I nejden vexer ett berömdt vin (Kon-
stantia).

Sydöstra kustlandet
är ännu mycket okändt, ehuru Portugiserna redan länge här
haft kolonier och handelsplatser. Kuststräckan är het, sum-
pig och sandig och höjer sig mot högslätterna i inre landet.
Hufvudprodukter äro ris, sockerrör, dyrbara trädslag, ambra,
myrrha och välluktande rökelser, bomull, elfenben, guld o. s. v.
Skilda delar af kustlandet äro Kaffraria eller Kaffrernas-
land, sydligast, — Zofala, nedanför Lupata-berget, till floden
Zambesi, — Mozambique, längs Mozambique-kanal,— Zan-
guebar eller Zanzibar, — Ajan, som vid östligaste udden
Guardafui sammanstöter med — Adel, längs inloppet till

Röda hafvet.
= Mozambique, på en ö, medelpunkt för portugisiska han-

deln och besittningarne på denna kust. — Zanzibar, vigtig
handelsplats, tillhör en arabisk furste i Maskat. — Natal-kusten,
engelsk besittning i Kaffraria.

Det inre Hög-Afrika

eller Eihiopien är ännu nästan alldeles obekant. Höglandet
Kaffa, söder om Habesch, anses vara kaffebuskens fäder-
nesland. — Under eqvatorn märkes sjön Nyanza, hvarifrån
hvita NU utrinner.
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Öar.
I Atlantiska hafvet: Azorerna, rika på socker, vin och

frukter, tillhöra Portugal. — Norra Kanarie-öarne , af
hvilka den vinrika Madeira är vigtigast, tillhöra Portugal.
— Södra Kanarie-öarne (deribland den vinrika Teneriffa
med den slocknade vulkanen Pico, — Ferro, hvarefter
första meredian benämnes) tillhöra Spanien. — Kapverdiska
öarna, torra och ofruktbara, lyda likasom Bissagos-öarne
under Portugal. — Guinea-öarne i Guinea-viken alstra soc-
ker och ädla frukter; de lyda delvis under England, Spanien
och Portugal. — Ascension är en engelsk besittning, lika-
som den såsom Napoleons dödsort kända S:t Helena, en
förfriskningsort för ostindiefarare. — Tristan da Cunha
eller Förfrisknings-öarne, vester om Kap, under engelskt
beskydd.

I Indiska hafvet: Madagaskar, Afrikas största ö, full
af höga berg, rik på bomull, kaffe, sockerrör, kardemum-
mor, ädla stenar. Består af flera stater. Fransoserna hafva
kolonier på östra kusten. — Maskarenerna, öster om Ma-
dagaskar, rika på sockerrör och neglikor; England äger ön
Mauritius och Frankrike ön Bourbon. — Komoro-öarna i
Mozambique-kanal. — Amiranterna och Seschellerna be-
sökas mest för sköldpaddfångst; de tillhöra England. —

Sokotora, utanför Guarclafui. — Perim i Babel Mandeb,
engelsk besittning.

*äL-jK*m«»:B*:a.:kc:£»»

Amerikas rikedom på naturprodukter är stor, särdeles
gäller detta om vextrikets alster och de ädla metallerna.
Amerikas djur äro i allmänhet mindre och svagare än gamla
verldens; vexterne äro deremot större. Bland vextalster,
hvilkas hemland är Amerika, må nämnas potäter, tobak,
mais, kakao och vanille. Urbefolkningen utgöres af Indianer,
hvilka allt mer undanträngas af inflyttande Européer, som



205

utgöra största delen af in\ ånarena, och Negrer, mest såsom
slafvar. De af europeiska föräldrar födda amerikanare kallas
Kreoler, de af européer och negrer födda Mulatter, de af eu-
ropéer och indianer Mestizer, de af negrer eller mulatter och
indianer Zambos. Alla, som icke äro hvita (Européer), svarta
(Negrer) eller röda (Indianer), kallas färgade eller kulörta.
De fria Indianerna äro afgudadyrkare samt lefva mest af
jagt, fiske och råa naturprodukter. I de af Européer befol-
kade länder drifvas jordbruk (socker, kaffe, bomull), industri
och handel; der är kristna religionen rådande och europeiska
bildningsanstalter saknas icke.

Gamla sagor berätta att Nord-Amerika redan år 986 eft.
Kr. blifvit besökt af Européer, men upptäckten hade råkat i
glömska. Då mot slutet af medeltiden Portugals befolk-
ning ifrigt sökte att söder om Afrika finna en sjöväg till In-
dien, vaknade hos genuesaren Kristofer Kolumbus den tanken,
att man, såvida jorden var rund och således kunde kring-
seglas, äfven kunde genom att segla mot vester komma till
Indien. Efter att slutligen hafva funnit understöd af re-
geringen i Spanien, sattes han i stånd att utrusta tre skepp,
medelst hvilka han, efter 69 dagars äfvertyrlig segling öfver
den okända Atlantiska ocean, kom till ön Guanahani i Vest-
indiens skärgård d. 12 okt. 1492. På denna och två andra
sedan anträdda resor upptäckte Kolumbus åtskilliga andra
öar och äfven norra kusten af Syd-Amerika. På den nu
öppnade vägen fortgingo andra, dervid mest drifna af begär
att samla guld, och sålunda utvidgades kunskapen om den
ny-upptäckta verldsdeln, som erhållit namnet Amerika efter
en Italienare Amerigo Vespucci, hvilken utgaf den första be-
skrifning på de ny-upptäckta länderna. Bland personer, som
denna tid upptäckte åtskilliga delar af Amerika, må nämnas
engelsmannen Cabot, som 1496 kom till ön Newfoundland,
portugisaren Cabral, som 1500 fann Brasilien och spanjoren
Balboa, som 1513 öfvergick Panama-näset och först såg
Stilla hafvet. Under utöfvande af stora grymheter mot in-
födingarna, gjorde sig Spanjorerna, bland hvilkas anförare
må nämnas Ferd. Cortez, Fr. Pizarro och D. Almagro till
herrar öfver södra delen af Nord- och vestra delen af Syd-
Amerika, hvilka länders befolkning då hade en ordnad re-
gering och voro i besittning af en icke så ringa själsodling.
Bedröfligt blef befolkningens i dessa länder öde under det
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fremmande öfverväldet. Till deltagare i sin olycka fingo
Indianerna snart Afrikas negrer, i det en mängd neger-slaf-
var började ditföras från Afrika, hvilkenhandel, oaktadt alla
de ansträngningar och uppoffringar, som i synnerhet Eng-
lands folk gjort och göra för dess afskaffande, ännu fortfar.

Nord-Amerika.
Ryska Besittningar.

Nordvestra delen (24,000 qv. m., 00 t. inv.), rik på
vulkaner. På den af hafsvikar mycket sönderskurna sydku-
sten reser sig det högaElias-bexget. Pelsbärande djur finnas
i mängd.

= Novo-Archangelsk, på ön Sitka, handel, 800 inv.

Brittiska Besittningar.
Dessa utgöras af: 1) En del af nordvestra kusten (ill

Fukas-viken samt den stora ön Quadra Wancouwer. 2)
Kanada, längs Öfra sjön, Huron, Erie och Ontario
samt den derifrån rinnande Lorenzo-floden, vid hvars strän-
der odlingen vunnit fäste och stadga. 3) Nya Brunsvig
och 4) halfön Nya Skottland, skogiga länder, öster om
Lorenzos mynning. 5) Den bergiga ön New-Foundland,
i hvars närhet (stora banken) idkas ett högst vigtigt fiska-
fänge (torsk). 6) Bermudiska eller Sommar-öarna, en
mängd små kala klippor i Atlantiska hafvet.

= Montreal 90 t. och Quebeck 51 t., båda i Kanada vid
Lorenzo-floden, vigtiga handelsplatser[(pelsverk). — Halifax, på
nya Skottland, stor handel och sjöfart, station för krigsflot-
tan, 26 t.

Polarländerna,
en vidsträckt, mycket obekant landsträcka, omfattande hela
norra delen af verldsdelen. Marken upptages af stora sjöar
och sumpsträckor, som under största delen af året äro is-
och snöbetäckta. Vegetationen är torftig. Dessa länders rike-
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dom utgöres af vilda djur, många vigtiga för sin pelsbe-
klädnad. Befolkningen är gles. Nordligast bo Eskimåer,
hvilkas allt i allom är skjälfångst; de bo i snökojor, äro
ytterst osnygga, äta rutten fisk och dricka skjäl-tran. Sydli-
gare bo Indianer af flera stammar och språk. De sälja
pelsverk åt Ryssar och Engelsmän, hvilka sednare på sätt
och vis tillegna sig största delen af dessa vildmarker. Hit
höra: 1) Spels-bergen, det nordligaste land på jorden,
utan bebyggare, besökas under den korta sommaren af några
jägare och fiskare. 2) Grönland, en stor ö, på hvars södra
och vestra kust Danskarne äga kolonier. Vid 70° polhöjd
står den nordligaste menniskoboningen. 3) Baffins-län-
derna, vester om Baffins vik, bestående af flera öar. 4)
Hudsons-bay-länderna med flera engelska fästen och han-
delsplatser omfatta a) Labrador, en stor halfö, b) Nya
Wales, kustlandet vester om Hudsons vik, och c) De fria
Indianernas land, det vidsträckta inlandet. Baffins- och
Hudsons-bay-länderna höra till det Brittiska Amerika.

Förenta Staterna,
133,000 qv. m., 31 milj. inv.

utgöras af den stora landsträcka, som ö. begränsas af
Atlantiska hafvet, s. Mexikanska viken, s.v. riket Mexiko
(gränsfloderna Rio del Norte och Gila), v. Stora ocean, n.
engelska besittningar och Hudsons-bay-länderna (49° n. br.).
a) Atlantiska kustlandet är den förnämsta och bäst befolkade
delen, väl odlad och fruktbar på mais, ris, tobak (Virgi-
nien), bomull, indigo, sockerrör o. s. v. b) Mellersta delen
upptages af den stora slätt, som genomströmmas af den till
Mexiko-viken rinnande floden Mississippi med Ohio och
Missouri. Slättens östra, af fruktbara kullar ojemnade, del
är väl odlad; i den vestra delen (v. om Mississippi) utbreda
sig stora urskogar och Savanner samt sydligare (s. om flo-
den Arkansas) en ofruktbar sten- och sandöken. Kustlandet
vid nämnda vik är lågt, sumpigt och osuudt (gula febern).
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c) Landet vester om Klippiga-bergen består af fruktbara
högslätter och dalar samt har en otrolig rikedom på guld.
— Fabrikerna äro i stigande och lemna hufvudsakligast
ull-, bomulls- och linnevaror. Handeln står på en hög stånd-
punkt och handelsflottan är näst Englands den största i verl-
den. Många kanaler och jernvägar befordra den inre förbin-
delsen. Emellan sjöarne Erie och Ontario finnes jordens
högsta vattenfall Niagara, hvaröfver en storartad bro är
anlagd. Läroanstalterna för den allmänna folkbildningen äro
väl ordnade, många och talrikt besökta. Likaså saknas icke
heller skolinrättningar för den högre lärdomen samt samlin-
gar af böcker och de sköna konsternas skapelser, men i all-
mänhet är nationens håg vänd till den praktiska nyttan och
materiella förkofran. Öfvervägande antalet af befolkningen
är europeisk af flera nationer (mest Engelsmän eller Anglo-
Amerikanare och Irländare) och religioner (mest protestanter).
Hufvudspråket är det engelska. Statsreligion och privilegie-
rade stånd finnas icke; alla medborgare hafva likarättigheter;
rättslösa äro dock de omkr. 3f miljoner menniskor, hvilka
i södra delen köpas och säljas som slafvar. Detta rike
bildar en förbundsstat af 35 sjelfständiga stater samt 10 di-
strikt och territorier, hvilka vid stigande folkmängd blifva
stater, förenade till ett helt genom en generalkongress af
staternas deputerade. I spetsen för styrelsen står en på 4
år vald president.

= Boston, vid Atlantiska hafvet, stor fabriks- och han-
delsstad, 178 t. — New-York, vid samma haf, största handels-
staden, universitet, 806 t. — Filadelfia, stor handel, landets an-
dra stad, 563 t. — Baltimore, vigtig handelsstad, 212 t. — Wa-
shington, h:stad och regeringens säte, 611. — Charlestown, stor
skeppning af bomull, tobak och ris, 40 t. — New-Orleans, i en
osund trakt på Mississippis deltaland, stor handel med bomull
och de vestra staternas produkter, 169 t.— Cincinati, vid floden
Ohio, vigtigaste handelsstaden i det inre landet, 161 t. —• San
Francisco, på vestra kusten nära de guldrika högslätterna, vid
floden Sacramento, 57 t.

År 1585 nedsatte sig de första engelska kolonisterna på
Atlantiska kustlandet (staten Virginien). Någon tid deref-
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ter nedsatte sig i dessa trakter Holländare och Svenskar.
Religionsförföljelser i England och andra europeiska länder
föranledde ännu flera driftiga menniskor att här söka sig
samvetsfrid och nya hem. Åkerbruk, näringsflit och handel
uppblomstrade hastigt. Kolonierna stodo i ett visst beroende
af moderlandet England, men då regeringen derstädes sökte
inskränka deras fri- och rättigheter samt egenmäktigt be-
skatta dem, förklarade sig de 13 kolonierna sjelfständiga
1774 och lyckades efter en nioårig strid, utmärkt mindre
genom blodiga strider, stora hjeltebragder och patriotiska
uppoffringar, än genom ihärdighet och den ädle ledaren
Washingtons skicklighet, få sitt oberoende erkändt 1783.
Sedan dess har genom köp, svek och våld området blifvit
utsträckt till Mexiko-viken och Stilla hafvet. Folkmängden
har tilltagit mest genom invandringar från Europa. Genom
åkerbruk, handel, konstflit har nationalvälmågan stigit på
ett förvånande sätt och för hvarje år utbreder sig kolonisa-
tion i de vestra vildmarkerna. Tillståndet i de skiljda sta-
terna är dock mycket olika. På det atlantiska kustlandet
hafva de norra och södra staterna skiljaktiga intressen. De
norra idka ett högt drifvet åkerbruk, manufakturer och han-
del samt påyrka afskaffandet af slafveriet, som förekommer i
de södra staterna, der man genom slafvarne idkar plantage-
odling, mest af bomull. De vestra staternas befolkning ut-
göres mest af lycksökare och äfventyrare, hvilka vande vid
ett kraftfullt lif i sina ny-rödjade vildmarker icke vilja un-
derkasta sig en laglig ordning, utan på egen hand skaffa sig
rätt. Dessa skiljaktiga intressen hafva hotat unionens bestånd
och äfven framkallat ett blodigt inbördes krig, som redan
i 4 år rasat emellan de norra och södra staterna, men nu
nått sitt slut genom de norra staternas seger.

Mexiko,
40,000 qv. m., S\ milj. inv.

ett högland mellan Stora ocean och Mexikanska viken. Norra
delen är en vildmark. Terrassländerna och de heta, sumpiga
och osunda kustslätterna äro rika på mais, palmer, socker-
rör, kakao, vanille, bomull, mahogny- och kampecheträd. På
koehenille-insekter samt på silfver och guld är ingen brist.
Åkerbruk, industri och det allmänna välståndet ligga i läger-
vall till följe af ständiga inre oroligheter. Spanska språket

Geografi. 14
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och katolska religionen äro de allmännast rådande. I spetsen
för staten står nu en kejsare.

= Mexiko, h:stad, fabr. och handel, Amerikas vackraste
stad, 200 t. — Zacatecas, de rikaste silfvergrufvor, 25 t. —

Vera Cruz, första handelsplatsen på östra kusten. — Merida,
på den på kampeche-träd rika halfön Yukatan, 201. — Acapulco,
hufvudhamn på vestkusten. Mångenstädes finnas fornlemningar,
som vittna om en uråldrig bildning.

Det fordna Spanska Amerika utgjordes af Mexiko, Central-
Amerika, Kolumbia-staterna, Peru, Bolivia, Chili, Paraguay,
La Platå staterna och Uruguay. — När Spanien eröfrades af
Napoleon 1808, erkände icke de Amerikanska kolonierna
den af Napoleon insatta konungen, utan styrde sig sjelfva i
förra konungens namn. Då denne sedan återfick sin thron,
begärde kolonierna fria författningar och lika rättigheter
med moderlandet. Detta vägrades dem och nu förklarade
de sig sjelfständiga och blefvo äfven efter en långvarig strid,
hvarunder i synnerhet den hjeltemodiga Bolivar utmärkte
sig, såsom sådana erkända, omkr. 1820. De nu frigjorda
folken ville taga Nord-Amerikas förenta stater till sitt före-
döme, men folklynne, seder, religion och alla andra förhål-
landen voro alldeles andra i det Spanska än i det Engelska
Amerika. En laglig ordning vill icke komma till stånd och
den ena obetydliga revolutionen inträffar efter den andra,
hvarigenom än det ena partiet än det andra är det herrskande.
Tidtals har republikansk tidtals monarkisk styrelseform va-
rit rådande.

Brasilien var ett biland till Portugal och gjorde sig obe-
roende samtidigt med de spanska besittningarne i Amerika.
Brasiliens kejsare härstammar från konungafamiljen i Por-
tugal. Statens krafter äro svaga och inre partistrider äro
vanliga.

Central-Amerika,
10,000 qv. m., 2 milj. inv.

en bergig landtunga med heta, osunda kuster längs Karai-
biska hafvet och Stora ocean. Af produkter äro kakao (cho-
koladberedning), kochenille och indigo de förnämsta. Halfön
Honduras är mahognyträdets fädernesland. Allmännast be-
kännes katolska religionen och talas spanska språket. Planen
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att genom en kanal förena Atlantiska hafvet med Stora ocean
har ännu icke kommit till utförande. Består af 5 oafhängiga
stater: Guatemala, San Salvador, Nikaragua, Costa
Rica och Honduras. — England besitter landet vester om
Honduras-viken och har under sitt beskydd Mosqvito-kusten.

Westindien,
4,500 qv. m., 3^ milj. inv.

en ökedja emellan Nord- och Syd-Amerika. De flesta öarne
äro bergiga och hafva branta kuster med förträffliga ham-
nar. Klimatet är hett och fuktigt. Gula febern, jorclbäfningar
och under regntiden förfärliga "tornados" äro landsplågor.
Vextriket är mycket rikt: socker, kaffe, bomull, indigo. Ur-
innevånarena äro nästan utrotade. Flertalet af befolkningen
äro Negrer och Mulatter, af hvilka många äro slafvar (icke
mera på de engelska öarne). De flesta af dessa öar äro
europeiska besittningar.

1) Stora Antillerna: Kuba, tillhör Spanien; Jamai-
ka, engelsk besittning; Haiti eller Domingo, hvars vestra
del utgör den sjelfständiga neger- och mulatt-republiken Haiti,
och östra del lyder under Spanien; Portoriko, spansk till-
hörighet.

= Havanna, på Kuba, tobaksfabr. (cigarrer), betydlig
handel, 170 t. — Kingston, handelsplats på Jamaika, 32 t.

2) Små Antillerna eller Karaiberna: Trinidad,
den största, Tobago, Grenada, Dominique m. fl. tillhöra
England; Guadeloupe, Martinique tillhöra Frankrike, o. s. v.

3) Bahama eller Lukayiska öarne tillhöra England.
Deribland må märkas Guanahani, det första i Amerika af
Kolumbus upptäckta land (1492).

Syd-Amerika.
Kolumbia,

nordvestra delen, stötande i norr till Karaibiska hafvet, v.
till Stora ocean, är ett af jordbäfningar ofta hemsökt berg-
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land, der man ibland andra finner Kotopaxi, den förfärli-
gaste af alla vulkaner. Mot öster sänker sig berglandet med
fruktbara och osunda terrasser eller paramos a) mot Orinoko-
floden till de stora llanos-sl ätterna, hvilka den torra tiden
äro ökenlika, men erhålla yppig grönska då regntiden bör-
jar, och b) mot Marannon-floden till Selvas- slätterna, hvil-
kas yppiga vegetation gör dem nästan omöjliga att genom-
vandra. — Den fordna unionen är nu sönderfallen i 3 oaf-
hängiga republiker: 1) Nya Granada (2| milj. inv.), lan-
det kring floderna Magdalena och Kauka och den smalaste
delen af landtungan, der en jernväg utgör föreningsbandet
emellan de båda oceanerna; 2) Venezuela (1| milj.), kring
Orinoko och längs KaraHbiska hafvet; 3) Ecuador (1 milj.),
norr om floden Marannon. — Uti dessa och de följande (>

staterna talas spanska språket, bekännas katolska religionen
och står en vald president i spetsen för den republikanska
styrelsen.

= Panama, på näset, vid en vik af Stora ocean, liflig
handel. — Bogota, på en herrlig högslätt, god handel, 50 t.
— Karakas, vid Karaibiska hafvet, 42 t. — Quito, på en hög-
slätt under eqvatorn, 78 t. — Guayaquil, vigtig sjöstad, 26 t. —

Gallopagos- eller Sköldpadd-ö&vne.

Peru,
ett bergland, der Marannon har sina källor; stöter v. till
Stora ocean. Rikedomen på guld och silfver är stor. 2|
milj. inv.

= Lima, vid hafvet, h:stad, stark handel, 100 t.

Bolivia,
ett till större delen ofruktbart och ökenlikt bergland söder
om Peru, stöter i vester till Stora ocean. Här nå andiska
bergen sin största höjd (24,000 fot). Rikedomen på ädla
metaller är stor (Potosis berömda silfvergrufvor). 2 milj. inv.

= Chuquisaca (Tschukisaka), h:stad, 26 t.
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Chili, (Tschlli),
en lång och smal, af regnbrist lidande kust-terrass längs
Stora ocean; \\ milj. inv. Bergsluttningarne äro bevexta
med präktiga skogar. Jordbäfningar härja stundom förfärligt.
Chili är potäternas hemland. I bergstrakterne uppehålla sig
chinchilla-djuren med sin mjuka pelsbeklädnad.

= San Jago, h:stad, 80. — Valparaiso, bästa handelssta-
den på Syd-Amerikas vestkust, 60 t. — Chiloe och närliggande
öar äro vigtiga för den fågelspillning (guano), hvilken såsom
gödningsämne äfven föres till Europa. —• Ön Juan Fernandez,
känd genom Robinson Crusoe.

La Platå Staterna,
eller Argentinska förbundet (1| milj. inv.), sammansatt
af 14 provinser, österom Chili och söder om Bolivia till
Atlantiska hafvet och floderna Paraguay och Uruguay. Vestra
delen upptages af Andernas skogrika sluttningar; det öfriga
utgöres af de stora Pampas-slätterna, utan träd och buskar,
men med riklig gräsvext. Landets förnämsta rikedom utgö-
res af de tallösa förvildade hjordar af hästar, hornboskap
och får, som genomströfva ängslätterna och lemna de för-
nämsta utförsvaror (hudar, ull, talg, Paraguay-thé, chinchilla-
skinn).

Buenos Ayres, vid Plata-floden, förbundsregeringens säte,
stark handel med boskapsprodukter, 120 t. — Mendoza, rika silf-
vergrufvor, stark vinodling.

Paraguay,
ett föga kändt land (Ii milj. inv.) emellan floderne Parana,
ö. och s., och Paraguay v. En vigtig handelsartikel är ett
slags thé (mate). Är ursprungligen en koloni af spanska
jesuiter.

= Assumpcion, h:stad, 20 t.
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Uruguay,
norr om Plata-flodens mynning. Landets rikedom består i
boskapshjordar. Likasom i de föregående staterna utgöres
befolkningen (| milj.) förnämligast af europeiska afkomlingar
(Spanjorer och Portugiser).

= Montevideo, vid Platås mynning, läderfabriker, liflig
rörelse, 38 t.

Guyana,
ett bergland på nordöstra kusten (200 t. inv.). De inre de-
lame äro vilda, skogbevexta och bebodda af råa Indianer.
Kustlandet är ytterst fruktbart på kaffe, socker, indigo, va-
nille, bomull, peppar o. s. v. Regntiden förvandlas låglandet
till ett osundt träsk, fullt af ormar och ödlor. Engelsmän-
nen innehafva norra delen, Holländarne mellersta (Surinam)
och Fransmännen södra (Cayenne).

Brasilien,
148,000 qv. m., 1\ milj. inv.

den östra utskjutande delen af verldsdelen, ett land med rika
tillgångar och de herrligaste produkter. Norra delen är ett
slättland, genomflutet af Marannon- eller Amazon-floden,
hvars låga stränder upptagas dels af täta, nästan ogenom-
trängliga urskogar (Selvas) eller trädlösa gräshaf. Södra
delen är ett bergland med vidsträckta högslätter emellen berg-
kedjorna. Atlantiska kustlandet har en yppig vegetation och
frambringar mais, ris, kaffe, socker, kakao, tobak m. m.
På guld, platina och ädla stenar är rik tillgång. Befolknin-
gen bekänner mest katolska religionen och talar portugisiska
språket. I spetsen för staten står en kejsare med inskränkt
makt.

= Rio Janeiro, hufvud- och residensstad, stor handel, stora
fabriker, 296 t. — Bahia, andra handelsstaden, med en den
förträffligaste hamn, 130 t.
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Magelhaens Land,
eller Patagonien, utgör sydligaste delen af Syd-Amerika,
en ödslig grusöken, bebodd af högvexta Indianer.

öar.
Eldslandet skiljes från fasta landet genom Magelhaens

sund. Är okändt, men ses vara uppfyldt af höga berg. Bebos
af Pescheräema, ett af jordens råaste folk. — Falklands-
öarna eller Malouinerna, omgifna af skjälar, hvalfiskar och
andra trangifvande djur, äro tagna i besittning af England.

_^SL*-t_L-_s*€-_«--«-t_-L-fi.«e>_«--i-.

Hithörande öar äro fattiga på djur och vexter och till-
tager denna fattigdom allt mera mot öster. På Nya Holland
äro de äfven utmärkta genom sin egenartade byggnad. Sko-
garna äro enformiga, mest bestående af gummi-träd. De
vigtigaste vextalstren äro kokos- och brödfruktträdet, pisang,
jamsrötter, batater, hvilka alla tjena till födoämnen. Sädes-
slag, frukter och husdjur äro hitförda af Européer. Några
folkstammar gå nakna, andra bo i träd- och jordkulor, några
hafva äfven fasta bostäder och idka jordbruk. Tätovering
eller instickning af figurer på kroppen är en allmän sed. På
några ställen finnes en slags (aristokratisk) statsinrättning.
Några stammar tyckas sakna alla religiösa begrepp; andra
tillbedja afgudar och bruka äfven mennisko-offer. Kristen-
dom och europeisk kultur hafva äfven på några öar vunnit
fotfäste och utbredas allt mer hufvudsakligen genom Engels-
männens försorg. Islam har bekännare på Nya Guinea.

Nya Holland.
Ur-innevånarena utgöras af råa Austral-Negrer. Efter

1789 hafva europeiska kolonister tillkommit och är landet
att anses som ett brittiskt kolonialland. De första kolonisterna
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utgjordes af förbrytare (konwikts). Folkmängden i kolonierna
utgör omkr. \\ milj. Sädproduktionen är betydlig och får-
skötseln är högst vigtig, lemnande ansenliga förråd att föras
till England. Jern, koppar och stenkol finnas. Rika guldlager
äro upptäckta i sydöstra delen och bearbetas ifrigt.

Kolonierna sönderfalla i följande grupper: Nya-Syd-Wales
och Viktoria, östra kusten, Syd-Australien, sydost, Vest-Austra-
lien, sydvest, och Nord-Australien, kring Carpentaria-viken. =

Sidney, på ostkusten, stamorten för Australiens civilisation, uni-
versitet, liflig handel, 90 t. — Bathurst, i det inre landet, guld-
grufvor. — Melbourne, i Viktoria-landet, eller Australia felix,
90 t. — Adelaide, i syd-Australien, 40 t., vigtiga handelsplatser.

Öfriga Öar.
Van Diemens land, fårskötsel; engelska kolonier. —

Nya Zeeland, en dubbel ö, alstrar ett berömdt lin; engel-
ska kolonier. — Nya Guinea, Nya Britannien, Nya
Hebriderna m. fl. frambringa muskot, neglikor, kokosnötter
och andra dyrbara produkter. — Skeppar-, Wänskaps-
och Sällskaps-öarne. — Karolinerna och Ladronerna
tillhöra Spanien. —På Sandwichs-öarne, mycket besökta
af hvalfiskfångare, har kristendom och bildning gjort betyd-
liga framsteg. Invånarena bygga skepp efter europeiskt mön-
ster och segla till Asien och Amerika.

Länderna kring Sydpolen.
Man har vid och äfven på andra sidan om södra pol-

cirkeln funnit öar och landsträckor täckta af is och snö,
utan vegetation och befolkning. Hvalar och sjöfågel äro de
enda lefvande varelser i dessa af ett tjockt töcken ständigt
insvepta länder. Huruvida dessa landsträckor tillhöra en för-
modad austral-kontinent väntar bekräftelse af framtiden.
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Keuru-stråt . 64
Khiva.... 190

Khokand. . . 190
Kiachta . . . 183
Kiala ....104
Kianto ...92
Kianto-dalen . 90
Kiantojärvi. . 91
Kief ....55
Kiel ....140
Kihlosalmi . .111
Kikkerä . . .119
Kimingi ...95
Kimito-ön . . 96
Kimo ....94
Kinesiska alp-

landet ...18
Kinesiska haf-

vet ....11
Kinesiska mu-

ren ....195
Kinesiska riket 195
Kinesiska slät-

ten ....19
Kingston . . 211
Kinteri . . .109
Kinischin - Jun-

ga ....19
Kirgisernas

steppland . . 183
Kirjakallio . . 114
Kirjakkala . . 101
Kirjola . . .109
Kischinef . .55
Kislär. ... 56
Kissankoski . 114
Kitkajoki . . 91
Kitkajärvi . . 91
Kittilä Lapp-

mark ... 89
Kittinen joki . 64
Kjulo träsk. . 98
Kiusu. .

. .198
Kivalonpenikat 90
Kivalonselänhe 90
Kives.... 92
Kivijärvi. . . 94
Kiviniemi näs v

och kanal . 107
Klarelfven . . 136
Klippiga bergen 22
Kläsma ...54
Koblentz. . . 159
Koburg . . . 153
Kodjak ... 22
Koiderijärvi . 112
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Koirinoja . . 106
Koirusvesi . . 67
Koitajoki .

• 112
Koivikko . . 91
Kokemäenjoki. 65
Kokkola. . .

94
Kolari ...90
Koli ....111
Kolimajärvi . 94
Koljonvirta. . 111
Kofkki ... 95
Koltajaur . . 63
Kolumbia . . 211
Kolyvan . . . 183
-Komberonjoki. 112
Komorin. . . 191
Komorn .

. . 155
Komoro öar-

na . . 20, 204
Kongbergen . 20
Konge-å. . . 139
Kongo . .. .

202
Kongsberg . . 138
Konnevesi .

. 111
Konnevits . . 109
Konnuskoski . 67
Konnus kanal. 68
Kononsaari. . 109
Konstantine . 200
Konstantinopel 181
Konstan tinopo-

litanska sun-
det .... 10

Kordilleras de
los Andes . 22

Kordofan . . 201
Korea. . 18, 197
Korea-sundet . 11
Korea-viken . 11
Korfu ....180
Korinth .

. .179
Korkia-koski

66, 113
Koromandel . 192
Kornkusten. . 202
Korpholmen . 94
Korsholm . . 95
Korsika .

. .176
Koskensaari 95,119
Koskipää . . 114
Koskis 101,103,119 j
Kosseir . . . 200 j
Kostionvirta 65
Kostroma .

. 54 j

Kotka . . .108
Kottin . . . 53
Kotopaxi . . 212
Kowno ...55
Krabla . . .140
Krain .

.
. 154

Krakau . . . 155
Krim .

. . .56
Kristiania .

. 138
Kristiansand . 138
Kristinestad . 95
Kroatien. . . 155
Kronoborg . . 119
Kronstadt . . 53
Kryddöarne 18, 195
Kuba . . 21, 211
Kuban ... 49
Kubinska ka-

nalen ... 49
Kubinska sjön . 49
Kuenza . . .202
Kuhankoski . 66
Kuhnamo . . 94
Kuhantaipale . 116
Kulkun ... 19
Kulovesi... 65
Kulvenmäki . 111
Kuma. ... 56
Kumlinge . . 98
Kumo-elf . . 64
Kumos bäcken 64
Kunduz . . .190
Kungskällan . 97
Kuokkala fors. 65
Kuokkalakanal 68
Kuolajärvi

Lappmark . 89 ;
Kuolonsuomäki 102
Kuopio . .

. 112
Kuopio län . . 110
Kuorehvesi . . 118
Kuortane sjöar- !

na ....64
Kuppis . . .100
Kur ...

. 183
Kura<jao . . . 146
Kurilerna .

. 18
Kurimuskoski . 91
Kurische Haff . 159
Kurkijoki . . 109
Kurland ... 53
Kursk ...54
Kuru ....100
Kutais .

. .183

Kutvelentaipale 116
Kuusamo . . 90
Kuusamo -järvi 91
Kuusankoski . 94
Kuusto . . .101
Kuustö . . .101
Kuvaskangas . 99
Kyllinkoski. . 118
Kylmäkangas . 118
Kymijoki eller
Kymmeneelf 17,66

Kymmene . . 108
Kynsivesi . . 111
Kyrkostaten . 176
Kyrö elf. .

.
64

Kyrölä . . .109
Kyrönkoski. . 100
Kyrö sjärvi . . 65
Kyrö-stråt . . 65
Kyykoski . . 114
Kyyrönvirta . 115
Kyyvesi ...66
Käenkoski . . 113
Käkisalmi . . 109
Käläkoski . . 114
Kärkelä . . .103
Kärkölähöjderna 62
Kärnthen . . 154
Kärnäkoski. . 109
Kärnälä fors . 91
Kärsämäki .

. 101
Käyhkä . . .116
Kölen. . . .135
Köln .... 159
Königsberg. . 159
Könkömäjoki . 63
Köpenhamn . 140
Köyliöjärvi . . 18

.Laajavuori. . 93
Laaland . . . . 139
Labrador 21, 207
Ladoga ... 49
Ladoga-kanal . 50
Ladronerna. . 216
Laihela-å /

. . 93
Laivanlinna . 116
Lakediverna . 193
La Manche . . 161
Lamminjoki - . 97
Lancaster-sund 10
Lange fjeld. . 137
Langeland . . 139
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Lapintunturit . 61
La Platå. .

. 23
La Platå stater-

na .
.

. .213
Lappajärvi . . 64
Lappeenranta . 109
Lappfjerds-å . 93
Lappland . . 87
Lappo storby . 95
Lappska halfön 49
Lappvesi. . 67, 98
Lappviken . . 104
Lapuanjoki. . 64
Larissa .

.
. 181

La Rochelle . .166
Lausitz . .

... 159
-Lassa ....197
Latium . . .172
Latokartano . 101
Lauenburg . . 140
Laukavuori. . 93
Laukko . . .100
Lauritsala . . 110
Lavola . . . 109
Lavolansalmi . 108
Lech .

.
. .151

Leck ....145
Leeds ....144
Leineperi . . 99
Leipzig . . . 152
Leistilä . . .109
Lemberg . . 155
Lemo udde. . 101
Lena .... 19
Lendira ... 91
Lentua ... 91
Lepanto-viken. 179
Leppävesi .

. 66
Leskelä-å .

. 67
Les ländes . . 162
Lestijärvi . . 93
Lettaseno .

. 89
Leuchtenberg . 152
Levanten . . 154
Levantinska

hafvet . .
. 10"

Leväis .
. . 112

Leyden . . . 146
Libanon . . . 184
Libau.... 53
Liberia . . .202
Libyska öken . 201
Lichtenstein . 153
Liekovesi . . 65

Lieksa ... 62
Lieksanjoki. . 112
Lieu-Kieu-öar-

na . . . .197
Lifland ... 53
Likeo ....197
Lilla Bukhariet 196
Lilla Balt .

. 9
Lilla Ryssland. 48
Lilla Öster-

Svartö. . . 104
Lille ....165
Lill-Savolaks . 115
Lima ....212
Limburg. . . 146
Limerick. .

. 145
Limingo ... 92
Limfjorden .

. 139
Lindesnäs . . 137
Linnavuori . . 114
Lintulaks .

. 95
Lintuselänne . 88
Lipariska öarna 176
Lipo källa .

. 64
Lissabon. . . 169
Lithauen... 54
Littois . . . 101
Liuksiala .

. I'l9
Livadien. .

. 179
Liverpool . . 144
Livonlähde . . 64
Livorno . . . 176
Lofoddens öar. 138
Lobjanselänne. 62
Loimala sjö . 107
Loimijoki . . 65
Loire .... 16
Lombardiet. . 175
Lombardiet-

Venedig . . 176
Lombardiska

slätten. .
. 171

London . . . 144
Lopenjärvi . . 65
Lop-sjön. . . 196
Loppis sjö . . 65
Lorenzofloden. 23
Loreto . . . 176
Louven . .

. 138
Lovisa . . . 105
Liibeck . . .153
Lublin ... 59
Ludvigskanaln 151
Luirojoki . .89

Lukayiska öar-
ne .

. 22, 211
Lummené . . 65
Lumparen . . 99
Lund . . . .'137
Liineburg .

. 151
Luonterivesi . 115
Luostatunturi . 88
Luttich . . .147
Luxemburg. . 146
Lyon ....166
Lyonska bugten 161
Långfors . . 99
Långörn. . . 104
Längelmä-stråt 64
Längelmävesi . 64
Läskelä ... 64
Löven . . . 104
llaalaks. . . 93
Maaninkavesi . 111
Maanselkä . . 61
Maas ....145
Maaskola .

. 109
Maastricht . . 146
Macedonien . 181
Madagaskar 20, 204
Madeira . . .204
Madras . . .192
Madrid . . .170
Magdeburg . . 159
Magelhaens land 215
Magelhaenskå

sundet... 21
Mageröe . . . 138
Mahé . . . . 192
Maimatschin . 196
Main . . . .149
Mainz. . . .152
Makao . . .196
Malabar . . .192
Malaga .

. .170
Malakka. 18, 194
Malakka-sund . 10
Mallasvesi . . 65
Mallouinerna22,2ls
Malström . . 138
Malta .

. . .176
Man . .

. .144
Manaarsundet . 192
Manamansalo . 92
Manchester . . 144
Mandschuriet . 196
Manheim . . 152
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Manilla . . .195
Mankans . . 102
Mantschuriska

höglandet . 18
Mantua . . .154
Marannon .

. 23
Maremmer . . 171
Maria-kanaln . 50
Marianerna. . 170
Mariefors 95, 104
Mariehamn .

. 101
Marmorahaivet 10
Marokko . .199
Marquesas öar 166
Marseille. .

. 166
Marstrand . . 137
Martevaara . . 111
Martinique . . 211
Maskarenerna

20, 204
Maskat . . .187
Mathildedal. . 101
Mauritius . . 204
Mecklenburg . 153
Medelhafskust-

landet ... 20
Medelhafvet . 9
Medina . . .187
Megrijärvi . . 112
Meiningen . . 153
Mekka' . . .187
Melanen .

. .118
Melaselkä . . 112
Melbourne .

. 216
Mendoza. .

. 213
Memel . . .159
Memfis . . .200
Merqui arkipe-

lagen . . . 194
Merida . . .210
Merikoski . . 91
Meroe . . .201
Merwe . . .145
Mesen ...49
Messina .

.
. 176

Metelino ...18
Mexiko .

. .209
Mexikanska vi-

ken ....10
Miako . . .198
Michigan . . 23
Mierola-pass . 118
Miinala-bergen 61
Milano . . .175

Militär-gränsen 155
Mincio . . .154
Mindre Asien . 18
Mingrelien . . 183
Minsk. ... 55
Misitra . . .179
Missisippi-floden 22
Missolonghi . 179
Missouri-floden 22
Mitau. ... 53
Modena . . .176
Modlin ... 59
Mogador .

. 199
Mohilef ... 55
Mokka . . .187
Moldau .

. .181
Mologa ... 49
Molukkerna 18, 195
Mongoliet . . 196
Monrepos . . 108
Montblanc . . 15
Monte Ghibello 171
Montenegro . 181
Montevideo. . 214
Montpellier . . 166
Montreal. . . 206
Morawa-floden 181
Morea. . . .179
Mosel. .

. .159
Moses-berget . 187
Moskwa ...54
Mosqvito .

. 211
Mosul. . . .185
Motala elf . . 17
Mount Everest. 19
Mozambique . 203
Mozambique

kanaln. . . 10
Msta .... 50
Muddusjärvi . 89
Miinchen. . . 151
Munksnäs . . 102
Miinster . . . 159
Muojärvi . . 91
Muonionjoki . 63
Muonionniska. 89
Murcia . . . 170
Murola-fors . 64
Murola-kanal . 68
Mussart ...19
Mustagh ...19
Mustasaari . . 94
Mustiala. . .119
Mustio . . .103

Mutkavaara . 88
Muuruevesi. . 112
Myllykoski .

. 95
Myllyoja. . . 119
Myllyranta . . 91
Mynäjoki . . 96
Månbergen . . 20
Mähren . . . 154
Mäkelä . . .119
Mäkiöis-höj der-

na .... 62
Mäkipäällys. . 108
Mälaren . . .136
Mälkkilä. . . 119
Mäntsälä-å . . 103
Mäntyharju-

stråt ...66
Mäntylaks . . 107
Mäntyvaara . 111
Möhkö . . . 113

_*¥aamas-joki . 89
Naarakoski. . 94
Namur . . . 147
Nangasaki . . 198
Nan-Hai... 11
Nanking. . . 196
Nantes . . .166
Napo ....95
Narowa ...49
Nassau .

. . 152
Natal-kusten

. 203
Nauplia . . . 179
Navarino . . 179
Naxos . . . 180
Nazareth. . . 185
Neapel . _ . 176
Neckar .

. . 149
Nedra Egypten 200
Negroponte. . 14
Neitsniemi . . 108
Nepal . .

. .192
Nerkko sund _ 111
Nerpes ...93
Nertschinsk . 184
Newa.... 49
New-Aberdeen 144
Nevers . . . 166
New-Foundland

21, 206
Newkastle . , 144
New-Orleans . 208
New-York . .208
Ngami-sjön . 21
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Niagara . . . 208
Niemen ...49
Nifon ....198
Niger ....202
Nigi*itien. .

. 201
Nil-floden .

. 20
Nilländerna . 200
Nikaragua .

. 211
Nikobarerna . 194
Nikolajewsk . 184
Nilakkavesi . 111
Nilsiä-strfit. . 67
Ningpo .

.
. 196

Ninive .
.

. 185
Nischnij Now-

gorod... 54
Niskakoski .

. 64
Niskaselkä .

. 92
Nissilä . . . 112
Nizza.... 166
Nogaiska step-

pen. ...56
Nokiavirta .

. 65
Nord-Austra-

lien. .
. .216

Nordenfjelds . 138
Nord-Georgien 25
Nordkanalen . 146
Nordkap... 14
Nordkyn. . . 14
Nordsjön . . 9
Norra Ishafvet. 8
Norrbotten . . 89
Norrköping. . 137
Norrland . . 136
Norrmandie . 163
Norrmanniska

öarna . . . 145
Norrmark .

. 99
Notsjö . . .119
Nowaja Semlja 54
Nowgorod . . 54
Nowo-Arkan-

gelsk . . .206
Nowo Georgiefsk 59
Nowo Tscher-

kask ...56
Nuasjärvi . . 91
Nubien . . .201
Nuijamaajärvi. 107
Nuorajärvi .

. 112
Nuorunen . . 90
Niirnberg . . 152
Nuutajärvi .

. 119

Nyanza .
. . 203

Nyaßritanien . 216
Nya Brunsvig . 206
Nya Granada . 212
Nya Guinea 23, 216
Nya Hebriderna 216
Nya Holland 6, 215
Nya Ryssland . 55
Nya Skottland

21, 206
Nya Sibirien 18,184
Nya Syd-Wales 216
Nya Wales . . 207
Nya Zeeland 23, 216
Nya verlden . 6
Nyanza ... 20
Nyassi ... 21
Nyby ....91
Nygård94,96,100,

108
Ny-Karleby
(Uusi-Karlepyy) 94
Ny-Karleby- å . 64
Nykyrka-å . . 96
Nyland ...25
Nylands län . 101
Nyslott . . .115
Nystad . . .100
Nystelä .

. .119
Nådendal . . 100
Näran ...91
Näsegård . . 101
Näsijärvi . . 64

Ob-floden .
. 19

Obi-viken . . 8
Ochotsk . . .184
Ochotska-viken 11
Öder ....16
Odessa ...56
Ofen ....155
Ohimäki. . . 111
Ohio ....207
Ojakkala .

. 103
Ojamo . . .102
Oka .... 49
Oldenburg . . 153
Olkijoki ...92
Olinda ...21
Olofsborg . .215
Olonets ... 54
Ombrone . . 171
Onega-kanaln. 50
Onega-sjön. . 49

Qnkivesi. . . 66
Ontario ...23
Ontojärvi . . 91
Oporto . . .169
Oranje-floden

20, 202
Oravais ...94
Ordallsklint . 99
Orel ....54
Orenburg . . 57
Orivesi ...66
Orijärvi . . . 102
Orisberg .

. 95
Orivirta ...67
Orkney-öarna . 145
Ormus-sund . 11
Osmaniskariket 180
Ostindiska hafvet 11
Ostindiska skär-

gården 18, 194
Ostkap ...18
Ostokoski . . 112
Otava. . . . 115
Oulu ....91
Oulujärvi .

. 64
Oulu-joki . . 64
Ounas-joki . . 64
Ounas-selänne. 62
Ounas-tunturi. 61
Oxford .

. .144
.Paanajärvi. . 91
Paavola . . .102
Paddajärvi .

. 89
Painosalmi . . 118
Pakala . . .113
Palermo . .

. 176
Palmyra . . . 185
Palois-fors .

. 111
Palokki-ström. 112
Palonurmi . . 112
Pampas slät-

terna ...23
Panama . . . 212
Panama-näset . 7
Panama-viken. 11
Panelia ...99
Pankajärvi . . 112
Pantsarlaks. . 108
Paraguay . . 213
Paris ....165
Parkumäki .

. 115
Parma ...176
Paros. . . .180
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Parry-öarne . 21
Patagonien . . 215
Patagoniska ö-

arne ...22
Patras . . .179
Pavia ....175
Paxo ....180
Pegu .... 194
Peippola. .

. 109
Peipus-sjön. . 49
Peking . . . 196
Peldoivi ... 61
Peldovaddo . 88
Peloponnesus . 179
Peltosalmi .

. 111
Pemar å... 96
Pendschab . . 191
Pengenkoski . 95
Pensa.... 57
Penttilänsalmi. 118
Pepparkusten . 202
Perheniemi . . 105
Perim-ön *. . 204
Permien ... 57
Persepolis . . 189
Persien . . . 189
Persiska hafvet 10
Persiska viken 11
Peru .

.
. . 212

Pesth .... 155
Petersburgska

förstaden . . 108
Petropawlofsk. 184
Petschora . .48
Petäjäkoski . 92
PicodeTeneriffa2o4
Pielavesi. .

. 111
Pielis-joki .

. 66
Pielis-järvi . . 66
Pielis-stråt . . 66
Piemont . . . 175
Pietari ... 53
Pietarsaari . . 94
Pihlajavesi . 67, 94
Pihlajavesi-stråt 64
Pikketa-viken . 103
Pilica .... 58
Pindus ... 15
Pinnonäs .

.
94

Pin ska kärren . 48
Pisavuori . .111
Pistojoki. . . 91
Pithyusiska ö-

arna . .
. 170

Pitkäranta . . 109
pleskow... 54
plock. ...58
plymouth . . 144
Po 16
Podolien . . 55
Pohjankangas . 62
Pohjanpää . . 90
Polarländerna . 206
Polynesien . . 23
Pommern .

. 159
Pompeji . . . 176
Pondicheri . . 192
Pontinska trä-

sken .
. . 176

Pori .... 99
Porkkala . . 101
Porosalmi . . 115
Porovesi... 66
Porsasko ski . 116
Portendik . . 201
Portoriko 22, 211
Porto . . . .169
Portsmouth. . 144
Posen.... 159
Posios-träsken 91
Potosi . . .212
Potsdam. . . 159
Prag ....154
Prairies ... 23
Preget . . . 159
Pressburg . . 155
Preussen. . . 159
Preussiska Sach-

sen .... 159
Prinsens af Wa-

les udde . . 21
Prinsens af Wa-

les öar 22, 194
Pripets ...49
Prosna ... 59
Pruth. ... 49
Pukois ström . 112
Pujomäki . . 111
Pulkkila ... 91
Pulmajaur . . 63
Pulmajoki . . 63
Pultawa ... 55
Pungaharju-

åsen .
.

. 114
Pungalaitio-ån 98
Pungasalmi . 115
Puolavesi . . 66
Purpur-hafvet. 11

Puruvesi. . . 67
Puumala-sund. 67
Puutossalmi . 67
Pyhäjoki . . 64
Pyhäjärvi

64, 65, 112, 118
Pyhäkoski . . 64
Pyhäselkä . . 66
Pyrenéerna. . 15
Pyreneiska lialf-

ön .... 14
Pyterlaks . . 106
Pyttis. ...66
Pyytinvaara . 111
Pyörisjärvi . . 89
Päijäne ... 66
Pälkäneenvesi . 65
Pämiönjoki. . 103
Pääjärvi... 65
Pöllömäki . . 111

ftuadra Van-
couvers ö 22, 206

Qvarken... 61
Quarnero . . 155
Quebeck. .

. 206
Quidja . . .101
Quito ....212

Kaahe . . .92
Radom ...58
Rahosenmäki . 111
Rajajoki ... 66
Raikus-fors. . 115
Raivola .

. .109
Randers . . . 140
Ranguhu .

. 192
Rappuvuori. . 118
Raseborg . . 103
Rasinmäki . . 118
Raumajoki . . 93
Raumo (Rauma) 99
Raumo-sjön . 95
Rautakoski .

. 119
Rautalampi-stråt 66
Rautavesi 65, 114
Rautaniemi. . 102
Rautunselkä . 65
Ravenna. . . 176
Retusaari . .53
Reuss ...153
Reval. ...53
Revolaks . . 91
Rhen ....16
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Rhenprovinser-
na .

.
. . 159

Rhodus '. 18! 185
Rhone ...16
Ribinsk ... 54
Riesengebirge . 15
Riga ....53
Riga-viken . . 9
Rio Janeiro . 214
Ristijärvi . . 91
Roca kap . . 14
Roggivaara . 88
Roine.... 65
Rokitn o-kärren 48
Rokkala. . . 109
Rom ....176
Romania . . 17
Ronninmäki . 93
Rostock .

. .153
Rotterdam .

. 146
Rouen . .

. 165
Rudolstadt . . 153
Riigen . 14, 159
Rumenien . . 181
Rumilien . . 181
Runholmen. . 96
Runsala . . . 100
Ruokonvirta . 11l
Ruona-bro .

. 95
Ruotsalainen sjö 66
Ruotinsalmi . 108
Ruovesi ...64
Ruskeala .

. 106
Ruunajärvi . . 112
Räfsö. ...99
Rasan ...54
Röda hafvet . 11
Röras. . . .138
Röyskinvuori . 114

-Saale. .
. .159

Saanikoski . . 95
Saaresmäki. . 90
Saarijärvi-stråt 65
Saaris . . . 101
Saariselkä . . 61
Sachalin. . . 184
Sachsen . 152, 153
Sahakoski , . 99
Sahara . 20, 201
Sahel ....201
Saigon .

.
. 194

Saima ...66
Saima kanal . 107

'■ Saimasstrand-ås 68
| Sais . . . .198
i Saksala . . . 115
! Sala ....136
I Salahmi . ..

. 112
' Sallisenmäki . 111

Salmi. ...95
Salo-köping . 101
Salo-å ...96

i Saloniki .
. .181

Salpausselänne 62
Salsette .

. .192
Saltviksborg . 99
Salvasvaddo . 88
Salzburg . . 154
Samara ...57
Samarkand . . 191

I Sandby . . .108
Sandnäs ... 94

! Sandomir . . 59
i Sandwichs-öar-

i na . . 23, 216
! Sandöström. . 101

| San P"rancisco . 208
! San Jago .

. 213
j San Marino . 176

San Salvador . 211
: Santander . . 170

Santavuori .
. 93

Saratof ...57
I Saravesi ... 94
I Sardinien . . 171
| Saroniska-viken 179

Sarvitaipale . 90
Sastmola-å . . 97
Satakunda .

. 25
Satakunnanse-

länne ...62
| Sau ....155
I Savanner . . 23
i Saviniemi .

. 108
I Savojen .

. . 166
I Savolaks . . 25

i Savonlinna .
. 115

I Savonselänne . 62
! Schamo . 18, 196

| Schanghai . . 196
I Schannon-flodenl4s

Schaschin . . 196
j Schaumburg . 153

! Schelde .
. .145

j Schemachi . . 183
| Schiraz . . .189
! Schirvan. . . 185

Schleiz . . .153
Schlesien . . 159
Schleswig . . 140
Schumla. .

. 181
Schwartzburg . 153
Schwartzwald . 15
Schwerin .

. 153
Schwyz . .

. 161
Scillyöarne . . 144
Scio . . 18, 136
Sechellerna. . 204
Seeland . . .139
Segovia . .

. 170
Segura . .

. 170
Seine.... 16
Seinä-joki . . 93
Sellin ge . . .104
Semipalatinsk . 183
Senegal . . . 202
Senegambien . 202
Sennaar. . . 201
Seres ....181
Serrat kap . . 20
Servien . . . 181
Serviska Woi-

vodskapet . 155
Setubal . . .169
Sevastopol . . 56
Sevennerna. . 15
Severn . . .144
Severo-wostotsch-

noi nos . . 17
Sevilla . . .170
Sheffjeld. . .144
Shetlands-öar-

na .
. . .145

Siarn . . . .194
Siam-viken. . 11
Sibbo-å . . .103
Sibirien . 19, 183
Sicilien . . . 171
Sideby udde . 62
Sidney ...216
Sidon. . . .186
Sidra-viken . 10
Siebenbiirgen . 155
Sierra Leonna-

kusten. . . 202
Signilsskär. . 99
Siikajoki . . 64
Sillböle . . .102
Silvas ...23
Simbirsk. . . 57
Simo-höjderna 90
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Simojoki . . 91
Simojärvi . . 91
Simsjö ...93
Sinai .

. . .187
Sind ....191
Sinkapore . . 194
Siragossa .

. 176
Sir Daria .

. 190
Sitka .... 22
Sjundeå-å . . 103
Siurukoski . . 98
Skagerrack.

. 9
Skandinaviska

halfön ...14
Skarpans . . 101
Skekskemjoki . 63
Skeppar-öarna 216
Skiftet ...98
Skjälö . . .101
Skogby . . .103
Skorajoki . . 59
Skottland . . 141
Skånska slätten 135
Skölpadd-öarne

22 212
Slafkusten . .' 202
Slavonien .'

. 155
Sloboden . . 109
Slätbaken .

. 135
Smoiensk .

. 54
Smyrna . . . 184
Små Antillerna

22, 211
SmåSunda öar-

na .
. 18, 195

Sodankylä . . 89
Sodö ....98
Soini höjderna. 62
Soisalo .

. .115
Soiversvaara . 88
Sokotora 20, 204
Sola ....99
Solingen. . . 159
Sommaröarne

21, 206
Sompio-tunturi 88
Sondershausen 153
Sordavala^Sor-

tavala) . . 109
Sorvanselkä . 118
Soskuanjoki . 107
Sotkam o dalen 90
Sotkanselkä . 97
Spankarikangas 92

Spanska sjön . 166
Sparta .

. ■ . 179
Spetsbergen . 207
Spezzia . . . 180
Sporaderna. . 180
Spree ....159
S.t Anne .

. 109
S.t Gallen . . 160
S:t Helena . . 20 '
S.t Martin . . 146 I
S.ta Maura. . 180 \
S.t Mikkel . . 115 ]
S.t Mikkels län 113 j
S:t Petersburg 53
S:t Vincent . . 14
S.t Ybes. . . 159
Stambul . . .181
Stavanger . . 138
Stejermark . . 154 j
Stersche . . . 49 j
Stettin . . . 159 i
Stilla hafvet . 11 j
Stjernsunds- I

pass . .
. 118 I

Stockholm .
. 136

Stora Antiller-
na . . 21, 211

Stora Balt .
. 9 j

Stora ocean . 11 I
Stora Ryssland 48 |
Stora Sunda- j

öarna . 18, 194 j
Stora Öster !

Svartö. . . 104
Stor Savolaks. 115
Stralsund . . 159
Strassburg .

. 165
Strélitz . . .153
Strömfors . . 105
Strömma . . 96
Strömsdal .

. 112 j
Stuttgart. . . 152 |
Suchona ...49 :
Sudan .

. . 201 j
Sudeterna . . 15
Suez . . . . 200 !
Suez-näset . . 19 i
Suleiman . . 188 \
Sumatra . 18, 194
Sumbula. . . 109
Sunda sund . 10
Sundsvall .

. 137
Sunnan-å . . 101
Suojärvi 107, 109

Suolaselkä . . 61
Suomenselkä . 62
Suomenveden-

pohja . . .107
Suontiejärvi . 114
Suotniemi . . 109
Surabaja. . . 194
Surinam. . . 214
Suttila . . .107
Suudenmäki . 97
Suvanto ...68
Suvasvesi . . 112
Svarta hafvet . 10
Svartholm . . 105
Svarta .

. .103
Sveaborg . . 104
Svealand . . 136
Svensk-sund . 108
Svedja . . .104
Sviby. . . .101
Swir ....49
Svältorna .

. 136
Syd-Australien 216
Syd-kanaln . . 166
Syra ....180
Syracusa . . 176
Syrien . .

» 184
Sysmä-stråt .

66
Systerbäck . . 109
Syväri . . . 112
Säkkijärvi . . 97
Sällskaps-öarna 216
Säresmäki . . 92
Sääksmäki sjön 118
Söderhafvet. . 11
Söderkulla . . 104
Söderköping . 135
Södra Isl.afvet 9
Södra Ryssland 48
Söndenfjelds . 138

Tabago . . .211
Tadmbr . . .185
Taganrog . . 56
Tajo ....16
Tainiovirta. . 66
Taipale-kanal . 68
Taivan .

. .196
Talisola . .

. 109"
Talkunaoivi . 61
Tambof ...54
Tammerfors

(Tampere) . 99
Tamminiemi . 103
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Tamperinkoski 64
Tana elf. .

. 63
Tanaro .

. .175
Tandkusten . 202
Tanger . . .200
Tarakai . . .135
Taranto .

. .176
Tarjannes .

. 94
Tarifas udde . 14
Tarim-floden . 196
Tarvala ...95
Tarvala fors . 66
Tarschisch .

. 166
Tatariet 190, 196
Taunus . . . 152
Taurien ...56
Tauris . . .189
Taurus ...19
Tavasteborg . 119
Tavastby . . 102
Tavastehus . . 119
Tavastehus län 116
Tavastland .

. 25
Tavastmon . . 97
Tebris . . .189
Teheran .

. '. 189
Teijo . . . .101
Teiriharju .

. 90
Telataipale . . 116
Temesvar Ba-

natet .
.

. 155
Tenasserim. . 194
Teneriffa . . 204
Tengeliö elf . 91
Te"nn-öarne. . 141
Tenojoki . . 63
Terek ...49
Terttilä

. . .101
Tervajoki . . 109
Tervakoski. . 119
Teuvanjoki. . 93
Thames . .

. 144
Theaki . . .180
Thebe . 145, 201
Theiss . . .145
Thessalien .

.. 181
Thian Shan

Nanlu .
. .195

Thian Schan
Pelu . . .195

Thorsby . .
. 105

Thorsnäs . . 99
Thracien. .

. 181
Thölö. . . .104

Tiber.... 16
Tibet ....197
Tichwinskaka-

naln ...50
Ticino . . .175
Tiflis ....183
Tigris . . .; 19
Tiirismaa . . 118
Timbiktu . . 202
Timonen .. .91
Timor .

. . 195
Timovaara .

. 111
Tjusterby .

. 104
Tjock. ...93
Tobolsk . . .183
Toivesi ...64
Toivola .

. .113
Tokai. .

. .155
Tokat. . . .185
Tol vajarvi .

. 107
Tommola .

. 116
Tomsk . . .183
Ton g Hai . . 11
Tonkin-viken . 11
Torneå(Tornio) 91
Torneå-elf 17, 63
Torneå Lapp-

mark ...89
Tornionjoki . 64
Torro. . . .117
Toskana. .

. 176
Toulon .

. .166
Toulouse .

. 166
Tours . . .166
Tourula . . .101
Trans-Baikal-

ska området 183
Trans-Kauka-

sien .
. .182

Trapani .
. . 176

Trapezunt . . 184
Trave. .

.
. 153

Triest. .
. .154

Trinidad. .
. 211

Tripolis . . .200
Tristan da Cunha

20, 204
Troia. . . .184
Trollhettan . .137
Trollshöfda. . 103
Trondhjem . . 138
Tronto . . .176
Tschad sjön 20, 201
Tschamalari . 19

Tscheksna . . 49
Tschernigof . 55
Tschernomorska
Kosackers land 56

Tschukotsk. . 183
Tubingen . . 152
Tula ....54
Tulemajoki. . 107
Tungusiska haf-

vet ....11
Tunis. . . .200
Tuorila . . .102
Turan. . 19, 190
Tuorula . . .101
Turfan .

. .196
Turin ....175
Turkestan . . 190
Turkiet . . .180
Turkisk Greki-

ska halfön . 14
Turku .

. .100
Twer .... 54
Twertsa ...49
Tyko ....101
Tyrolen . . .154
Tyrrhen ska haf-

vet ....10
Tyrus. . . .186
Ufa . .

. .56
Ukonvaara .

. 90
Ukrän ...55
Uleåborg .

. 91
Uleåborgs och

Kajana .län . 87
Uleå-elf ...64
Uleå-slott . . 91
Uleå-träsk .

. 64
Ulm ....152
Ulrikasborg . 104
Ulvilankylä. . 99
Umeå.... 137
Ungern . . . 155
Ungerska slät-

ten .
.

.
. 154

Unnukkavesi . 67
Unterwalden . 161
Upa ....54
Upsala . . . 136
Ural-bergen . 15
Ural-floden. . 49
Uralisk-baltiska

landtryggen. 48
Uri ....161
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Urimalaks . . 112
Urmjoki... 93
Uruguai . . . 214
Usedom .

.
. 159

Utrecht .
. .146

Utsjoki-lappmark 89
Utsjoki ...63

Waal . . .145
Waatervuori . 114
Walachiet . . 181
Walamo. . .109
Waldai-bergen 48
Waldeck. . . 153
Valencia. .

. 170
Wales. .

. .143
Valetta .

. .177
Walkiakoski . 65
Walkiala .

. 110
Valparaiso . . 213
Wammaskoski 65
Wanajavesi. . 65
Wanda . . .104
Wanda-å .

. 65
Wan Diemens

land . . .216
Wankovesi . . 98
Wargata._ .

. 98
Warg skären . 104
Wargö .

. .104
Warkaus .

. 112
Warkaus-kanal 68
Warkaus-ström 67
Warna . . .181
Warschau .

. 58
Wartha ...58
Wartsala .

. 98
Wasa ....94
Wasa-län . . 92
Washington . 208
Waskpjoki .

. 89
Waterloo . . 165
Watalanharju . 97
Wedenjakaja . 111
Wedenjakama. 66
Wehmassalmi . 112
Weichsel . . 16
Weimar . . . 153
Wekkelaks . .108
Weksiö . . .118
Venedig .

. . 155
Venetien 154, 176
Wenern ...17
Wenersborg . 137

Venetianska slät-
ten .... 154

Venezuela .
. 212

Vera-Cruz .
. 210

Wermasvuori . 118
Wermland .

. 133
Verona .

. . 154
Versailles .

. 165
Verviers. .

. 147
Werälä . . . 105
Wesamäki . . 111
Weser . . . 148
Wesijako .

. 65
Wesijärvi . . 118
Wesikoski . . 92
Westankärr . 101
West-Asiatiska

halfön . 18, 184
West-Austra-

lien .... 216
Westenfjelds . 138
Westerbotten . 89
Wester Svartö. 104
Weterås . . . 136
Westfalen . . 159
Westindien 21, 211
Westra Indiska

halfön . 1.8, 191
Westra Ryss-

land . . 48, 54
Vesuvius . .

171
Wetiljoki . . 93
Wettern ...17
Wiannonkoski 111
Wiasvesi . . 99
Wiborg (Wii-

puri) . . .108
Wiborgskaför-

staden .
. . 108

Wiborgs län . 105
Wibörgs slott. 108
Wielizka. .

. 155
Wien....154
Wieru . . .119
Wiesbaden . . 152,
Wight-ön . .

144
Wihiniemi .

.
96

Wihuri fall. . 114
Wiinajoki .

. 107
Wiinijärvi . . 112
Wiksberg . . 119
Viktoria . ."

. 216
Wilia. ...49
Willmanstrand 109

Willnäs . . .101
Wilna. ...55
Virginiska öar-

na . .
. .140

Wironmaa . . 53
Wirta-bro . . 113
Wisby . • .137
WischneiWolo-

tschokska ka-
naln ...50

Wismar .
.

. 153
Wisuvesi . . 94
Witebsk. . . 55
Witingi ...92
Wittenberg . . 159
Wladimir . . 54
Vogeserna . . 15
Woikoski .

. 114
Wolchof. . . 49
Wolchonski-

skogen . . 48
Wolga ...49
Wolhynien .

. 55
Wollin .

. .159
Wologda . . 54
Worcester .

. 144
Woronesch.. . 54
Wuohijärvi. . 103
Wuokatinpöllö 90
Wuokatti .

. 90
Wuokki ...90
Wuokkijärvi . 91
Wuoksen . . 67
Wuosjärvi .

. 94
Wuotjärvi . . 112
Wiirtemberg . 152
Wiirzburg . . 152
Wytegra . . 50
Wytschegda . 49
Wånå-stråt. . 65
Wårdö ...98
Wänskaps-öarna2l6
Wärknäs udde 96
Wätka ... 57
Wääksenjoki

och Wääksy. 118
Wääräjoki . . 91
Yarkand . . 196
Ykspää .

. .109
Yssel . . . .145
Ystad. . . .137
Yucatan ...21
Yunling . . .195

48
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SBacatecas .
. 210

Zagrosch .
. 188

Zaire-floden . 202
Zambesi-floden 20
Zante. . . .180
Zanguebar eller

Zanzibar .
. 203

Zaragoza .
. 170

Zeeland . . .146
Zofala . . .203
Zuider-See . . 145
Zurich .

. .160

Åbo ....100
Åbo och Björ-

neborgs län. 95
Abo slott .

. 100
Åland ...98
Ålö . . . . 96
Ångermanland 136

Jjthtävän joki . 64
Äimisvesi . . 67
Ämmä bruk . 92
Ämmä fors . 64
Ämmä kanal . 67
Änetti-järvi . 91
Ärjänselkä .

. 92
Ätsärinselkä . 64
Äyräpäänse-

'länne .
. .107

Öfra Egypten. 200
Öfra sjön . . 23
Öland .

. .137
Örebro .

. .136
Öresund ... 9
Ösel ....53
Österbotten 89, 92
Östermyra . . 95

Österrike .
. 154

Österrikes Ita-
lienska län-
der. .

.

. 154
D:o Polska län-

der ....155
D:o Syd Slavi-

ska ....155
D:o Tyska län-

der . .
.

. 154
D.o Ungerska

länder. .
. 155

Östersjön .
. 9

Östersjöprovin-
serna ... 53

Östgöta slätten 136
Östra Indiska

halfön . 18, 193








