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Första kursen.

Inledning.

Geograli betyder jordbeskrifning. Den lär oss känna
jorden till dess nuvarande beskaffenhet. — Under tider-
nas lopp har jorden undergått flerfaldiga förändringar,
förnämligast genom inverkan af vatten och eld, och un-
der hvarje af dessa tidrymder har jorden varit en bo-
stad för varelser, hvilka dels varit alldeles olika med de nu
på jorden förekommande, 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 lemningar tala till oss ett tyd-
ligt språk om skaparens godhet, vishet och makt samt
visa oss en fortgående utveckling. — 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,

förefaller oss jorden såsom en stor, cirkelrund skifva, i
hvars midt vi sjelfva stå. Himmeln synes oss vara ett
hvalf eller ett urhålkadt halfklot, som ytterst hvilar på
jorden. I sjelfva verket har dock jorden form af ett
klot, hvaraf vi kunna öfverse endast en liten del. Den
cirkelrunda omkrets, som bildas af himlahvalfvets sken-
bara beröring med den del af jordytan, hvilken på en
gång kan öfverskådas, kallas horisont eller synkrets.
Den trakt, der vi se solen om morgonen, kallas öster
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och den, der vi se den om aftonen, vester. Trakten,
der solen befinner sig middagstiden eller då vi se den
högst på himlahvalfvet, kallas söder. Midtemot söder
är norr och der skulle vi se solen midnattstiden, om
vi då kunde se den, såsom det sker i de nordligaste
delarne af vårt land och i andra långt i norr belägna
länder, hvarest solen under någon del af året synes bå-
de dag och natt.

Väl är vår jord ganska stor, men likväl utgör den
endast 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 ly-
sande punkter äro i sjelfva verket ganska stora, klot-
formiga kroppar, några mindre, andra större än jord-
klotet, ehuru de för sitt stora afstånd från oss synas oss
så små. De förefalla oss såsom vore de fastade på him-
lahvalfvet, men i verkligheten äro de fritt sväfvande i
den omätliga rymden och på olika afstånd från jorden.

Jordens förhållande till de öfriga verlds- eller
himla-kropparne.

Af de lysande himla-kropparne kalla vi en sol, en
annan måne och alla de öfriga stjernor. Några af dessa
äro sjelflysande eller lysa med ett eget sken, som ut-
märker sig genom en gnistrande liflighet; andra deremot
äro mörka och lysa endast derigenom att de upplysas
af de sjelflysande kropparne. Obetydligt är det, som vi
känna om himla-kropparne, hvilka alla äro på mycket
stora afstånd från oss och från hvarandra samt i en
ständig rörelse. Alla dessa kroppars rörelse är lika den
hos ett i rörelse varande hjul, hvilket på samma gång
rullar omkring och skrider framåt. Solen, som är en
sjelflysande kropp, är så stor, att man derutaf skulle
erhålla 1,400,000sådana klot som jorden, hvaremot må-
nen är 50 gånger mindre än jorden. Jorden, som från
solen erhåller ljus och värme, befinner sig från solen på



3

ett afstånd af omkring 20,700,000 geografiska eller
14,400,000 finska mil *). Jemte det att jorden en gång
hvarje dygn eller på 24 timmar rullar omkring, genom-
löper den en nästan cirkelrund bana kring solen på ett
år. Den ena hälften af jordklotet är alltid vänd mot
solen och derföre belyst af densamma; den har dag; — den
andra jordhalfvan är då vänd från solen och derföre o-
belyst; 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. Häraf har 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 omkr. 51,000
geografiska eller 36,000 finska mil aflägsen från jorden.
På en månad genomlöper den sin omloppsbana kring
jorden och åtföljer sålunda jorden kring solen. Efter
den olika ställning, som solen, jorden och månen der-
under intaga till hvarandra, se vi antingen hela den af
6olen belysta månhalfvan, hvilket vi kalla fullmåne, el-
ler endast någon del derutaf, eller alldeles 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 in-
tränga. Sannolikt omvexla der sten, sand, vatten och
eld. Man har funnit att värmen tilltager, ju djupare
man kommit ned i jorden, och slutligen torde den blif-
va så stark, att hela massan måste vara glödande och
flytande.

Luftkretsen.
Rundtomkring omgifves jordklotet af en tunn, ge-

nomskinlig luft. Detta luftlager kallas luftkrets eller

*) 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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atmosfer. Luften är tätast närmast till jorden, men
blir tunnare i samma mån den aflägsnar sig från jor-
den, och anses alldeles upphöra på ett afstånd af omkr,
8 mil.

Jordens yta och dess afteckning.
Jordens yta är så stor, att den inrymmer omkr,

9,300,000 geogr. qvadratmil, det vill säga sådana fyr-
kantiga figurer O, i hvilka hvarje sida är engeogr.mil
lång*). På jordens yta omvexla vatten och land, så-
lunda att öfver trefjerdedelar eller 6| milj. qv. mil upp-
tagas af vatten och endast en fjerdedel eller nära2| milj.
qv. mil af land. Jordens landfasta del utgör icke ett
sammanhängande helt, utan är fördelad uti flera större
och mindre stycken land, hvilka omgifvas af vatten på
alla sidor. — För att erhålla en bild af jordytan och
dess skilda delars läge till hvarandra, begagna vi glober
och kartor. De förra äro jordytans afteckning på ett
klot eller en bugtig yta, de sednare på en jemn yta.
Emedan jorden sjelf är klotformig, måste globerna lem-
na en sannare och trognare afteckning. På jordytan
uppresa sig högre och lägre upphöjningar, men dessa
framställas vanligen icke på glober och kartor. En
karta är alltid så ritad, att åskådaren föreställes hafva
ansigtet mot norr. Kartans öfversta del är derföre norr,
dess nedersta söder, dess högra sida öster och dess ven-
stra sida vester. Alla på kartan färglagda ställen be-
teckna länder; det öfriga motsvarar håfven. —En kar-
ta, på hvilken hela jordytan är aftecknad, kallas verlds-
karta; men om hvardera jordhalfvan är aftecknad på
en cirkelformig yta, kallas den globkarta. En general-
karta framställer en större del af jordytan, en special-
karta en mindre del deraf.

*} En geografisk qvadratmil är icke fullt hälften af en finsk
qvadratmil. Jordytan innehåller omkr. 4,500,000 finska qvadrat-
mil.
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Jordklotets yttersta punkter i norr och söder kal-
las poler: neml. nordpolen och sydpolen. Emellan des-
sa, midtigenom jorden, föreställer man sig en linie
finnas, som kallas jordens axel. Dess längd är 1713
geogr. eller 1200 finska mil. Rundtomkring jorden i

öster och vester, lika långt från hvardera polen, tänka
vi oss en linie vara dragen, hvilken kallas eqvator eller
dagjemningslinie, emedan i dess närhet dagar och nät-
ter nästan alltid äro lika långa eller hvardera 12 tim-
mar. Eqvatorns längd är 5,400 geogr. eller 3,800 fin-
ska mil. I öfrigt finna vi på globerna och kartorna
flera linier uppdragna. De som löpa i öster och vester,
jemnsides med eqvatorn, benämnas parallel-cirklar, hvar-
emot de, som äro dragna från ena polen till den andra,
kallas meridianer eller middagslinier. — Hvarje cirkel-
omkrets, den må vara större eller mindre, indelas
i 360 lika stora delar, hvilka kallas grader. Likaledes
indelas hvarje grad i 60 lika stora delar eller minuter
och hvarje minut i 60 lika stora sekunder. Detta be-
tecknas sålunda, att 5° 10' 15" betyder 5 grader 10
minuter och 15 sekunder.

Bestämmandet af en orts på jorden läge,
Genom parallelcirklarne och meridianerna kan man

bestämma läget för hvarje ort på jorden: genom de förra
ortens 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. Longituden an-
gifver en orts afstånd från någon viss meridian, som då
kallas den första. Hvilken meridian som helst kan an-
tagas vara den första, äfvensom man derifrån kan räk-
na på olika sätt: antingen blott mot öster, eller blott
mot vester, eller på samma gång mot öster och vester.
På våra vanliga kartor är den meridian, som man upp-
drager utanför Afrikas vestra kust, den första. Efter
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den närbelägna ön Ferro kallas den äfven Ferro-meri-
dian, och derifrån räknas blott mot öster (ostlig longi-
tud). Såväl latituden som longituden angifves i grader,
minuter och sekunder. För ingen ort kan latituden öf-
verstiga 90°, ty der är sjelfva polen; men graderna for
longituden kunna gå ända till 360. Med detta tal eller
med 0 betecknas Ferro-meridian. När nu säges, att en
ort har 60° 10' nordlig latitud och 44° 38' longitud,
igenfinnes den, der den med dessa siffertal betecknade
parallelcirkeln och meridianen skära hvarandra.

Jordytans indelning.
Genom eqvatorn delas jordytan i två lika stora

delar, hvilka benämnas norra halfklotet och södra half-
klotet. Med östra halfklotet förstår man del af jorden,
som ligger emellan Ferro-meridian och 180:de meridia-
nen, och med vestra halfklotet den emellan 180:de och
360:de meridianen liggande jordhalfvan. — Den del af
jordytan, som ligger på båda sidor om eqvatorn och
sträcker sig till 23|° norr och 23|° söder derom, kal-
las heta zonen. De delar af jordytan, som ligga emellan
23^° och 66|° latitud, kallas de tempererade eller mil-
da zonerna och äro två, en i norra och en i södra
halfklotet. Likaledes finnas två kalla zoner, hvilka ut-
märka de delar af jorden, som ligga närmast båda
polerna, ofvanom 661° latitud.

Klimat och naturalster.
Klimat är den för hvarje ort egna beskaffenhet i

anseende till värme och köld samt luftens torrhet eller
fuktighet. Uti heta zonen råder en beständig sommar
och en alltid stark värme. Någon del af året upptages
af en såkallad regntid, då ett häftigt och ymnigt regn
nedströmmar, hvaremot under den öfriga delen af året
himmelen är klar och molnfri. Uti de kalla zonerna
råder under största delen af året en stark köld och på
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många ställen är marken ständigt frusen samt täckt af
is och snö. Emellan dessa delar af jorden, hvilka be-
sväras af en alltför stark hetta eller köld, ligga de bå-
da tempererade zonerna, der man kan skilja emellan
fyra årstider', vår, sommar, höst, vinter. Härvid är att
märka att, då vi, som bo norr om eqvatorn, hafva som-
mar, vintern är rådande hos dem, som bebo de milda
länderna söder om eqvatorn, och tvärtom. Då vi se
solen middagstiden i söder, se de den i norr.

Med naturalster eller naturprodukter förstår man
allt, hvad jorden af sig sjelf kan frambringa. De äro af
tre hufvudslag: djur, vexter och stenar eller mineralier.
Vissa naturalster äro gemensamma för alla länder och
alla klimat, andra trifvas blott i vissa klimat och under
vissa vilkor. Mest beroende af klimatiska och andra na-
turförhållanden äro vexterna, mindre äro djuren det;
mineralierna bero icke af klimatet. I de varma länder-
na är rikedomen och mångfalden af jordens alster vida
större, än hos oss; der finnas de största och vackraste
djur, de ädlaste trädslag, dé finaste krydder. Denna ri-
kedom och mångfald sträcker sig äfven in uti de milda
klimaterna, men aftager i samma mån, som man derifrån
aflägsnar sig mot polerna. Hundar, renar, några arter
pelsdjur, några bärsorter, nödvexta buskar, mossor och
lafvar gå närmast den del af jorden, der allt lif och all
vextlighet tillintetgöras af en förstenande köld.

Menniskan är den förnämsta bland alla af Gud ska-
pade varelser på jorden. Menniskornas antal på hela
jorden beräknas till omkr. 1,200 miljoner. De härstam-
mar väl alla från ett menniskopar, men hafva. under
tidernas lopp skilj t sig i flera grupper, olika till utse-
ende, bildning, lefnadssätt, språk, religion, styrelse o. s. v.

Land och Haf.
Ett på alla sidor af vatten omgifvet land kallas ö;

de mindre öarne benämnas holmar, skär, klippor. En
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samling af öar, holmar, skär och klippor, kallas arki-
pelag, öftock, skärgård. 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 slutande i en spets, får den namn af
udde eller kap. En smalare landremsa, som förenar
med hvarandra två större länder, kallas näs. Den del
af ett land, som ligger närmast ett vatten, benämnes
strand; hafsstranden kallas äfven kust.

De fasta länderna på jorden, så vidt den nu är
känd, äro följande tre: 1) Gamla verlden, det från äld-
sta tider tillbaka åtminstone delvis kända land, 2) Nya
verlden eller Amerika, som upptäcktes 1492 eft. Kr.,
och 3) Nya Holland, upptäckt år 1606 efter Kr. —

Gamla verlden är jordens största landmassa, en sjettedel
af jordens hela yta. Den utbreder sig på det såkal-
lade östra halfklotet, så att af dess norra del endast
några kuststräckor falla inom kalla zonen samt att nord-
östra hörnet inskjuter på det vestra halfklotet. Mot sö-
der utlöper landmassan uti flera, alltmera afsmalnande
halföar, af hvilka endast den sydvestligaste sträcker sig
söder om eqvatorn och äfven inuti södra tempererade
zonen. Man indelar gamla verlden i tre hufvuddelar:
Europa, nordvestra delen, Asien, östra delen, och Afri-
ka, 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 genom det så kallade vestra halfklotet. Dess
nordligaste delar ligga inom norra kalla zonen och dess
sydligaste del närmar sig södra kalla zonen. Kontinen-
ten 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 af-
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smalnar efterhand mot söder. — Nya Holland, den min-
sta af kontinenterna, en sextionde del af jordytan, lig-
ger 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
jordytan indelas i 5 verldsdelar: Europa, Asien, Afri-
ka, 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. m.) och se-
dan i ordning Amerika (668,000 qv. m.), Afrika (545,000
qv. m.), Europa (168,000 qv. m.) och Australien (160,000
qv. m.).

Haf, verldshaf, ocean kallas den stora samman-
hängande vattenmsssan på jorden. Då från en större
vattensamling en mindre del intränger i ett land, upp-
kommer en 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 lan-
det, 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 åstad-
kommen vattenförbindelse. Innanhaf eller medelhaf
kallas en större vattensamling, som på alla sidor om-
gifves af land och endast genom ett sund står i förbin-
delse med ett större haf. Hafsvattnet är saltigt, dock
är salthalten icke lika stor allestädes; den är t. ex.
större i oceanen än i innanhafven. I de stora hafven mär-
ker man vid stränderna ett vattnets regelbundna stigande
och fallande, hvartdera under sex timmar; stigandet kallas
flod, fallandet ebb. Vattnets ständiga rörelse i en viss
rigtning, oberoende af vinden, kallas hafsström, ström-
drag. På hafvets botten finnes en omvexling af upp-
höjningar och fördjupningar. Det största djup, som man
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hittills funnit, är 1 geografisk mil. Höjer sig botten
nära till vattenytan, uppkommer ett 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,
södra Ishafvet, Atlantiska hafvet, Indiska hafvet och
Stpra oceanen eller Stilla hafvet.

a) Norra Ishafvet (200,000 qv. m.), kring norra
polen, 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 Hvi-
ta hafvet, i Asien Obi-viken. Köld och is hafva satt
hinder i vägen för en ifrigt sökt, men ännu icke vun-

nen närmare kännedom af detta haf. Närmare än 109
geogr. mil till norra polen har ingen menniska ännu
kommit.

b) Södra Ishafvet (350,000 qv. m.), kring södra
polen, sammanflyter utan någon egentlig gräns (polcir-
keln) med Atlantiska, Indiska och Stilla hafven. Det är
till största delen obekant, emedan segling derstädes
hindras dels af sammanhängande isbetäckning, dels af
stora simmande isberg. I sednare tider har man här
upptäckt några ofruktbara öar och äfven landsträckor,
hvilka man ansett tillhöra en såkallad Austral-konti-
nent; men närmare till södra polen än 180 mil har in-
gen hittills kunnat framtränga.

c) Atlantiska hafvet (1,600,000 qv. m.), emellan
Europa och Afrika i öster samt Amerika i vester, står
i norr och söder i förbindelse med de båda Ishafven,
sydost, söder om Afrika, med Indiska hafvet, och i
sydvest, söder om Amerika, med Stora oceanen. Vikar i
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Europa: 1) Nordsjön tränger mot söder emellan Norige,
ön Britannien, Tyskland och Danmark. Derifrån öpp-
nar sig mot Öster, emellan Norige och Danska halfön,
Skager-Rak, som mot söder, emellan Sverige och Dan-
ska halfön fortsätter med Kattegat, hvarifrån man ge-
nom något af de tre sunden: Öresund (emellan Sverige
och ön Seeland), stora Balt (emellan öarne Seeland
och Fyen) och lilla Balt (emellan Fyen och Danska
halfön) inkommer i Östersjön. Från detta innanhaf,
omslutet af Tyskland, Preussen, Ryssland och Sverige,
upptränger Bottniska viken mot norr emellan Sverige
och Finland, Finska viken mot öster, längs Finlands
södra kust, och Riga viken i sydost, på Rysslands kust.
Från Nordsjön öppnar Engelska kanalen, emellan Bri-
tannien och Frankrike, en sydvestlig förbindelse med
Atlantiska hafvet. 2) Biskaya viken eller Franska bug-
ten ligger emellan Frankrike och Spanien. 3) Medel-
hafvet, med inloppet Gibraltar-sund, är ett stort innan-
haf emellan Europa, Afrika och Asien. Detta haf är
det i historiskt hänseende märkvärdigaste haf på jor-
den. Den del derutaf, som ligger vester om Italien till
öarne Sicilien, Sardinien och Korsika, kallas Tyrrhen-
ska hafvet. Öster om Sicilien till den turkisk-grekiska
halfön utbreder sig loniska hafvet, hvarifrån Adriatiska
hafvet upptränger mot nordvest. Emellan den turkisk-
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 vid
Kertsch sammanhänger med Asofska sjön. Den östli-
gaste delen af Medelhafvet kallas Levantiska hafvet.
På Afrikas norra kust bildar Medelhafvet Sidra viken.
— Den utanför södra Afrika liggande delen af Atlan-
tiska hafvet kallas Ethiopiska hafvet med Guinea(ghi-
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néa)-viken. — På Amerikas östra sida intränger emel-
lan Nord- och Syd-Amerika en stor bugt, hvars södra
del, söder om ön Kuba, kallas Karaibiska hafvet eller
Antiller-sjön, och norra del, norr om Kuba, Mexikanska
viken. Längre i norr intränga Hudsons (Hödsns) sund
med Hudsons vik och Davis (Dähvis) sund med Baf-
fins vik, hvarifrån Lancaster sund och Barrows kanal
öppna en vestlig förbindelse till norra Ishafvet.

d) Indiska hafvet (1,400,000 qv. m.), emellan Af-
rika i vester, Asien i norr och Nya Holland i öster,
sammanflyter i sydvest med Atlantiska hafvet, i söder
med södra Ishafvet och i öster med Stora oceanen icke
allenast söder om Nya Holland, utan äfven norr derom
genom en mängd sund inom den ostindiska skärgården,
såsom Sunda sund emellan 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 Madagaskar kallas Mozambique
(bik) kanal. Vikar på Asiens kust: 1) Arabiska eller Per-
siska hafvet emellan Afrika, Arabien, Persien och vestra
indiska halfön, från hvilket haf vattnet: a) genom sun-
det Babel Mandeb upptränger till det af klippor, ban-
kar och korallref besvärade Röda hafvet eller Arabiska
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 Benga-
liska viken utbreder sig emellan vestra och östra in-
diska halföarne.

c) Stilla hafvet eller Stora ocean, emellan Ameri-
ka 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 haf-
vet, södra Ishafvet och Atlantiska hafvet, afsmalnar det
alltmera mot norr, der slutligen endast det smala Ben-
rings eller Cooks sundet utgör förbindelsen med norra
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Ishafvet. Den utbredda södra delen af detta stora haf
kallas Söderhafvet, hvars vestra del är fullströdd af de
till verldsdelen Australien hörande öflockar. Nordligaste
delen mellan Asien och Amerika kallas Kamischatka-
eller Behrings-hafvet. På Asiens östra kust tränger,
vester om halfön Kamtschatka, Tungusiska hafvet eller
viken vid Ochotsk. Emellan Asiens fasta land och de
japanska öarne finnes Japanska hafvet, från hvars söd-
ra del man genom Korea-sundet inkommer i Tong Hai
eller ost-kinesiska hafvet, som mot norr bildar Korea-
viken eller Gula hafvet (Hoang-Hai). Söder om Tong
Hai ligger Nan Hai eller syd-kinesiska hafvet, som bil-
dar vikarne Tonkin och Siarn. — På Nya Hollands
norra kust intränger Karpentaria viken. — På Ameri-
kas vestra kust äro att märka Panama viken vid Pa-
nama-näset och Kaliforniska viken eller Purpurhafvet
emellan halfön Kalifornien och Amerikas fasta land.

Utaf vattensamlingar inuti ett land kallas de stör-
re insjöar, de mindre träsk. Sumpiga och derigenom
oftast osunda ställen äro kärr och moras. Der vatten
af sig sjelft från jorden framqväller, mest i bergs-
trakter, är en källa. Det derifrån rinnande vattnet
bildar en bäck. Genom föreningen af flera bäckars
vattenmassor uppkommer en å, 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 flod nära utloppet grenar sig i flera mynningsarmar,
uppkommer ett trekantigt delta-land. Vissa floder bil-
da 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
flodsystem; det deromkring liggande landet utgör flod-
området. Gränserna emellan de skilda flodområderna
utgöras af hvarje mera upphöjd landsträcka (vattendela-



14

re). 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 be-
sväras af forsar 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, försi-
na småningom i sanden och försvinna slutligen alldeles;
sådana kallas steppfloder. Vattendrag, hvilka endast en viss
tid af året hafva vatten, men under den torra årstiden
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 egenteligen ingen del deraf vara en slätt. Denna
benämning brukas dock på en landsträcka, som har in-
gen eller högst få ojemnheter. En landsträcka med fle-
re lägre upphöjningar kallas en vågformig slätt. Såväl
ett land som alla upphöjningar derstädes erhålla olika
benämningar efter deras mindre eller större upphöjning,
hvilken alltid beräknas ifrån hafsytan. Det finnes land-
sträckor, som ligga lägre än hafsytan, men i allmänhet
höjer sig landet från hafsstranden mer och mer mot si-
na inre delar. En landsträcka, som obetydligt höjer sig
öfver hafsytan, kallas ett lågland, men är dess yta me-
ra betydligt höjd deröfver, ett högland. Ett högland,
som är slätt, bildar en högslätt; är det småbergigt, ett
taffelland; är det högbergigt, ett bergland, alpland. De
lägsta höjderna bära benämningarne kullar och backar.
Stenmassor, som mera betydligt höja sig öfver den
kringliggande marken, kallas berg, fjällar, alper. I
längden utsträckta höjder erhålla namn af åsar, bergs-
kedjor, alpkedjor. Mindre bergsträckningar, hvilka utgå
från hufvudkedjan, kallas bergarmar. Ett ställe, der
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flere bergskedjor sammanlöpa kallas bergknut, bergstock.
Öfversta delen af en höjd kallas topp, spets; nedersta
delen fot; deremellan ligga sidorna, sluttningarne. I
höjd aftagande berglandskap, hvilka likasom bilda en
trappformig öfvergång, från ett högland till låglandet
dernedanom, kallas trappländer, terrassländer. Vulka-
ner äro berg, hvilka från en öppning eller krater tid-
tals utkasta eld, stenar och flytande massa, som kallas
lava.

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

Svavopc».

Gränser och läge. Europa kan anses som en från
Asien utskjutande halfö. Dess gränser äro i norr norra
Ishafvet, i vester Atlantiska hafvet, i söder Medelhaf-
vet, Egeiska hafvet, Hellesponten, Marmora hafvet, Bos-
poren och Svarta hafvet, i sydost och öster Asien, mot
hvilket land gränsen utgöres af floderna Kuban och Te-
rek, Kaspiska hafvet, floden Ural, berget Ural och Ka-
ra-floden. Nordligaste udden (71° n. lat.) är Nordkyn
på fasta landet och litet nordligare ligger det närbe-
lägna Nordkap på ön Mageröe; sydligaste stället är Ta-
rifas udde (36° n. lat.) vid Gibraltar-sund. Största
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delen af verldsdelen ligger i norra tempererade zonen
och endast den yttersta landsträckan i norr inom norra
kalla zonen. Vestligaste udden är kap Roca på Portu-
gals kust. Längsta sträckningen (750 mil) är från syd-
vestligaste udden S:t Vincent på Portugals kust till Ka-
ra-flodens mynning i Kariska hafvet.

Kustbildning och halfoar. De omgifvande hafven in-
tränga 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 beröringspunkter, hvilket underlättat
förbindelsen och befordrat bildningens utbredning. De
förnämsta halföarne äro: den Lappska emellan Ishafvet
och Hvita hafvet, Skandinaviska (Sverige och Norige)
emellan Nordsjön och Östersjön, Danska emellan Nord-
sjön och Kattegat, Pyreneiska (Portugal och Spanien)
emellan Biskaya-viken och Medelhafvet, Italienska, till
formen icke olik en stöfvel, emellan Tyrrhenska och
Adriatiska hafven, Turkisk-Grekiska emellan Adriatiska,
loniska, Egeiska och Svarta hafven, Morea, sydligaste
delen af den turkisk-grekiska halfön, Krim, utskjutande
i norra delen af Svarta hafvet.

Öar. De förnämsta hithörande öar äro: (Ishafvet)
Novaja Semla, Europas nordligaste land, Lofoddens
öar vester om Norige, (Atlantiska hafvet) Island, Bri-
tannien, Europas största ö, hvars södra del kallas Eng-
land och norra del Skottland, Irland, skiljd från Bri-
tannien genom Irländska sjön, (söder om Kattegat) de
Danska öarne: Seeland, Fyen m. fl., (Östersjön) Born-
holm, Öland, Gottland, Åland, Dagö, Ösel, Riigen,
(Medelhafvet) Baleariska öarne, Korsika, Sardinien,
Sicilien, Malta, loniska öarne, Kandia, Europas syd-
ligaste land, Negroponte och Egeiska hafvets eller Arki-
pelagens mindre öar.

Ytan. Genom en linie dragen från Nordsjöns syd-
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vestra till Svarta hafvets vestra strand delas Europa i
två delar, af hvilka den sydvestra delen är ett bergland
och den nordöstra ett lågland. Genom omvexlande höj-
der och fördjupningar samt äfven större slätter är den
förra delen olika och mångfaldigt gestaltad, hvaremot
den sednare och större delen (100,000 qv. m.) är ett
mera enformigt slättland. Uti den förra delen kan man
urskilja två bågformiga hufvudkedjor. Den inre kedjan
genomgår länderna kring Adriatiska hafvet och skilda
delar deraf hafva olika benämningar, a) Apenninerna
sträcka sig genom Italien från dess sydligaste spetsar
till Genua-viken, b) Alperna, kedjans mellersta och
högsta del, gå från Genua-viken mot vester längs Me-
delhafvet och vända sig sedan mot norr, emellan Italien
och Frankrike, de vestra Alperna, upp mot Genfersjön,
der Europas högsta (14,772 fot) bergstopp Montblanc
(Mångblang) reser sig. Der vänder sig kedjan mot ö-
ster, emellan Italien på södra och Schweiz på norra si-
dan, central Alperna, samt emellan Italien och Tyskland,
de östra Alperna, hvarunder den utsänder flera berg-
armar genom Schweiz och södra Tyskland. Den tager
sedan en sydostlig rigtning inåt turkisk-grekiska halfön,
genom hvars norra del den utgrenar sig med flera ar-
mar, c) Pindus är alpkedjans fortsättning genom sö-
dra delen af grekiska halfön. Den yttre kedjan, i ve-
stra och mellersta delen af verldsdelen, består af flera
genom bredare dalar och slätter från hvarandra afsön-
drade berggrupper: Pyrenéerna bilda nordöstra gränsen
för den af flera andra bergskedjor ojemnade pyreneiska
halfön; Sewennerna, Cote d'Or (Kåt dår) och Vogeser-
na sträcka sig i söder och norr genom östra delen af
Frankrike, samt Jurd (Schura) på gränsen mot Schweiz;
Schwarzwald, die rauhe Alp, Fichlelgebirge, Erzgebir-
ge, Riesengebirge och Sudeterna löpa i vester och öster
genom mellersta Tysklami; Karpatherna innesluta i norr
och öster Ungern och Siebenburgen. Afsöndrade från
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detta bergland ligga: a) den Skandinaviska halfön med
bergsträckningen Kölen, b) den på vulkaner rika ön

Island och c) Britannien, hvars norra och vestra delar
äro bergiga. — Det låga, nordöstra slättlandet begrän-
sas i öster af Ural-berget samt upptager i sin östra del
Europas hela bredd emellan Ishafvet och Svarta hafvet
(Ryssland), men afsmalnar efterhand under sin fortsätt-
ning mot vester längs Finska viken, Östersjön och Nord-
sjön till engelska kanalen (länderna Galizien, Polen,
Preussen, norra Tyskland, Danmark, Nederländerna och
Belgien). — Finland bildar likasom en öfvergång från
Skandinaviens bergland till Rysslands slättland.

Vattendrag. Genom Europa framrinna en mängd
större och mindre vattendrag. Likasom Europas berg
äro äfven dess floder mindre storartade i jemnförelse
med dem i andra verldsdelar. Wolga, Europas största
flod (430 mil), genomrinner mellersta och östra Ryss-
land till Kaspiska hafvet. Don och Dnjeper genom-
strömma södra Ryssland, den förra till Asofska sjön,
den sednare till Svarta hafvet. Donau (365 mil), södra
Europas vigtigaste flod, strömmar från Schwartzwald
genom dalen emellan södra och norra bergbågen (södra
Tyskland, Ungerska slätten och norra delen af turkisk-
grekiska halfön eller Walackiska slätten) till Svarta
hafvet. Po nedrinner från de vestra Alperna genom
norra Italiens herrliga lågland, den Lombardiska slätten,
till Adriatiska hafvet. Tiber genomrinner mellersta Ita-
lien förbi den minnesvärda floden Rom till Tyrrhenska
hafvet. Rhone (Rån) genomflyter sydvestra Schweiz och
sydöstra Frankrike (dalen emellan vestra Alperna och
Sevennerna) till Medelhafvet. Ebro genomrinner nord-
östra samt Guadalquivir, Guadiana, Tajo (Tascho) och
Duero vestra delen af pyreneiska halfön. Garonne,
Loire (Låar) och Seine (Sän) genomströmma vestra
Frankrike till franska bugten och kanalen. Rhen, vestra
Europas vigtigaste flod, nedrinner från källor på cen-
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tral-alperna nära Rhones och genomströmmar nordöstra
och norra Schweiz, vestra Tyskland och Nederländerna
till Nordsjön. Elbe nedrinner från Riesengebirge genom
mellersta Tyskland till Nordsjön och Öder från Sude-
terna genom östra Tyskland till Östersjön. Weichsel ut-
gjuter sig i Östersjön, efter att med S-formigt lopp haf-
va genomströmmat Galiziens, Polens och Preussens slätt-
land. Duna utfaller i Riga viken, Nevå, från Europas
största insjö Ladoga, till innersta hörnet af Finska vi-
ken, Kymmene-elf (Kymijoki) i södra Finland till Fin-
ska viken; Kumo-elf (Kokemäenjoki), Kyrö-elf och ll-
lleå-elf (Oulujoki) på Finlands vestra kust; Torneå-elf
och Dal-elfven i norra Sverige till Bottniska viken.
Motala-elf från den långsmala sjön Wettern till Öster-
sjön, Göta-elf nedströmmar från Kölen till skandina-
viska halföns största insjö Wenern och derifrån till Kat-
tegat. Tana-elf eller Tenojoki, Europas nordligaste
flod, till en vik af Ishafvet. Dvina, i norra Ryssland,
utfaller i Hvita hafvet. Dessa vattendrag jemteen mängd
konstgjorda förbindelsemedel (landsvägar, jernvägar,ka-
naler) befordra mycket folkens ömsesidiga förbindelse
och derjemte bildningens allmännare utbredande

-A^sJL«s:m».

Gränser och läge. Denna verldsdel utgör hufvud-
massan af gamla verlden och omgifves af norra Ishaf-
vet i norr, Stora oceanen 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 nord-
östra hörn närmar den sig Amerika, med sitt sydvestra
berör den Afrika, med nordvestra långsidan samman-
hänger den med Europa och i sydost bereder en vid-
sträckt skärgård öfvergången till Nya Holland. Detta
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Asiens läge gör det förklarligt, huru menniskoslägtet i-
från detta sitt äldsta hemland lättast kunnat utbreda sig
öfver jorden. — Nordligaste punkten är Severo-wostotsch-
noi-nos (78° n. lat.) och den sydligaste är Kap Ro-
mania (2° n. lat.) på Malakka. Största delen af Asien
ligger i den norra tempererade zonen, och endast de
yttersta delarne i norr och söder i den kalla och i den
heta. Vestligaste punkten är Kap Baba vid egeiska
hafvet och den ostligaste Ost Kap vid Behrings-sund
finnes på vestra halfklotet.

Kustens beskaffenhet. Endast på södra kusten fin-
nas inträngande halsvikar och en kustbildning lik södra
Europas, men i öfrigt är Asien en fast sluten landmas-
sa. De förnämsta utskjutande halfoar äro: den Vest-
Asiatiska eller Mindre Asien emellan Svarta hafvet och
Medelhafvet, Arabien emellan Arabiska och Persiska
vikarne, Vestra Indiska halfön emellan Arabiska och
Ostindiska hafven, Östra Indiska halfön med den lång-
smala landtungan Malakka emellan Ostindiska och Ki-
nesiska hafven, Korea emellan Gula och Japanska haf-
ven, Kamtschatka emellan Ochotsk-viken och Behrings-
hafvet.

Öar. Af hithörande öar äro följande de förnämsta:
(Ishafvet) Nya Sibirien, (Stora ocean) Kurilerna, en
ökedja framfor mynningen af Ochotsk-viken, Japanska
öarne, Filippinerna öster om Kinesiska hafvet, Ostin-
diska skärgården, den vidlyftigaste på jorden, delad i
flera flockar: de stora Sunda öarne (Sumatra, Borneo,
Java, Celebes), de små Sunda öarne, Molukkerna eller
Krydd-öarne, Banda öarne o. s. v., (Indiska hafvet)
Ceilon, (Medelhafvet och Arkipelagen) Cypern, Rhodus,
Scio, Metelino o. 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
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omgifvande hafven. — Mellersta delen af Ost-Asien om-
fattar jordens mest upphöjda landsträckor (medelhöjd
4—8,000 fot, på sina ställen 14—15,000 fot), hvaraf
en del upptages af den stora öknen Gobi eller Schamo.
Detta högland, Hög-Asien, omslutes af väldiga berg-
sträckor: 1) på norra sidan det guldrika Altai och Daii-
riska berglandet; 2) i öster det Mantschuriska höglan-
det och det Kinesiska alplandet; 3) i söder Himalaja,
hvarest man finner det högsta af hittills kända berg på
jorden: Mount Everest, 27,200 fot högt; 4) i vester
Bolor eller Belur-tagh. Genom sjelfva Hög-Asien sträc-
ka sig i öfrigt, i vester och öster, Thianschan i norra
och Kuenlitn eller Kulkun i södra delen. — Genom det
vestra Asien löpa från öster mot vester: a) Hindukhu
genom norra Persien, b) Armeniska berglandet, c)
Kaukasus emellan Kaspiska och Svarta hafven och d)
Taurus genom Mindre Asien. — Söder om Himalaja
utbreder sig den stora, för sin rikedom på herrliga na-
turalster prisade dalen Hindustan, kring floden Ganges.
Öster om Hög-Asien utbreder sig den fruktbara kinesi-
ska slätten, bevattnad af floderna Hoang-ho (Gula flo-
den) och Jan-tse-kiang (Blå floden). Norr om Altai-
bergen sänker sig mot Ishafvet det stora låglandet Si-
birien, som i sin nordligaste del är en snö-öken. Detta
af flera stora floder, deribland Ob, Jenisei, Lena, ge-
nomflutna land sammanhänger i sydvest med det djupa
låglandet Turan kring floderna Syr och Amu samt A-
ra£-sjön. Vestra Asiens vigtigaste flod är den historiskt
märkvärdiga tvillingsfloden Eufrat och Tigris, som ut-
faller i Persiska viken, samt dessutom Jordan, som ge-
nomströmmar jordens djupaste lågland till Döda hafvet.

Gränser och läge. Likasom Europa är Afrika en
från Asien utskjutande halfö, som dermed i nordost
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sammanhänger genom det 13 finska mil breda, numera
medelst en kanal genombrutna näset vid Suez, men i
öfrigt omgifves af vatten: Medelhafvet i norr, Atlanti-
ska hafvet i vester, Indiska hafvet och Arabiska viken
i söder och öster. Ingenstädes intränger hafvet med
större vikar eller utlöper landet i halfoar, utan utmär-
ker sig Afrika genom sin enformiga kustbildning. Det-
ta i förening med bristen på större segelbara floder,
men rikedomen på stora öknar samt befolkningens me-
ra vilda sinnelag, har gjort Afrika otillgängligt, hvar-
före vi ännu äro ganska okunniga om dess inre delar
och hafva endast om kusterna någon närmare känne-
dom. Afrika har, om länderna vid Medelhafvet undan-
tagas, icke ännu haft något inflytande på den menskli-
ga bildningens utveckling. Dess nordligaste udde (37°
n. lat.) är Kap Serrat och sydligast (35° s. lat) finner
man den historiskt vigtiga Goda hopps udden och litet
sydligare kap Agulhas (Aguljas). Verldsdelens hufvudmassa
ligger i heta zonen och endast de yttersta delarne i
norr och söder inskjuta i de tempererade zonerna, hvar-
före äfven i afseende å årstiderna och värmeförhållan-
dena enformighet är rådande. Vestligaste 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,
(Guinea-viken) Guineiska öarne, Ascension, den histo-
riskt märkvärdiga S:i Helena och Tristdn da Cunha
eller Förfrisknings-öarne^ (Indiska hafvet) den stora
Madagaskar, Komoro-öarne i Mozambique-kanaln, Ma-
skarenerna, Amiranterna och Sechellerna samt Sokotora
utanför kap Guardafui.

Ytan. Äfven i detta afseende visar Afrika en viss
enformighet. Södra delen är sannolikt ett sammanhän-
gande högland, Hög-Afrika, som är rikt på äfven snö-
täckta bergstoppar och stora sjöar samt i terrasser ned--
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stiger mot de smala kusterna. 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-kust-
landet eller Atlas-berglandet. På södra sidan om låg-
landet beredes öfvergången till Hög-Afrika genom de
terrasser, som bildas af Kong-bergen i vestra och berg-
landet Habesch i östra delen samt okända bergsträckor
i det inre Afrika. — Genom nordöstra delen flyter den
stora och historiskt märkvärdiga Nil-floden, hvars lopp
man följt till dess utlopp ur sjön Viktoria eller Nyanza
vid de i Hög-Afrikas östra del belägna Månbergen.
De förnämsta vattendrag dessutom äro: i norra delen
floderna Senegal och Gambia till Atlantiska hafvet och
Dsjoliba till Guinea-viken samt den stora sjön Tschad;
i södra delen floderna Oranje (Orandsche), till Atlan-
tiska hafvet, Zambesi, till Mozambique-kanaln, Goschop,
med mynningen under eqvatorn, samt sjöarne Tanganji-
ka, Nyassi, Ngami.

.___.:_t_rm«s:_»:BJfc-.SE»_

Gränser och läge. Amerika omgifves i norr af
norra Ishafvet, i vester af Stora oceanen och i öster af
Atlantiska hafvet; i söder förena sig de båda sistnämnde
hafven genom Magelhaenska sundet och söder om ön
Eldslandet. Nord-Amerika (342,000 qv. m.) 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 tempererade zonerna. Det
landfasta Amerikas nordligaste (73° n. lat.) punkt är
kap Barrow, dess vestligaste Prinsens af Wales (Oäls)
udde vid Behrings-sund, dess ostligaste kap Olinda och
den sydligaste kap Forward; men litet sydligare är kap
Horn på, några klippor söder om Eldslandet (55° g. lat.),
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Kustens beskaffenhet. Norra Amerikas kustbildning
har mest likhet med Europas och det finnes genom hafvets
inträngningar en mängd halfoar: Boothia (Budsia) felix
och Melville emellan Hudsons bay och vikar af Ishafvet,
Labrador emellan Atlantiska hafvet och Hudsons vik,
Nya Skottland öster om Fundy-viken, Florida vid Me-
xiko-vikens 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 kust-
bildningen mest likhet med Afrika; och har äfven dess
befolkning i sin utveckling betydligt stadnat efter den
i norra delen.

Öar. Amerikas förnämsta öar äro: (norr) Spets-
bergen, räknas vanligen till Amerika, ehuru de ligga
närmare till Europa, Grönland, Cumberland, Cockburn,
Viktoria land, Melville, Nord-Devon, Grinnell land,
det nordligaste kända land på jorden (82°), (öster)
New-Foundland (Njufundländ), Bermudas eller Som-
mar-öarne, Westindien, en vidlyftig skärgård emellan
Nord- och Syd-Amerika, indelad i flere flockar: stora
Antillerna (Kuba, Haiti eller Domingo, Jamaika, Por-
toriko), de små Antillerna eller Karaiberna från Por-
toriko mot Syd-Amerika, Bahama eller Lukayiska öar-
ne emellan Florida och Haiti, (söder) Falklands-öarne
eller Mallouinerna, Eldslandet, (vester) Patagoniska ö-
arne, Galapagos eller Sköldpadd-öarne under eqvatorn,
Quadra Wancouvers ö i Fukas viken, Drottning Char-
lottas och Prinsens af Wales öar, Sitka, Kodjak, Ale-
uterna, sträckande sig mot Asien.

Ytan. Genom sin ofantliga utsträckning i längden
skiljer sig Amerika från de andra verldsdelarne och li-
kaledes företer den med afseende å hög- och lågländers
läge och utsträckning en egen karakter. Under det
Asiens och Afrikas inre utgöras af vidsträckta, genom
Yäldiga bergsryggar begränsade och uppburna högländer.
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hvilka mot kusterna sänka sig, är i Amerika inre lan-
det upptaget af lågslätter, hvilka utbreda sig öster om
en längs hela vestkusten fortlöpande bergskedja (1900
mil). På östra kusten finnas deremot endast spridda
berggrupper, hvarföre det inre slättlandet på några stäl-
len räcker ända fram till Atlantiska kusten. En bergs-
kedja af sådan längd, som den längs Amerikas vestra
kust, finnes icke annorstädes på jorden, men den är äf-
ven utmärkt genom sin smalhet. Den är fattig på skog
och annan vegetation, men rik på metaller (guld, silf-
ver, koppar). Något gemensamt namn på hela kedjan
finnes icke: i Syd-Amerika kallas den Kordilleras (ked-
jor) de los Andes (koppar, metall) och har många höga
toppar; i Nord-Amerika förekomma olika benämningar
på olika delar deraf, såsom Klippiga bergen i nordli-
gaste delen. Dessutom går en annan, på guld rik bergs-
kedja ifrån halfön Kaliforniens sydligaste spets till half-
ön Aljaschka, under namn af Nordamerikanska Hafs-
alperna. Amerika är rikt på vulkaner och jordbäfnin-
gar äro icke sällsporda. Nordligaste delen af Nord-A-

merika är ett på sjöar och m.oras rikt lågland, som
dock största delenafåret är tillfruset: den arktiska slät-
ten. Mellersta delen är en af jordens största slättländer,
kring floden Missisippi och dess stora biflod Missouri,
den längsta på jorden (öfver 800 mil). Denna slätt,
som på några ställen upptages af stora gräsflackor, Prai-
ries (präri) eller Savanner, begränsas i öster af Alleghany-
(Älligänni)-bergen, på hvilkas östra sida det 30 —40
mil breda, väl odlade och af flera små, men segelbara
floder genomströmmade atlantiska kustlandet sträcker
sig. Största floden på denna kust är Lorenz-iloden
från de fem stora sjöarne: Öfra sjön, Michigan, Hu-
ron (jurönn), Erie (iri) och Ontario. — Genom norra
delen af Syd-Amerika flyter jordens största flod Maran-
non (Maranjon) eller Amazon-floden (730 mil). Det omgif-
vande låglandet är upptaget dels af täta, ogenomträng-
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liga urskogar eller Silvas, dels af trädlösa gräsflackor,
här kallade Llanos (ljanos). I södra delen af Syd-Ame-
rika, vid Plata-tloden, finnas dylika gräshaf under nam-
net Pampas. På Syd-Amerikas östra kust uppstiga
Guayanas och Brasiliens högländer.

-A- -»m »*»•*•.:»:»«:■» ,

består af* 1) kontinenten Nya-Hollatid, belägen söder
om eqvatorn i heta och södra tempererade zonerna, om-
gifven af Indiska hafvet och Stora oceanen, och 2) en
mängd öar och öflockar i Stora oceanen, belägna dels
norr, dels söder om eqvatorn, såsom Van Diemens land,
Nya Zeeland, Nya Guinea, Sandwichs (Sänduitsch)-öar-
ne. Af fasta landet känner man ännu föga mer än ku-
sterna: den vestra är flack, sandig och ökenartad; de
norra och östra äro bergiga (Blåbergen), men hafva
flera odlingsbara dalar och för kulturen öppna ställen;
i södern har kustlandet en betydligare bredd och stor
bördighet samt rikedom på guld. Austral Alper-
na höja sig i sydöstra delen. Hvad det inre lan-
det angår, äro underrättelserna hvarandra motsägan-
de och osäkra, dock torde det hufvudsakligast utgöras
af ett mera ödsligt steppland, der man likväl anträffar
insjöar och äfven sträckor, hvilka äro bevexta med skog
och gräs samt äfven fruktbara.

Europas politiska indelning.
Europa omfattar flera sjelfständiga stater, hvilka

jemte några af deras förnämsta städer här nedan skola
uppgifvas.

1) Södra Europa.
Konungariket Portugal; städer TJssabon, hufvudstad,

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

Konungariket Italien; st. Florens, h:stad, Genua, Ve-
nedig, Neapel, Palermo på Sicilien.

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

nopel.
2) Mellersta Europa.

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

Konungariket Belgien; st. Brussel, h:stad, Antwerpen.
Konungariket Nederländerna; st. Haag, h:stad, Am-

sterdam.
Konungariket Danmark; st. Köpenhamn, h:stad
Förbundsrepubliken Schweiz; st. Bern, h:stad, Geneve

(Schenév).
Kejsaredömet Österrike; st. Wien, h;stad, Triest, Prag,

Ofen-Pesth.
Nord-Tyska förbundet, omfattande konungariket Preus-

sen, konungariket Sachsen samt 20 mindre sta-
ter i norra delen af Tyskland; st. Berlin, h:stad,
Königsberg, Danzig, Köln, Frankfurt am Main;
Dresden; Hamburg.

Konungariket Bajern; h:stad Miinchen.
Konungariket Wiirtemberg; h:stad Stuttgart.
Storhertigdömet Baden; h:stad Karlsruhe.
Storhertigdömet Hessen; h:stad Darmstadi,
Furstendömet Lichtenstein.

3) Nordvestra Europa.
Konungariket Stor-Britannien, sammansatt af konunga-

rikena England, Skottland och Irland; st. Lon-
don, h:stad, Liverpool, Manchester, Edinburgh.
Dublin.
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Konungariket Sverige; st. Stockholm, h:stad, Göteborg.
Konungariket Norige, har med Sverige gemensam ko-

nung; st. Kristiania, h:stad,

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

jorden, omfattar östra Europas slättland, hela
norra delen af Asien eller Sibirien samt en del
af Turans lågland. Städer: S:t Petersburg, vid
Nevås utflöde i finska viken, hufvudstad och
kejsarens residens, Moskwd, rikets äldre hufvud-
stad, Riga, Archangel, Odessa, Warschau.

Af de länder, hvilka inom Europa höra till det
ryska riket, är att särskildt nämna
Storfurstendömet Finland, h:stad Helsingfors.

Storfurstendömet Finland (Suomi),
vårt fädernesland, består af följande landskap: Egentli-
ga Finland (Warsinais Suomi), Satakunda (Satakunta),
Åland (Ahvenanmaa), Nyland (Uusimaa), Tavastland
(Häme), Savolaks (Savo), Karelen (Karjala), Öster-
botten (Pohjanmaa) med den till Finland förande delen
af Westerbotten och finska Lappland (Lappi). Till
styrelsen och förvaltningen är landet indeladt i 8 af gu-
vernörer styrda län: neml. Uleåborgs, Wasa, Abo, Ny-
lands, Wiborgs, Kuopio, S:t Mikkels och Tavastehus län.

Uleåborgs och Kajana län består af finska Lapp-
land, finska andelen af Westerbotten och norra delen
af Österbotten. St. Torneå (Tornio), Kemi, Uleåborg
(Oulu), Brahestad (Raahe), Kajana (Kajaani). —

Wasa län omfattar södra Österbotten, nordvestra delen
af Tavastland och nordöstra hörnet af Satakunda. St.
Gamla-Karleby (Kokkola) , Jakobstad (Pietarsaari),
Ny-Karleby (Uusi Kaarlepyy, Joensuu), Wasa (Waasa),
Kaskö (Kaskinen), Kristinestad (Ristiina), Jyväsky-
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lä. — Abo och Björneborgs län med Ålands höfdinge-
döme omfattar Egentliga Finland, vestra och större de-
len af Satakunda, Åland samt en liten del af vestra
Nyland. St. Björneborg (Pori), Raumo (Rauma), Ny-
stad (Uusikaupunki), Nådendal (Naantali), Abo (Tur-
ku), Mariehamn. — Nylands län består af vestra och
större delen af Nyland och en del af sydöstra Tavast-
land. St. Ekenäs (Tammisaari), Helsingfors (Hel-
sinki), Borgå (Porvoo), T^ovisa (Loviisa). — Wi-
borgs 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 (Käkisal-
mi), Sordavala (Sortavala), Willmanstrand (Lap-
peenranta). — Kuopio län omfattar norra delen af Ka-
relen, norra delen af Savolaks och nordöstra delen af
Tavastland. St. Kuopio, Joensuu. — S:t Mikkels län
omfattar mellersta Savolaks och sydöstra Tavastland.
St. Nyslott (Savonlinna), S:t Mikkel'(Mikkeli), Hei-
nola. — Tavastehus län omfattar sydvestra Tavastland
och Östra Satakunda samt en liten del af nordvestra
Nyland. St. Tavastehus (Hämeenlinna), Tammerfors
(Tampere).
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Andra knrsen.

Då geografin beskrifver jorden till dess form, stor-
lek och förhållanden till de öfriga verlds- och himla-
kropparne, kallas den matematisk geografi. Beskrifnin-
gen af jorden till dess ytas naturliga beskaffenhet, land,
vatten, klimat och naturalster, kallas fysisk geografi.
Beskrifningen af jorden såsom menniskornas boningsplats
eller såsom fördelad i skiljda stater och samhällen kal-
las politisk geografi.

MATEMATISK GEOGRAFI.
De sjelflysande himlakropparne benämnas älven

fixstjeruor. Deras antal och afstånd från jorden är o-
fantligt stort. Den så kallade vintergatan och de så
kallade töckenfläckar ne eller nebidoserne, hvilka likna
ljusa molntappar, bestå af en stor mängd stjernor, hvil-
kas inbördes afstånd, så nära de än synas vara till hvar-
andra, är otroligt stort. Den näst solen till jorden när-
maste fixstjerna befinner sig på ett afstånd från jorden
af 4 biljoner mil. För större redighets skull samman-
fattas 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 jor-
den, som kallas norra polen.
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Solen är den för oss vigtigaste fixstjernan och den,
om hvilken vi hafva den största, ehuru en mycket ofull-
ständig kännedom. Kring solen, och sannolikt äfven
kring hvarje annan fixstjerna, röra sig i mer eller min-
dre aflånga banor (ellipser) några mörka kroppar, hvil-
ka 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 fixstjernor-
na 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 oändlighet. Den rö-
relse, hvilken man med säkerhet känner hos vår sol och
hvars tidslängd man kunnat beräkna, är dess omkring-
rullning, hvilken fullbordas på omkring 25| våra dygn.

Vårt solsystem utgöres, såvidt det hittills är be-
kant, af följande mörka kroppar, neml. 114 planeter,
21 drabanter eller månar och ett antal kometer. —

Planeterna hafva en viss likhet med fixstjernorna, men
ett mattare och lugnare sken. De röra sig omkring
solen från vester mot öster uti nästan cirkelrunda ba-
nor. Deras afstånd från solen är olika stort och i följd
deraf är äfven omloppsbanornas och omloppstidernas
längd olika. Uppräknade efter deras allt större afstånd
från solen äro planeterna följande: Merkurius, Venus,
Jorden, Mars, de 106 små planeterna eller planetoiderna,
Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. — Månarne
äro himlakroppar, hvilka från vester till öster röra sig
omkring någon planet och åtfölja denna på dess vandring
kring solen. Jorden åtföljes af 1 måne, Jupifer af 4,
Saturnus af 8, Uranus af 6 och Neptunus af 2. — Ko-
meter eller svansstjernor igenkännas bäst genom deras
lysande svans, merendels på den från solen vända sidan.
De genomlöpa rymden i alla rigtningar och deras om-
loppsbana kring solen är mycket aflång, hvarföre de
stundom äro solen mycket nära, stundom derifrån långt
aflägsna.
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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 bör-
jan af januari månad, är den omkr. 700,000 mil när-
mare till solen än i början af juli månad, då den ar
derifrån mest aflägsen. Längden af jordens omloppsba-
na kring solen eller den såkallade ekliptikan är om-
kring 150 miljoner mil. I denna bana framskrider jor-
den hvarje sekund omkr. 4^ mil och genomlöper hela
banan på 365 dygn 5 timmar 48.min. och 49 sek. eller
ett år *).

Månen. Under sitt omlopp kring solen åtföljes jor-
den af månen. På månen råder omvexling af slätter
och ganska höga berg; vattensamlingar anser man icke
skola finnas der. Emedan månen är en klotformig
kropp och lyser med ett från solen lånadt sken, måste
den efter sin olika ställning till solen och jorden visa
sig för oss i olika gestalter. Äro solen och månen på
samma sida om jorden, vänder månen sin af solen be-
lysta, hälft från jorden. Månen är då för oss osynlig:

*) I våra borgerliga år tagas dock dessa 5 t., 48 m. och 49 s.
icke hvarje år i beräkning, utan består 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. 23J 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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nymåne. Äro deremot solen och månen på hvar sin
sida om jorden, måste månens af solen belysta hälft äf-
ven vara vänd mot jorden. Månens hela skifva är då
for oss synlig: fullmåne. Under de 14—15 dygn, som
äro emellan ny- och fullmåne, visar månen en för hvar-
je dag allt större del af den belysta halfvan, men under
de följande 14—15 dygnen 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
äfven förorsakas af solens, jordens och månens inbördes
ställning, äro sol- och mån-förmörkelser. När jorden
är emellan solen och månen i rak linie med dem, blif-
ver månen, hvars mot jorden vända hälft då borde va-
ra hel och hållen belyst och synlig, i stället antingen
hel och hållen eller till någon del förmörkad, emedan
solens strålar af jorden hindras att falla på månen. I
förra fallet säges förmörkelsen vara total, i det sednare
partiel. Likaså inträffar en total eller partiel solför-
mörkelse (rättare borde den kallas jordförmörkelse), då
månen träder emellan solen och jorden och sålunda un-
danskymmer solen eller någon del deraf för någon viss
trakt på jorden.

Jordens form ocb 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 portugisarn Magelhaen under
en treårig resa (1520 —1522). — Genom en mängd upp-
höjningar och fördjupningar på ytan afviker väl jorden
ifrån att vara ett fullkomligt klot, men dessa ytans o-
jemnheter behöfva icke tagas i betraktande, ty på ett
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så stort klot som jorden äro de af nästan ingen bety-
delse. 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 bortfalla, 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 kar-
tor, antingen såsom räta linier eller bugtiga såsom cir-
kelbågar. Den förnämsta af dessa linier är den, som
är dragen omkring jorden i öster och vester, lika långt
från hvardera polen. Den kallas eqvator eller dagjem-
nings-linie, ty då solens strålar falla lodrätt på de or-
ter, der denna linie tankes gå fram, äro dagar och nät-

ter lika långa på hela jorden eller hvardera 12 timmar.
Eqvatorns längd är 5,400 mil och således är hvarje
grad af eqvatorn 15 mil (eller lOf finska mil). Den li-
nie, som man kan tänka sig vara dragen midtigenom
jorden i öster och vester, så att dess båda ändpunkter
äro i eqvatorn, kallas jordens diameter eller tvårlinie.
Dess längd är 1,719 mil. Jordens axel är nästan 6 mil
kortare. Jorden är således, äfven om ytans ojemnheter
förbises, icke ett fullkomligt klot, utan den är samman-
tryckt eller platt vid polerna. Dock är äfven denna af-
vikelse på ett så stort klot som jorden obetydlig. — De
öfriga på jorden dragna cirklarne kallas antingen
ParaZZeZ-cirklar eller Meridian-civlda.v. Parallel-cirklar-
ne äro icke alla lika långa, utan de blifva allt min-
dre ju närmare de äro till någondera polen. Gra-
derna af skilj da parallelcirklar äro derföre icke hel-
ler lika långa. En grad af eqvatorn är 15 mil, men
en grad af t. ex. den parallelcirkel, 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 endast hälf-
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ten deraf. Alla meridianer äro lika långa och de gra-
der, hvaruti en meridian delas, kunna anses vara lika
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 mid-
dag samma stund som vi. Emedan jordens rullning
kring sin axel sker från vester mot öster, måste de,
som bo öster om oss, hafva sin t. ex. middag tidigare,
och de, som bo mot vester, sednare än vi. För hvarje
grads skillnad i rum blir skillnaden i tid 4 minuter och
för 15 grader således en timme. Då en person, som i
Finland bor under 40° longitudsgraden, har middag eller
kl. 12 på dagen, har den, som bor i Asien under 100
longit. graden, kl. 4 på eftermiddagen, men den, som
bor i Amerika under 310 graden, kl. 6 på morgonen.

Jordens indelning i zoner. Utaf parallelcirklarne
hafva de två, som dragas 23£ ° från eqvatorn, på hvar-
dera sidan derom, samt de två, som dragas på samma
afstånd från hvardera polen, egna benämningar. De för-
ra två kallas vändkretsar, de två sednare polcirklar.
Genom dessa fyra parallelcirklar delas jordytan i 5 zo-
ner eller bälten. Emellan 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. Emellan en vändkrets och
närmaste polcirkel ligger den norra och den södra
tempererade eller milda zonen. Inom de båda polcirklar-
ne ligga norra och södra kalla zonen. Denna indelning
äfvensom zonernas benämning har sin grund i den oli-
ka värmegrad, som äger rum på 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, de-
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sto mindre blir värmen derstädes. Närmast eqvatorn är
värmen derföre störst, vid polerna minst. Skulle solens
strålar alltid falla i samma rigtning mot samma del af
jordytan, så skulle värmen derstädes alltid vara densamma;
men nu är förhållandet sådant, att under årets ena hälft
solens strålar falla' lodrätt på något ställe norr om e-
qvatorn och under årets andra hälft söder om eqvatorn,
äfvensom att det af lodräta strålar träffade bältet af
jordytan 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 årsti-
der 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 inträffar vid de tider, då so-
lens strålar falla alldeles lodrätt eller föga snedt; den
varar flere månader, under hvilka regnet nedströmmar
i ymnighet och med stor häftighet. Uti de tempererade
zonerna kan man urskilja 4 årstider. Härvid är dock
att märka, att närmast vändkretsarne, ända till 30°,
råder likhet med heta zonen, likasom å andra sidan
närmast polcirklarne med de kalla zonerna. Ehuru vis-
serligen bestämda årstider kunna märkas på andra sidan
om 30°, äro dock snö och frost sällsynta ännu till
35—40°. Uti de kalla zonerna har man endast två
årstider, emedan öfvergångarne ifrån en lång och sträng
vinter,till en kort, men stundom ganska varm sommar,
äro mycket korta. Dessa årstider äro på de båda si-
dorna om eqvatorn hvarandra så motsatta, att norra
halfklotet har sommar, då vintern herrskar i det södra,
och tvärtom. — I sammanhang härmed står olikhet i
dagars och nätters längd på skiljda delar af jorden.
Ju närmare till någondera polen en ort är belägen, de-
sto större är skillnaden emellan dagarnes och nätternas
längd under olika tider af året, hvaremot denna olikhet
i närheten af eqvatorn är obetydlig. Derstädes är så-
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väl dagen som natten under hela året vid pass 12 tim-
mar hvardera; vid 40° latitud är längsta dagen 15 tim.
och likaså efter 6 månader längsta natten; vid 60° re-
dan 19 tim.; vid polcirkeln eller 66|° 24 tim., i det
solen ett helt dygn är öfver horisonten, men 6 månader
derefter ett helt dygn osynlig; vid 70° går längsta da-
gen och längsta natten hvardera till 2 månader; vid
polen är solen 6 månader oafbrutet öfver horisonten,
men de öfriga 6 månaderna osynlig. Den 21 mars ski-
ner 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-dagjem-
ning. 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 och
kalla detta sommar-solstånd. Sex månader derefter
eller den 22 december inträffar vårt vinter-solstånd, då
vi hafva vår kortaste dag, emedan solen då skiner lod-
rätt på det 23|° söder om eqvatorn liggande jordbältet.
Härvid är att märka, att största värmen icke inträffar
vid sommarsolståndet eller starkaste kölden vid vinter-
solståndet, utan någon tid derefter, emedan luften och
jorden icke på engång, utan endast småningom uppvär-
mas och afkylas.
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FYSISKA GEOGRAFIN.
Land och haf äro icke jemnt fördelade på jorden,

utan landet är mest samladt mot norr. På norra half-
klotet 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
jorden, neml. dess större eller mindre afstånd från 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
bergstrakter och andra mera upphöjda landsträckor ett
kallare klimat än slätter och lågländer, och värmen af-
tager i samma mån, som landet höjer sig, tills man slut-
ligen kommer till ett ställe, den eviga snögränsen, of-
van hvilken snö och is icke mera smälta, likasom då
man från eqvatorn närmar sig någondera polen. I all-
mänhet kan man anse, att temperaturen faller 1 grad
för hvarje med 550—600 fot ökad landets upphöjning
samt \ grad för hvarje latitudsgrad. Den eviga snö-
gränsen är under eqvatorn på omkr. 15,000 fots afstånd
från jorden, men sänker sig efterhand, så att den i
sydligaste Europa (37°) är 10,000 fot, i sydligaste Finland
(60°) 5,800 fot, vid Nordkap (71°) 2.400 fot aflägsen
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från jorden, men vid 75° och mångenstädes redan för-
ut befinner sig invid jordytan. De inre delarne af ett
större land hafva varmare sommar och kallare vintrar
samt i allmänhet hastigare öfvergångar deremellan än
öar och kustländer, der hafsluften bibehåller en jemnare
värmefördelning. Man har således att skilja emellan ett
kontinentalklimat och ett hafsklimat; det förra har tor-
rare luft än det sednare, der luftens fuktighet är större
och nederbörden ymnigare. Sandöknar upphettas snart,
men afkylas äfven snart. Sumpiga, vatten- och skog-
rika samt mindre uppodlade landsträckor hafva kalla-
re klimat än mera odlade. Äfven beror klimatet af
vindar, ty vissa vindar (hos oss de nordliga och ostli-
ga) medföra kyla, andra åter (de sydliga och vestli-
ga) värma. Vestra kusten af ett större land har der-
före vida mildare klimat än den östra. I allmänhet
njuter norra och östra halfklotet ett mildare klimat 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.
— På klimatet i ett land inverka äfven hafsströmmarne.
De så kallade polarströmmarne beteckna hafsvattnets
strömmande från polerna mot eqvatorn och medföra
kyla åt de af dem berörda länder. Emellan vänd kret-
sarne strömmar hafvet alltid från öster mot vester, hvil-
ket betecknas med namnet eqvatorialströmmen, som
medför värme. En utgrening från denna är den såkal-
lade golfströmmen, som utgår från Mexiko-viken och
sträcker sig tvärsigenom Atlantiska hafvet mot Europas
vestra kust, hvars klimat derigenom mycket förmildras.
— För att bestämma ett lands värmeförhållanden är
icke nog att fästa sig vid värmen och kölden enskilda
dagar och stunder, utan måste flera års såkallade me-
deltemperatur rådfrågas och afses.
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Sammanfattningen af alla ett lands vexter kallas dess
flora och af djuren dess fauna. Hvarje landsträcka har
sin egen flora. Likasom den aftager i rikedom från e-
qvatorn mot polen, aftager den äfven från låglandet
uppåt höglandet. På de ställen i heta zonen, der till-
räcklig fuktighet finnes, förekomma yppiga, ända till
ogenomtränglighet täta skogar, palmer, bananer,
de ädlaste fruktträd, de finaste krydder. Inom de tem-
pererade zonerna finna vi i t. ex. södra Europa stän-
digt grönskande löfträd, oranger, mandel, fikon, oliver,
mulbärsträd (silke) och vin. I medlersta Europa, der
vinodlingen upphör, framträda äplen, päron, körsbär,
samt skogar af ek, bok, lönn. Norra Europas skogar
bestå hufvudsakligen af björk, tall, gran; fruktträden
ersättas af bärbuskar, grässlagen af mossor och lafvar.

Den rika djurverld, som finnes i de heta länder-
na, har att framvisa flera olika slags apor, storartade
elefanter, lejon, tigrar, kameler, strutsar, kondorer, or-
mar och krokodiler, fåglar med praktfulla fjädrar, ota-
liga insekter. De tempererade klimaterna äro hemlan-
det för de mera nyttiga djuren, såsom hästar, hornbo-
skap, får och hjortar samt fåglar, utmärkta för sin sång.
De kalla länderna äro de pelsbärande djurens hemland,
äfvensom renarnes. Vid djuren i hafvet gäller icke den
eljest vanliga regeln om ett aftagande mot polerna, ty
polarhafven äro rika på hvalfiskar, skjälar och allehan-
da fiskarter.

Nenniskan.

Menniskan tillhör icke något visst klimat, hon kan
uppehålla sig öfverallt. Genom sina själsförmögenheter
kan hon göra sig till herre öfver naturen, äfven om hon
också icke kan befria sig från beroendet af naturkraf-
ternas inverkan. På polarländernas isfält krymper krop-
pen tillsamman, ansigtsfärgen blir smutsig och sinne*
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trögt; i de heta klimaterna mörknar hyn, förslappas och
förvekligas kropps- och själskrafterna; i de temperera-
de klimaterna kan menniskan bäst utveckla hela rike-
domen af sin kropps krafter och sin själs anlag. Krop-
pens lemmar äro andens tjenare och efter dennes utbild-
ning måste de förra rätta sig. Menniskornas antal på
jorden beräknas till 1200 miljoner, hvaraf på Europa
komma 300 milj., på Asien 700, på Afrika 120—140,
Amerika 60—70 och Australien 3—4 milj.

Med afseende å hudens färg och hufvudskålens
bildning 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 Af-
rika samt öfverflyttar äfven till de andra verldsdelarne.
Mer än andra stammar har denna vinlaggt sig om
själsodling och högre bildning samt verkar på de öfri-
gas höjande och förädling. 2) Mongoliska eller gula
rasen omfattar de finska folken (Ungrare, Finnar, Lap-
par o. s. v.) i Europa, innevånarena i mellersta, norra
och östra Asien samt Amerikas polarländer (500 milj.).
3) Malayiska eller bruna rasen bebor sydostligaste Asi-
en och en del af närbelägna öar (25 milj.). 4) Indi-
anska eller röda rasen är Amerikas urbefolkning, som
alltmera undantränges och försvinner från jorden (15
milj.). 5) Neger- eller svarta rasen (130 milj.) har Af-
rika till sitt fädernesland. En dess afart är Papua-
stammen, som bebor Nya Holland och en del af Austra-
liens öar. Dessa menniskor stå lägst af alla och höja
sig knappt öfver djuren; några äro äfven menniskoätare.

Genom lefnadssättet skiljer man emellan vilda, half-
vilda och bildade folk. De kallas vilda, som lefva en-

dast af fiske, jagt och vilda frukter. De hafva icke fasta
boplatser, stundom icke ens någon annan boning än jord-
kulor och trädens skugga. De halfvilda folken äro mest
nomader, d. ä. de lefva af boskapsskötsel, bo i tält och
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flytta omkring med sina boskapshjordar efter behof af
bete. Bildade eller civiliserade folk idka åkerbruk så-
som hufvudnäring, men äfven efter sitt lands beskaffen-
het boskapsskötsel, jagt och fiske. De sysselsätta sig
äfven med slöjder, handel, konster och vetenskaper. De
hafva fasta boplatser, lagar och en stadgad regering. —

Ett lands naturliga beskaffenhet utöfvar i detta afseen-
de ett stort och mäktigt inflytande. Högländer, öknar
och stepper äro hemlandet för jägare och nomader. I
de af floder bevattnade dalarne och på de bördigare
lågslätterna har befolkningen börjat idka åkerbruk, sö-
ka sig fasta bostäder och ett ordnadt samhällslif, som är
första vilkoret för all bildnings uppkomst. Kustländer-
nas befolkning söker sig ut på hafvet och idkar sjöfart
och handel. Floder och haf skilja icke folken från
hvarandra, utan underlätta deras inbördes förbindelse,
hvarigenom bildningen befordras och allt mera utbredes.

Uti spmÄ-förmågan uppenbarar sig menniskans
andliga natur. Obildade folks språk är fattigt, men ju
mera menniskan höjer sig i bildning, desto rikare blir
äfven språket. Språken äro många och derigenon skil-
ja sig folk och nationer ifrån hvarandra. — Skiljda de-
lar af jordytan, hvilka genom sin naturbeskaffenhet, ge-
nom naturliga gränser (haf, berg, floder) eller genom
befolkningens olikhet till språk, seder och lynne äro
från hvarandra skiljda, kallas länder. Landstycken,
hvilkas befolkning är förenad under en gemensam sty-
relse, bilda en stat. A ena sidan kan ett land omfatta
flera stater, likasom å den andra en stat kan bestå af
flera länder. Endast hos de bildade folken kan fråga
vara om en borgerlig statsförening; hos nomadiska folk
äger en patriarkalisk styrelse rum, d. ä. husfadren har
oinskränkt makt öfver sin familj och sitt husfolk; flera
vilda folk erkänna icke alls något öfverhufvud. Det
sätt, hvarpå styrelsen i en stat handhafves kallas rege-
ringsform. En stat har monarkisk styrelse, då en per-
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son (under namn af kejsare, konung, hertig o. s. v.)
står i spetsen för densamma. Monarkens makt är of-
tast ärftlig; stundom tillsättes han genom val (t. ex.
påfven). Har monarken rätt att ensam stifta, ändra och
upphäfva lagar, äfven om han sjelf rättar sig efter be-
stående lag, säges hans makt vara oinskränkt och han
sjelf kallas sjelfherrskare. Urartar detta till ett godtyck-
ligt förfarande med undersåtarenas lif, frihet och egen-
dom, uppkommer despotism. En monarki, der regenten
delar lagstiftande makten med folket och är genom vis-
sa grundlagar (konstitution) bunden i sitt handlingssätt,
kallas inskränkt eller konstitutionel. Uti en sådan stat
sammanträda på vissa tider folkets ombud till såkallade
riksdagar, parlament o. s. v. Republik (fristat) kallas
den stat, hvarest högsta makten tillhör antingen enskil-
da 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 derhän, att hela makten
faller i en obildad pöbelmassas händer, uppkommer pö-
belvälde (oklokrati), som lätt öfvergår till fullkomlig re-
geringslöshet (anarki). En förbundsstat består af flera
fristater, hvar och en med sin egen styrelse, men der-
jemte förenade under en gemensam. Ett statsförbund
är en förening af flera sjelfständiga stater till gemen-
samt skydd.

Språket, lefnads- och styrelsesättet äro uttryck af
och stå i närmaste samband med folkets bildningsgrad;
ett annat hufvudkännetecken derpå är dess religion.
I detta afseende har man att åtskilja monoteister, som
dyrka den enda och sanna Guden, och polyteister eller
hedningar, hvilka antaga flera gudar och såsom sådane
dyrka vissa naturting. Monoteismen underafdelas i Ju-
dendom eller Mösaism, Kristendom och Islam eller
Mohammedanska religion. Judiska religionens anhängare
(10 milj.) äro kringspridda i alla länder. Kristendomen
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räknar bland sina bekännare (350 milj.) Europas nästan
alla invånare samt äfven många i de andra verldsdelar-
ne, mest i Amerika. Den i bildning längst hunna de-
len af menniskoslägtet bekänner kristna läran. Islams
bekännare (150 milj.) finnas i sydöstra Europa, sydve-
stra Asien och norra Afrika. Den kristna religionens
bekännare sönderfalla genom olikhet i vissa hufvudsak-
liga lärosatser i 4 afdelningar: romersk-katolska, gre-
kisk-kristna, evangelisk-lutherska och reformerta, af hvil-
ka de två sednare äfven innefattas under benämningen
protestanter. — Uti en stat bekännas oftast flera reli-
gioner. En af dessa kallas statsreligion, hvars anhän-
gare vanligen hafva större rättigheter än de öfriga:
dock finnas äfven stater, i hvilka bekännare af hvilken
religion som helst hafva lika rättigheter.

Menniskoslägtets bildning har icke alltid varit så-
dan den nu är. Historien visar huru menniskoslägtets
bildning och öfriga tillstånd under tidernas lopp gestal-
tat och utvecklat sig, samt att under den Gudomliga
Försynens ledning menniskoslägtet sträfvat och kommit
till en allt högre förädling.



45

POLITISKA GEOGRAFIN.

EUROPA,

Ibland alla verldsdelarne har Europa det förmån-
ligaste klimatet, såsom icke utsatt för alltför stor värme
eller köld. Landsträckor, hvilka trotsa menniskans alla
odlingsförsök, förekomma väl icke till en betydligare
mängd och utsträckning, men icke äro å andra sidan
klimat och bördighet sådana, att -befolkningen befrias
från omtanke för sitt uppehälle. Naturformerna och na-
turalstren äro icke så storartade, som i de andra verlds-
delarne. Europas såväl flora som fauna saknar prakt-
fulla och förtjusande alster, men omfattar de för menni-
skan mera nyttiga. Äfven inom stenriket intages icke
främsta rummet af de ädla metallerna (guld, silfver),
utan af de nödvändigaste: jern, stenkol och salt. Af de
sädesslag, som hufvudsakligen tjena menniskan till föda,
förekomma ris (icke nordligare än 45°), mais (54°), hvete
(62°), hafra (63°), råg (67°) och korn (70°). Gynn-
sama naturförhållanden hafva bidragit att höja denna
verldsdel framför de andra. Den är icke allenast för
oss, som bo derstädes, utan äfven i öfrigt den förnäm-
sta verldsdelen: den öfverträffar de andra genom en
tätare befolkning, genom dess större framsteg i jord-
bruk, industri, handel, konster, vetenskaper och bildning
i allmänhet, hvarföre den redan länge utöfvat ett stort
inflytande på de andra verldsdelarne. — Befolkningen
tillhör hufvudsakligen den kaukasiska rasen och består
af följande hufvudstammar: 1) den grekisk-latinska el-
ler romanska i sydvestra och södra delen, 2) den germa-
niska i mellersta och nordvestra delen, och 3) den slavi-
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ska i östra delen. Enhvar af dessa stammar omfattar
omkr. 90 milj. menniskor. Dessutom finnas folk, som
höra till den celtiska stammen, på de brittiska öarne,
till den iberiska och arabiska, på pyreneiska halfön, till
den lettiska, sydost om Östersjön, till den judiska, sprid-
da öfverallt. Till den mongoliska rasen höra de finska
och ungerska folken i norra och östra delen samt de
turkisk-tatariska i söder och sydost. Hos de romani-
ska och södra germaniska folken är katolska religion,
hos de vestra germaniska folken den reformerta, hos de
norra germaniska, finska och lettiska folken den evan-
gelisk-lutherska, hos de slaviska folken den grekiska
och hos de turkisk-tatariska folken den mahommedan-
ska religion den allmännast rådande.

Kejsaredömet Ryssland,
Till vidden den största af alla nuvarande stater

på jorden och en af Europas så kallade stormakter,
består af östra Europa (öfver hälften af verldsdelen)
och norra Asien (en tredjedel af denna verldsdel). Stor-
leken är omkr. 380,000 qvadrat mil och folkmängden
77 miljoner. Här behandlas nu endast europeiska delen,
utgörande omkr. 102,000 qv. m. med en befolkning af
68 milj. eller 670 på hvarje qv. mil. Gränserna äro i
norr Norra Ishafvet med Hvita hafvet, i nordvest Norige
(Jakobs elf, Patsjoki och Tenojoki) och Sverige (Muonio
och Torneå elfvar), i vester Bottniska viken, Ålands haf,
Östersjön, Preussen och Österrike, i sydvest Turkiet, i
söder Svarta hafvet, i sydost och öster Asien. Det eu-
ropeiska Ryssland kan indelas i det egentliga kejsare-
dömet Ryssland, konungariket Polen och storfurstendö-
met Finland, hvilket sistnämnde land, ehuru med det
öfriga riket oskiljaktigt förenadt, har en egen styrelse
och förvaltning.
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1. Kejsaredömet Ryssland.
Man indelar det egentliga Ryssland (93,000 qv. m.,

62 milj. inv.) i följande delar: Östersjö-provinserna,
länderna vid Östersjön och Finska viken (mest eröfrin-
gar från Sverige), stora Ryssland, landets mellersta och
norra del, lilla Ryssland, söder om stora Ryssland, ve-
stra Ryssland (f. d. polska länder), södra Ryssland,
länderna längs Svarta hafvet (mest eröfringar från Tur-
kiet), Astrachan och Kaukasien, sydöstra delen (f. d.
tatariskt kanat) samt Kasdn och Permien, östra delen
(äfven ett tatariskt kanat).

Största delen är en lågland slätt. Längs östra
gränsen sträcka sig Ural-bergen, som med flera skog-
bevexta armar sänka sig och försvinna i de låglända
stepperna vid Kaspiska hafvet. Äfven den längst i sö-
der utlöpande halfön Krim är bergig. I nordost och
sydvest sträcker sig genom slätten en skogbevext landt-
rygg, den yralisk-baltiska, som fortgår i låga kullar,
hvilka nå sin största höjd (1000 fot) i Waldai eller
Wolchonski skogen, söder om sjön limen.

De förnämsta vattendrag äro: till Ishafvet floder-
na Petschöra från Ural och Mesen; — till Hvita hafvet
Dvina (Wienajoki), som under namn af Suchöna utrin-
ner ur Kubinska sjön; sjön Imandra på lappska halfön
till Kantalahti, Hvita hafvets nordvestra vik; — till Fin-
ska viken och Östersjön Newd från Ladoga (Laatokka
meri), som sjelf upptager österifrån sjön Onega (Ääninen)
genom £Wr(Syväri) och söderifrån sjön limen genom Wol-
chof (Welhojoki); Naråva från sjön Peipus; Duna till
Riga viken; Ni-emen, hvars mynning är inom Preus-
sens område; —till Svarta hafvetDniestr, Bog, Dniepr,
Don till Asofska sjön, och Kuban, gräns mot Asien;
— till Kaspiska hafvet Terek, gräns mot Asien; Wol-
ga, Europas största flod, upptagande Oka på högra och
Karna på venstra sidan; Ural, gräns mot Asien. Alla
dessa floder äro segelbara under största delen af sitt
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lopp. — Bland kanaler äro de vigtigaste: a) för att
förbinda Wolga med Östersjön, Wischnei-Wolotschok-
ska emellan Tvertsa, biflod till Wolga, och Msta, som
infaller i limen, — Tichvinska emellan Mologa, biflod till
Wolga, och Tichwinka, som infaller iLadoga, — Maria,
emellan sjön Bäloje Osero (Walkeajärvi), hvarifrån floden
Tscheksna rinner till Wolga, och floden Wutegra, som
infaller i Onega, — Onega och Lagoda kanalerna längs
södra stränderna af de liknämnda sjöarna, på hvilka
segelfarten är farlig och besvärlig; b) Kubinska,
som förbinder Ishafvet med Östersjön och Wolga, deri-
genom att den leder från Kubinska sjön till Tscheksna;
c) Beresinska, som förbinder Duna och Beresina, bi-
flod till Dniepr och således Östersjön med Svarta hafvet.

Till följe af landets stora utsträckning råder stor
olikhet till naturbeskaffenhet, klimat och produkter.
Klimatet är kontinentalt och vida kallare än i vestra
Europa under samma breddgrader. Till sin naturliga
beskaffenhet kan landet indelas i fyra regioner, a) I
Öde-regionen, omfattande de nordligaste delarne, är mar-
ken öfver halfva året täckt af is och snö och under
den korta sommarn upptina knappt de tillfrusna mos-
sarne och tundrorna. Ingen jordkultur äger rum; en-
dast mossor, lafvar, några bärsorter och nödvexta buskar
trifvas. Menniskans enda följeslagare i dessa ödemarker
äro renar och hundar. Renskötseln samt fiske och jagt
lemna medlen till hennes uppehälle, b) Skogsregionen
(emellan 66 och 60°) har mager sandjord emellan sto-
ra sumpsträckor och kärr. Största delen upptages af
barrskogar, der en indrägtig jagt bedrifves. Vid Hvita
hafvets stränder börjar jordbruk idkas', korn, råg, hafra,
bohvete, potäter. c) Jordbruks-regionen (60° —50°) har
ett gynsamt klimat och i allmänhet bördig jordmån.
Särdeles gäller detta om det så kallade Svartmylle-bäl-
tet, som sträcker sig med en bredd af omkr. 40 mil
från Uralbergen kring nedra Karna, mellersta Wolga och
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Oka samt söder om de stora Rokitno- och Pinska-kär-
ren i vestra delen. Rika skördar af råg, hvete, lin,
hampa m. m. erhållas. Vid Volga trifvas äplen, päron,
körsbär, ek och lind; i lilla Ryssland bok, meloner, ar-
buser, valnötter, persikor, aprikoser, d) Steppregion,
landet söder om 50°, innehåller i sin vestra del herrli-
ga sades- och fruktländer, bärande hvete, mais, hirs,
ris, vinrankor, mulbärsträd, fikon, mandlar, pomeranser,
oliver; hvaremot den östra delen i allmänhet är en
skoglös, af torrka och regnbrist lidande stepp med salt-
haltig jord och saltkällor.

Rikedomen på naturprodukter är stor. Hufvudnä-
ringen är åkerbruk, som bäst lönar sig på svartmylle-
bältet. Boskapsskötseln är hufvudnäringen på de södra
stepperna och i den nordligaste delen. Hästen är favorit-
djuret på stepperna, och af de i Europa mindre vanliga
djur förekomma såsom husdjur kameler. På Krim finnas
finulliga får. Biskötseln är betydlig i mellersta delen och
silkesafveln i södern. Fisket är indrägtigt i Wolga, Ural
och Kaspiska hafvet, der man fångar stör, af hvars rom
beredes kaviar; i Ishafvet fångas torsk och sill. Jag-
ten sysselsätter sig i de norra skogarne med ekorrar och
fågel samt på Ishafvet med skjälar, valrossar och vild-
gäss. Uralbergen hysa stora förråd på guld, jern, kop-
par, platina, salt, ädla stenar. Stora stenkolslager fin-
nas i sydöstra delen, der äfven sjöarna hysa salt. Sko-
garne lemna timmer, tjära och pottaska. Industrin är
ganska liflig i midten af landet. Fabriksverksamheten
sysselsätter sig förnämligast med läder, tågverk, pels-
verk, ljus, tvål, oljor, tobak, glas, linne och andra väf-
nader. Den inre handeln är liflig längs de segelbara
floderna och kanalerna. I sednare tider har man bör-
jat anlägga jernvägar och allt flera påtänkas. Utrikes-
sjöhandeln är stor, men bedrifves mest af utländningar.
De förnämsta utförsvarorna äro de vigtiga artiklarne
säd, lin, hampa, talg. Från hamnarne vid Ishafvet
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(Archangel) erhållas lin, jern, trän, pelsverk och skogs-
produkter; vid Finska viken och Östersjön (Petersburg,
Riga, Reval, Libau) säd, lin, hampa, lin- och hampfrö,
talg, hudar, pelsverk, metaller och skogsprodukter; vid
Svarta hafvet (Odessa, Kertsch, Taganrog) hvete, lin,
ull, talg, läder; vid Kaspiska hafvet (Astrachan, Kislär)
jern och tyger; genom landthandel (till Preussen) skogs-
produkter, (till Österrike) läder och kreatur, (Turkiet
och Asien) manufakturvaror. De förnämsta införsartik-
lar äro bomull, viner, socker, the, kryddor, tyger m. m.

De flesta innevånare höra till den slaviska stam-
men (53 milj.) och utgöras af Ryssar (öfverallt, mest
i mellersta delen) och Polackar (vestra Ryssland). I
öfrigt förekomma flera finska folkstammar (östra och
norra delen, 1\ milj.), Letter och Litthauer samt Judar
(vestra), Rumäner, Turkar och Tatarer (södra och
östra delen), Kalmucker (sydost), Tyskar (spridda). De
flesta bekänna den grekisk-kristna religionen, öfriga re-
ligionsförvandter äro katoliker (3 milj.) i vestra Ryss-
land, lutheraner (2 milj.) i Östersjöprovinserna, refor-
merta och judar i vestra delen, mohammedaner (21
milj.) i södra Ryssland, samt ett mindre antal hedningar
i norra och östra delarne. För bildningens befordran
finnas 7 universitet, 3 lyceer, en stor mängd gymnasier,
akademier och läroanstalter för så väl allmän bildning
som för bestämda stånd och yrken. Monarken styr med
oinskränkt makt. Till förvaltningen indelas riket i 51
guvernement.

Östersjöprovinserna. I allmänhet väl odlade och frukt-
bara. Landtbefolkningen är finsk och lettisk; de högre
samhällsklasserna utgöras af Tyskar och Ryssar. — (Inger-
manland, Inkerinmaa.) St. Petersburg (Pietari), vid Nevas
utlopp, rikets hufvudstad och kejsarens residens, rikets största
handelsstad, en af de praktfullaste i Europa, universitet, lyceum
och flera inrättningar för vetenskap och konst, flerfaldiga fabri-
ker,'s4o t. — Kronstadt, på ön Retusaari i Finska viken, be-
fäst, rikets förnämsta krigshamn, liflig handelsrörelse (yttre
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hamn för Petersburg), 50 t. — (Estland, Wiroumaa). Reval
(Rääveli), vid Finska viken, god handel, befäst krigshamn, 301.
— Ön Dagö. — (Lifland, Liiwinmaa) Riga, nära Dunas myn-
ning, en af rikets största handelsstäder, vigtiga fabriker, 100 t.
— Dorpat (Tartolinna), nära sjön Peipus, universitet. — Ön
Ösel. — (Kurland). Mitau, 25 t. — Libau, vid Östersjön, god
handel, 10 t.

Stora Ryssland; omfattande den mer och mindre ödsli-
ga och skogrika norra delen samt största delen af den bördiga
jordbruksregionen. Grundbefolkningen i nordvestra delen utgöres
af Lappar och Karelare, på de nordöstra tundrorna af Samoje-
der och söder derom Syrjäner samt kring Wolga och Okå af
Tscheremisser och Mordwiner (alla dessa äro finska folk). Den
öfriga delen är Ryssarnes hufvudland. = Archangel, nära Dwi-
nas utlopp, god handel, 20 t. — Ön Novaja Semlja, obebodd.
— Nowgorod, näraWolchofs utflöde ur limen, fordom stor och
ansenlig, ryska rikets stamort (862 eft. Kr.). — Tiver, vid
Wolga, läderfabr., 301. — Ribinsk, vid Wolga, rikets vigtigaste
inre hamn och medelpunkt i Wolgas kanalsystem. — Jaroslafi,
vid Wolga, lyceum, god flodhandel, linnefabr., 30 t. — Nisch-
nej Nowgorod, vid Okas mynning, stor årsmarknad för handeln
på Asien (the), metallfabr., 30 t. — Orel, vid Oka, handel med
säd och hampa, 35 t. — Tula, vid en biflod till Okå, gevärs-
faktori och andra metallfabriker, 50 t. — Kaluga, vid Okå,
sädeshandel, 35 t. — Moskwa, vid en likbenämnd biflod till
Okå, rikets andra hufvudstad, kejsarens kröningsstad, medel-
punkt för den inre handeln', största fabriksstaden, 350 t. —

Wladimir, vid en biflod till Okå, bomullsfabriker. — Smolensk,
vid Dnjepr, befäst, handel med säd och hampa, 25 t. — JVoro-
nesch, vid Don, 40 t.

Lilla Ryssland. Södra delen kallas Ukrän, fruktbar på
hvete, hampa, tobak och frukter. Befolkningen utgöres af Rys-
sar (Malorossianer) Polackar och Kosacker. =r Kief, vid Dnjepr,
universitet, sockerfabriker, berömdt kloster, 70 t. — Berditschef,
stor handel, 50 t. — Poltawa, vid Dnjeprs biflod Worskla, stora
marknader, 30 t. — Chårkof, vid Dons biflod Donetz, univer-
sitet, vigtigaste handelsstaden i södra delen af inre landet, 50 t.

Vestra Ryssland. = (Litthauen) Wilna, vid Wilia (bi-
flod till Niemen), god handels- och fabriksrörelse, 70 t. —

(Hvita Rysslandj. Witebsk, vid Duna, ien af Rysslands mest
ofruktbara trakter, 30 t. — Mohiléf, vid Dniepr, 50 t. — (Wol-
hynien och Podolien) Schitomir, läder- och metallfabriker, 401.
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Södra Ryssland. = (Bessarabien) Kischinef, stor odling
af plommon och andra frukter, 95 t. — Akkierman, vid Dnjestrs
utloppsvik eller liman, stor handel, 30 t. — (Nya Ryssland)
Odessa, vid Svarta hafvet, rikets andra handelsstad, universitet,

fabriker, 120 t. — Sewastopol, på Krim. — Kertsch, handels-
stad vid inloppet till Asofska sjön, 20 t. — Taganrog, vid A-
sofska sjön, stor hveteshandel, 25 t. — (Donska kosackernas
land) Nowo Tscherkask, vid Don, kosack-atamanens säte, 25 t.

Sydöstra Ryssland. = (Kaukasien, landet emellan Asof-
ska sjön och Kaspiska hafvet) Kislär, vid Kaspiska hafvet,
handel på Asien, 6 t. — (Astrachan, landet kring nedraWolga)
Astrachan, på Wolgas deltaland, stort fiske, handel, 45 t. —

Elton sjön, rik på salt. — Saratof, vid Wolga, stor hveteshan-
del, 85 t. — Orenburg, vid Ural, liflig handel på Asien, 30 t.

Östra Ryssland} der flera finska folkstammar bo, såsom
Syrjäner, Permier, Woguler, Wotjaker, Tschuwascher, Tschere-
misser och Mordwiner. = (Kasan) Kasan, nära Wolga, uni-
vers., fabriker och handel, 65 t. — (Permien) Perm, vid Karna,
handel med Urals produkter, 20 t. — Jekaterinenburg, på östra
sidan om Ural, hufvudort för Urals bergsbruk, 20 t.

2. Honungariket Polen.
Skiljes från det egentliga Ryssland genom floderna

Niemen och Weichsels biflod Bug (2,300 qv. m., 5±
milj. inv., 2,300 på qv. m.), utgöres af en stor slätt, som
endast i södra delen något ojemnas af utskott från Kar-
patherna. Hufvudfloder äro Weichsel och i vestra de-
len Wartha (biflod till Öder). Klimatet är mildt. Jord-
månen är i allmänhet fruktbar, i norra delen något
sumpig. Skogarne äro vidsträckta och goda. Af lan-
dets naturprodukter äro att märka säd, lin, skogspro-
dukter, ull, honing, jern, zink, koppar. Industrin syssel-
sätter sig med ylle- och bomullstyger, socker och me-
taller. Handeln är liflig, men bedrifves mest af Judar,
hvilka här finnas till ett betydligt antal (f milj.). Be-
folkningen utgöres till största delen af Polackar, hvilka
likasom Lithauerna bekänna katolska religion (3| milj.).
I öfrigt hafva Ryssar (J milj.) bosatt sig här. Högsta
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förvaltningen handhafves af en kejserlig ståthållare och
är i öfrigt deladt i 10 guvernement.

Warschau, vid Weichsel, hufvudstad och ståthållarens
säte, största fabriks- och handelsstaden, 245 t. — Lodz^ stora
bomullsfabriker, 35 t. — Kalisch, vid gränsen mot Preussen,
handel, yllefabr. — Kielce, jern- och stålfabriker. — Lublin,
vid Weichsel, handel med säd och ungerska viner, 20 t. ■—
Nowo Georgiefsk (f. d. Modlin), vid Bugs mynning, stark fäst-
raing.

3. Storfursteiidoniet Finland,

6,835 qv. m., 1,750,000 inv., 250 på qv. ro.

läge, gränser. Finland, Suomi, Suomenmaa är
Mäget emellan 59° 48' och 70° 6' nordl. latitud samt
emellan 38° 10' och 50° 25' longitud. Ifrån nordliga-
ste punkten, vid Skorajokis inflöde i Tenojoki, 4 mil
från Ishafvet, till sydligaste udden Hangöudde (Hanko-
niemi) är afståndet 155 (108 finska) mil. Der utsträck-
ningen i vester och öster är störst, utgör den omkring
80 (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 Rauman-
meri), i sydvest af Östersjön (Itämeri, Saksanmeri), i
i söder af Finska viken (Suomenlahti), och i öster af
Ryssland (Wenäjä) och Norige. Ryssland tillstöter med
guvernementerna Ingermanland, Olonets (Aunuksenmaa)
och Archangel (Arkankelinmaa).

Ularkens beskaffenhet. Landet är till största d«len
ojemnt. En oafbruten omvexling af höjder och djup rå-
der öfver hela landet, hvarföre endast få betydliga-
re slätter finnas. Största slätten är Österbottens kust-
sträcka. En stor del af landets yta upptages af sjöar,
kärr och mossar. Af landets hela vidd, mera än 76 miljoner
tunnland, upptagas öfver 7 milj. af sjöar, inemot 8 milj.
af berg, öfver 25 milj. af kärr och mossar, 32 milj. af
höglända skogs- och svedjemarker, men endast 1 milj. af
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åkerjord och 3 milj. af ängsmarker. Utrymme till ny-
odlingar saknas således icke, äfven om också endast
hälften vore odlingsbar. — Det inre landets höjd öfver
hafvet är mycket olika, emellan 200 och 1500 fot. Lan-
det sänker sig småningom mot den vestra kusten, som
i allmänhet är låg och flack. Deremot stupa höjderna
mera brant i hafvet på den södra kusten, som i öfrigt
är af inträngande vikar sönderskuren i en mängd land-
tungor och berguddar samt åtföljes af en vidsträckt
skärgård. Skärbildningar förekomma äfven delvis längs
vestra kusten, såsom vid Bottniska vikens smalaste pass
Qvarken (Meren kurkku). Längs kusten förmärkes en
fortgående upplandning, som medför hvarjehanda olägen-
heter för de der belägna städers hamnar. Denna lan-
dets höjning utgör i södra delen 2 fot på 100 år, men
stiger längs Österbottens kust till 4—5 fot.

Höjdsträckningar. Höjderna äro visserligen mån-
ga, men i allmänhet äro de låga. De högsta topparne
äro bland bergen i Lappland eller Liapintunturit, såsom
det enstaka Peldoivi (2,245 finska fot högt), Ounastun-
turi (2,124 fot) och Jeristunturi (2,200 fot). De hög-
sta topparne utom Lappland finnas i nordöstra Österbot-
ten (Kuusamo och Hyrynsalmi socknar), der man finner
toppar med en höjd af 1,100 till 1,600 fot. De sam-
manhängande höjdsträckningarne hafva sin största höjd
i landets norra och nordöstra delar (öfver 1000 fot),
men sänka sig under sin sträckning mot söder och ve-
ster (3 —400 fot). De äro än smala och branta, än ut-
plattade i sandhedar och moar; på vissa ställen äro de
kala, på andra skogbeväxta, och på andra utbreda sig
sjöar; stundom äro de alldeles afbrutna och fortlöpa en-
dast genom en rad af kullar. — Hufvudstammen är
Maanselkä. Den utgår från skandinaviska halföns berg
mot öster längs gränsen mellan Norige och Finland och
under namn af Suolaselkä eller Saariselkä genom Lapp-
land till Talkunaoivi. Der böjer den sig mot söder och
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fortgår genom östra Lappland och nordöstra Österbot-
ten, på vissa ställen längs gränsen mot Ryssland, tills
den vid Miinala-bergen tager en sydostlig rigtning inåt
Ryssland. I öfrigt genomskäres landet af flere större
åsar. 1) Suomenselkä afsöndrar sig från Maanselkä vid
Miinala och fortgår mot vester och sydvest, bildande
gräns emellan Österbotten och Karelen, Savolaks, Tavast-
land och Satakunda, tills den med obetydlig höjd utlö-
per med Sideby udde i Bottniska viken. 2) Salpaus-
selänne utgår från Maanselkä vid Lieksa utom Finland
belägna bergknut och inkommer i Karelen med sträck-
ning mot söder och sedan nordvest upp mot staden Jo-
ensuu, då den böjer sig mot söder till närheten af La-
dogas nordvestra strand, hvarifrån den fortgår mot ve-
ster, på flera ställen genombruten af de norrifrån
nedströmmande sjöarnes utflöden, genom södra Savo-
laks och Tavastland samt medlersta Satakunda, tills
den nedanom Björneborg utlöper i Bottniska viken. Det

finska höglandet afdelas derigenom i 2 delar: den södra
delen emellan Salpausselänne och Suomenselkä och den
norra norr om Suomenselkä. Genom det södra höglan-
det sträcka sig från norr mot söder flere åsar: 1) Kar-
jalan-selänne utgår från Suomenselkä inåt mellersta Ka-
relen, der den öster om Joensuu sammanlöper med Sal-
paus-selänne. 2) Savon-selänne utgår från Suomenselkä
vid JfäA«ö2s-höjderna genom vestra Savolaks och sam-
manlöper med Salpaus-selänne vester om Willmanstrand.
3) Hämeen-selänne utgår från Suomenselkä vid Soini-
höjdema längs gränsen emellan Satakunda och Tavast-
land och sedan genom Tavastland, åtföljande Päijännes
vestra strand, tills den sammanlöper med Salpaus-selän-
ne vid Kärkölä-höjderna,. 4) Satakunnan-selänne, hög-
landets vestra gräns, utgår från Suomenselkä vid Kar-
wa-höjderna, utbreder sig i de ödsliga Pohjankangas
och Hämeenkangas samt sträcker sig mot Kumo-elf.
5) Hatara-selänne utgår från Satakunnan-selänne mot
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sydost genom östra Satakunda, förbi Tammerfors, inemot
Tavastehus samt genombrytes derunder på flera ställen
af de på dess norra sida belägna sjöarnes utflöden.— Uti
det norra höglandet äro att märka följande åsar: 1)
Kainun-selänne utgår från Maanselkä mot sydvest, ge-
nombrytes af Uleå-elf och sammanlöper med Suomen-
selkä. 2) Ounas-selänne utgår från Maanselkä längs
Muonio-elf mot Bottniska vikens norra kust. Utaf de
genom låglandet gående åsar må nämnas: 1) Lohjan-
selänne, som utgår från Salpaus-selänne i södra delen
af Tavastland genom vestra Nyland och utlöper i Hangö-
udd, och 2) Äyräpään-selänne, som utgår från Salpaus-
selänne mot sydost genom södra Karelen inåtlngerman-
land.

Genom dessa höjdsträckningar uppkommer landets
indelning i följande 5 områden: 1) norra och nordöstra
sluttningen mot Ishafvet och Hvita hafvet: landet norr
och öster om Maanselkä; 2) nordvestra sluttningen mot
norra delen af Bottniska viken: landet söder om Maan-
selkä till Suomenselkä; 3) sydvestra sluttningen mot
södra delen af Bottniska viken och Östersjön: landet ve-
ster om Hämeenselänne och Lohjanselänne; 4) södra
sluttningen mot Finska viken, landet emellan Hämeen-
och Lohjanselänne i vester, Savon- och Äyräpäänselän-
ne i öster; 5) sydöstra sluttningen mot Ladoga och o-
nega sjöar: landet öster om Savonselänne.

Vattendrag. På sådana är Finland rikt. Vatten-
dragen 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 och derigenom till hafvet, hvaremot
låglandets vattendrag icke med hvarandra förenas, utan
genomrinna hvar sin floddal.

1. Norra och nordöstra området. Största floden är
Tenojoki eller Tana-elf, som i öfra loppet kallas Skek-
skemjoki och längre fram Enarejoki. Efter att hafva
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upptagit Utsjoki och Pulmajoki från Finlands nordliga-
ste insjö Pulmajaur, lemnar den det finska området och
fortlöper genom Norige till Tanafjorden. Största insjön
är Inarijärvi eller Enare-träsk (5), *) som upptager
Ivalojoki och afledes genom den utom Finlands gränser
rinnande Patsjoki till Warangerfjord. — Sjöarna öster
om Maanselkä utrinna till Hvita hafvet.

2. Nordvestra området. Från sjön Koltajaur, der
Finland sammanstöter med Sverige och Norige, utrinner
gränsfloden Könkömä, som sedan kallas Muonionjoki och
förenar sig med den från Sverige kommande Torneå
elf eller Tornionjoki. — Kemijoki, en af landets stör-
sta floder, nedrinner från Talkunaoivi, upptager Kitti-
nenjoki, utbreder sig i Kemijårvi och upptager längre
ned Ounasjoki. — Oulunjoki eller Uleå-elf, såsom han-
delsväg en af den vigtigaste af landets floder, störtar
utför Niskakoski från Oulujärvi eller Uleåträsk (31),
som är föreningspunkten för ett stort vattensystem i den
norra delen af det finska höglandet och upptager norri-
från Kianto- och Hyrynsalmi-stvkt samt österifrån
Sotkamo-stvSbt genom Kajana å och Amma fors. Un-
der sitt 10 mils lopp genom låglandet från Niska till
hafvet besväras Oulujoki af flera forsar, bland hvilka
Pyhäkoski i Muhos är störst och farligast. — Siikajoki.
— Pyhäjoki från Pyhäjärvi (150). — Ahtävänjoki eller
Esse-å, från Livon-lähde eller Lipo-källa på Suomen-
selkä, genomrinner Alajärvi, Lappajärvi och Evijärvi.
— Lapuanjoki eller Nykarleby-elf från Kuortane-sjö-
arne. — Kyrö-elf; den största i södra Österbotten, kal-
las i öfra loppet Kauhajoki och Ilmajoki.

3. Sydvestra området. Karvian joki eller Sastmola-
å. — Kokemäen joki eller Kumo-elf utgör afloppet för

*) Siffertal inom parentes efter namnet på en sjö är detsam-
ma, hvarmed den i frågavarande sjön är betecknad på den år
1861 utgifna Suomenmaan kartta GyldenMltä.
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ett stort vattensystem, som utbreder sig i höglandets
vestra del (vestra Tavastland och östra Satakunda). De
många hithörande vattendragen fördela sig på tre huf-
vudarmar: norra, östra och vestra. Hufvudarmen är den
norra, som har sin källa i den ofvan nämnda Li-
vonlähde, hvarifrån vattnet rinner mot söder, utbredan-
de sig i Åtsärinselkä (104) och Toivesi (103). För-
stärkt af Pihlajavesi-str&t och Keuru- (105) stråt, in-
faller vattenmassan i Ruovesi och dädan genom Muro-
la-fors i Näsijärvi (100) samt genom Tamperinkoski
vid Tammerfors i Pyhäjärvi. Dit infaller äfven söder-
ifrån den östra hufvudarmen, som är sammansatt af
flera grenar: a) Längelmä-stvåt med den stora Längel-
mävesi (107), som genom Kaivanto -kanal står i förening
med Roine (110), hvilken infaller i Mallasvesi (111),
dit äfven Pelkäneenvesi (109) utgjuter sig. b) Hauho-
stråt tager sin början ifrån Lummene-syö (68) på Hä-
meenselänne och fortgår genom Wesijako (117) samt
sjöar i Lampis och Hauho till den ofvan nämnda Mal-
lasvesi, hvilken genom Walkiakoski infaller i Rautun-
selkä. c) Wånå-stvåt rinner från Pääjärvi i Lampis
och upptager ett vestligt tillflöde från Loppis sjö eller
Lopenjärvi (120), hvarefter vattenströmmen går mot
nordvest förbi Tavastehus och utbreder sig i Wanaja-
vesi (113) och vidare till den ofvan nämnda Rautunsel-
kä. Derifrån strömmar vattenmassan genom Kuokkala-
fors och sjöarne i Wesilaks till Pyhäjärvi vid Tammer-
fors. Ur denna sjö leder Nokiavirta till Kulovesi, som
norrifrån upptager den vestra hufvudarmen eller Kyrö-
stråt, inom hvilket Kyrösjärvi (97) störtar nedför Ky-
rönkoski. Från Kulovesi faller vattenmassan till Rau-
tavesi (96) och vidare genom Wammaskoski tillLieko-
vesi i Tyrvis, som gifver upphof åt Kokemäenjoki, hvil-
ken, efter att hafva upptagit Loimijoki på södra sidan,
medelst Kettara-fors bryter sig ned till* Satakundas låg-
land och slutligen utfaller med 5 mynningsarmar nedom
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Björneborg. — Eurajoki från den för sin rena sandbot-
ten kända Pyhäjärvi (140). — Aura joki genomflyter
Åbo stad och utfaller i Östersjön.

4. Södra eller mellersta området. Wanda- eller Hel-
singe-å utfaller nära Helsingfors. — Kymijoki eller
Kymmene-elf afleder det stora vattensystem, som utbre-
der sig i mellersta delen af södra höglandet. Hufvud-
armen är Wiitasaari-str&t, som från källor på Suomen-
selkä, i norra Tavastland utbreder sig i den stora på
muikkor rika Keitele (77). Den derifrån mot söder inåt
Laukkas till Saravesi strömmande vattenmassan, hvilken
förstärkes af Saarijårvi-strkt (75 —72) från vester och
Rautalampi-strkt (81 —86) genom Tarvala-iors från
öster, faller genom Kuhankoski till Leppävesi (70) och
dädan genom Haapakoski till den 12 mil långa, 3 mil
breda Påijänne (67). Efter af hafva upptagit flera till-
flöden, — såsom vesterifrån den klara Arrakoski från
den förut berörda Wesijako (117), söderifrån Wääksen-
joki från Wesijärvi (66) och österifrån Tainiovirta, af-
ledande den stora Sysmä-stråten (89, 90), — utbryter
vattenmassan på sydöstra stranden genom Kalkis-ström
till Ruotsalainen-sjö (65). Härifrån utrinner Kymijoki,
hvilken under sitt lopp mot sydost och söder vid Hei-
nola bildar Jyränkö-ström, upptager norrifrån Mänty-
harju-stråt (91, 92) och medelst Keltis-ström genombry-
ter Salpaus-selänne, hvarefter den, genomrinnande Ny-
lands lågland, bildar vattenfallet vid Anjala och vid
Wedenjakama grenar sig i två armar, hvilka omsluta
Pyttis-ön (Pyhtää), och utfaller i Finska viken med 5
mynningsarmar, af hvilka den östligaste är utmärkt ge-
nom Högfors (Korkiakoski). — Rajajoki eller Syster-
bäck, en gammal gränsskillnad emellan Ryssland och
Sverige (1323—1617), likasom ännu emellan Ryssland
och Finland.

5. Sydöstra området. Medelpunkt i det stora vat-

tensystem, som utbreder sig i östra delen af det Finska
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höglandet (Savolaks och Karelen) är den stora sjön
Saima, som är ett gemensamt namn på flera genom
sund och strömdrag med hvarandra förenade sjöar och
fjärdar. Hufvudarmen är Pielis-strkt, som från sin käl-
la vid Miinala inom Ryssland inkommer i nordöstra Ka-
relen, der vattenmassan utbreder sig i den stora Pielis-
järvi (47), hvarifrån Pielisjoki, genombrytandeKarjalan-
selänne, leder till Pyhäselkä, som i förening med Ori-
vesi bildar nordöstra Saima (42), dit Höytiäinen (46)
genom Kanava -kanal infaller. Den vestra källarmen
eller Kallavesi-str&t uppstår i norra Savolaks, der flera
källors vatten förena sig i Porovesi och derifrån utrin-
na mot söder till Onkivesi (54) och Kallavesi (53). Se-
dan Kallavesi upptagit Nilsiä-strki (57 —59), som ge-
nombrutit Karjalan-selänne, afledes vattnet genom Puu-
tossalmi till Koirusvesi och vidare genom Konnuskoski
till Unnukkavesi samt slutligen genom Warkaus-ström
till Aimisvesi, hvilken i förening med Joutsenvesi och
Haukivesi samt andra sjöar bildar Enonvesi eller nord-
vestra Saima. Dermed förena sig genom Orivirta nord-
östra Saimas fjärdar och nu löper vattenströmmen förbi
Nyslott till Pihlajavesi, som jemte den östligare Puru-
vesi bildar mellersta Saima, hvarifrån Puumala-sund
leder till den med öar fullströdda södra Sai)?ia. Från
dennes södra fjärd Lappvesi utbryter mot sydost Wuok-
sen (133), som kort derpå störtar nedför Salpausse-
länne, bildande landets mest storartade vattenfall Imatra
(139 fot bredt, 114 fot högt, på en sträcka af 6 verst).
Wuoksen genomströmmar sedan låglandet mot sydost
och nordost, derunder utbredande sig i flera stora fjär-
dar, och utfaller i Ladoga med två mynningsarmar vid
Keksholm. — Jänisjoki eller Leskelä-å genomflyter Jä-
nisjärvi (127) och utfaller på Ladogas norra strand. —

Suojärvi och andra sjöar i landets östligaste del hafva
sitt aflopp till Onega.

Finlands vattendrag äro fulla af forsar och vatten-
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fall och derföre icke rätt tjenliga till båtfart. Denna
olägenhet har man sökt afhjelpa genom strömrensningar
och kanaler. Dessa hafva, utom att de underlättat den
inre förbindelsen, äfven verkat att flera sjöars vatten-
ytor blifvit fällda och stora af vatten öfversvämmade
landsträckor blifvit vunna för jordbruk. Den förnämsta
kanalanläggningen är Saima kanal, som afskär Salpaus-
selänne och leder från Saima till Finska viken (Wiborg-
ska viken). Mindre kanaler äro Kiviniemi från Wuok-
sen till sjön Suvanto, som utfaller i Ladoga, Kanava,
Konnuskoski och Warkaus eller Taipale, Vianto norr
om Kallavesi, Murola, Kuokkala, Kaivanto, Amma vid
Kajana.

Klimat, produkter och näringar. Klimatet är sundt,
men till följd af landets läge kallt; vintern är lång oeh
sträng, sommarvärmen ofta ganska stark. I norra delen
varar vintern B—9 månader, i södern 5—6. I södern
utgör längsta dagen 18| timmar, men i Torneå 24 tim-
mar, i Enontekis 1 månad och i Utsjoki 2 månader.
Årets medeltemperatur är i södern (Åbo) -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 äfven landet är lägre
och mera uppodladt, eller i det mera upphöjda, af kärr
och skogar upptagna inlandet.

Förnämsta näringen och den, på hvilken landets
hela materiella välstånd beror, är åkerbruket, hvilket
idkas ända upp till stränderna af Enarejärvi. För åker-
bruk tjenligast är syd vestra delen: egentliga Finland och
Nyland med en del af skären derutanför samt södra
delarne af Tavastland, Satakunda och Österbotten. De
nordliga och östra delarne äro fulla af kärr och moras
eller stenbunden mark och sandmoar. Stora kärrtrak-
ter hafva dock genom det så kallade kyttlandsbruket
förvandlats till åkrar och ängar. På den stenbundna
marken i östra delarne användes ännu Finnarnes äldsta
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sätt att göra jorden fruktbar, det skogen förödande
svedjandet. Allmännast sås råg och korn. Rågkulturen
upphör ofvan 67° lat.; längre i norr odlas endast korn,
som der mognar på 9—lo veckor, då dertill i södern
erfordras 14 —16 veckor. Hafra odlas äfven mera all-
mänt, dock mest i sydöstra delen. Hvete odlas egent-
ligen endast i södra delen och bohvete i sydöstra. Den
årliga sädesskörden antages stiga till 2 miljoner tunnor
råg, 1 milj. t:r korn, 900,000 t:r hafra, 18,000 t:r hve-
te, hvaraf till utsäde användas 750,000 t:r, då till be-
gagnande finnas 3,300,000 t:r. Befolkningens årsbehof
kan uppskattas till 4,500,000 t:r. Denna sädesbrist fyl-
les genom andra matnyttiga vexter, såsom potäter, hvil-
ka odlas allmänt, dock mest i sydvestra delen, ärter i
södra hälften af landet, bönor, rofvor och kål mest i
östra delen. Många för jordbruket hinderliga och ogyn-
samma naturförhållanden förefinnas, men sin farligaste
fiende hafva landets sädesfält i de nattfroster, hvilka in-
träffa under den varma årstiden och åstadkomma mer
och mindre allmänna förödelser, mest likväl i kärrfyllda
trakter. — Lin trifves bäst i mellersta Tavastland, blir
redan i mellersta Österbotten sträft; hampan går längre
mot norr; humleplantering idkas mest i Nyland; tobak
odlas här och der, dock endast af allmogen och till
husbehof. Trädgårdskulturens framgång hindras af kli-
matet, men torde kunna bedrifvas bättre än som sker.
Fruktträd finnas i ringa mängd: krikon, päron, plom-
mon trifvas föga norr om södra låglandet; äplen och
körsbär mogna endast sällan i mellersta Österbotten;
vin- och stickelbär mogna i trädgårdar ännu i Uleå-
borg. Bristen på fruktträd ersattes af en mängd bär-
sorter, ymnigast i norden, såsom hjortron, nordligast
och så i ordning, lingon, blåbär, åkerbär, hallon, smul-
tron. — Skogarna äro af stor vigt. De intaga en stor
del af landets yta och ännu vid 68° lat. förekomma
skogar. Af vildtvexande trädslag äro björk, gran och
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tall de förnämsta och allmänna öfver hela landet; dverg-
björken går längst mot norr, något sydligare försvinner
tallen och derefter granen söder om Enareträsk. Allmänna
äro äfven al, asp, en, hägg, rönn, pil; i norra hälften
upphöra lind, lönn, alm; till södra delen höra ask, has-
sel, hagtorn och ek; lärkträd i sydöstra delen. Någon
egentlig skogskötsel finnes icke; kustlandet ända till
10—20 mil lider af skogsbrist och ovarsamt förfares
med skogarne der de ännu äro mera bibehållna. Till
vården om landets allmänna skogar, hvilka intaga 22
milj. tunnland, är en forstpersonal organiserad. Till-
verkningen af plankor och bräder samt tjärbränningen
(i Österbotten) är en af de vigtigaste näringsgrenar.
— Boskapsskötsel intager andra rummet bland landets
näringsgrenar. Ängarne hafva mest lemnats åt sig sjelf-
va, men ängskötsel har börjat vinna insteg, förnämligast
i sydvestra delen. Hornboskapsskötseln är vigtigast.
Ehuru åt boskapen i allmänhet egnats en mindre om-
sorgsfull skötsel och förädlade boskapsdjur äro sällsyn-
ta, har smörafkastningen lemnat ett betydligt öfverskott.
Hästarne äro små; de bästa finnas i Savolaks och Ka-
relen. Fåren lemna mest gröfre ull. I öfrigt äro att
märka svin och getter. Renen är Lapplands vigtigaste
djur, äfven förekommande i vildt tillstånd. Bland tama
fåglar äro höns, dufvor, gäss de allmännaste. Biskötsel
idkas endast i närheten af Åbo, der äfven försök med
silkesmaskars uppdragande (utan mullbärsträd) lyckats.
— Fisket är för dem, som bo vid hafskusten samt sjö-
och flodstränderna, en indrägtig näring. Uti hafvet är
strömmingsfisket, i de nordliga elfvarne laxfisket och i
inre landets större sjöar muikfisket det förnämsta. An-
dra mera allmänt förekommande fiskslag äro abborre,
braxen, gädda, gös, lake, nejonögon, ruda, sik, ål. Kräf-
tor förekomma icke nordligare än i Österbottens sydli-
gaste vattendrag. — I det inre och norra landets sko-
gar är jagten en icke lönlös möda. Bland vilda djur,
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några vigtiga för sitt pelsverk, förekomma björnen, ek-
orren, elgen (alltmera sällsynt), haren, hermelinen, fil-
frasen, loen, räfven, vargen, hvilka ofta göra stor skada
bland de tama djuren. Vilda fåglar äro örnen, tranan,
tjädern, svanen, rapphönan, ripan, orren, höken, gåsen,
anden m. fl. Skärgårds- och kustboerne hafva i skjäl-
jagten en besvärlig och äfventyrlig, men stundom gan-
ska lönande sysselsättning. — Bergsbruket är icke obe-
tydligt. Af metaller förekommer jern ymnigast och er-
hålles dels ur grufvor, af hvilka de flesta finnas i när-
heten af Lohjan selänne, dels ur sjöar och myror, för-
nämligast i östra och nordliga delarne. Koppar före-
kommer i vestra Nyland samt i norra Karelen och på
Ladogas nordöstra strand, på hvilket sistnämnde ställe
(Pitkäranta) äfven tenn erhålles. Spår till ädla metal-
ler hafva funnits, men så ringa gifvande, att man icke
belagt dem med arbete. Kalk brännes på flera ställen,
förnämligast i vestra delen af södra kusten. Marmor,
fajans-lera och fältspat finnas hufvudsakligast i sydöstra
Karelen. Rådande stenarten är granit af flera färger
och olika finkornighet. Skiffer, slip- och qvarnstenar,
krukmakare-lera, rödfärg-jord förekomma på flera stäl-
len. Den så kallade rapakivi är en stenart, som i jor-
den bibehåller sin fasthet, men i luften förvittrar.

Husfliten är på de flesta ställen icke obetydlig.
Störst och vigtigast är hemslöjden i trakten af Åbo och
Björneborg, der en mängd bomullstyger väfvas, af Rau-
mo och Nystad, der en stor mängd trädkäril tillverkas,
och i södra Österbotten, der slöjdfärdigheten är mera
mångsidig. Handtverkerierna äro många, men stå i
allmänhet icke på någon högre ståndpunkt. Fabriks-
verksamheten är i årligt stigande, men fyller icke behof-
vet. De förnämsta fabriksanläggningar äro 4 för bom-
ull, 2 för socker, 2 för tobak, samt några för papper,
glas, ljus och tvål. De flesta fabriksanläggningarne
äro i mindre skala. — Den inre handeln är föga liflig.
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Den har till sin befordran goda landsvägar. En af fle-
ra ångfartyg underhållen förbindelse äger rum längs
hela kusten, och likaledes finnes ångbåtsförbindelse på
Ladoga, Saimas vattensystem, Päijänne samt på vatten-
dragen norr och söder om Tammerfors. En jernväg
finnes emellan Helsingfors och Tavastehus och en an-
nan från den förra (Riihimäki) till Petersburg är under
arbete, hvarjemte en bana till Hangöudd är påtänkt. —

Den utländska handeln är ganska liflig och den finska
handelsflottan är ganska stor, bestående af 550 större
fartyg af 80,000 läster och 1,100 mindre fartyg af 49,000
läster. Af landets 75 ångfartyg äro de flesta sysselsatta
med den inre handeln, men några besöka äfven utländ-
ska hamnar. De förnämsta utförsartiklarne äro: skogs-
produkter, såsom plankor och bräder (främst Wiborg
och Björneborg), pottaska, beck och tjära (Österbotten),
trädkäril (Raumo och Nystad) och ved (södra kusten),
boskapsprodukter såsom smör, kött, hudar, talg och lef-
vande kreatur, fisk, skjälspeck, pelsverk, stundom säd.
Införsvarorna utgöras af säd, socker, kaffe, salt, siden-,
bomulls- och ylleväfnader, metallarbeten, krydder och
frukter, läder, the, viner, sprivaror, färgstofter m. m.
Värdet på utförda varor har de sednare åren varit 27
milj. mark och på införda 52 miljoner mark. Frakt-
rörelsen inbringar tidtals stor vinst. — En elektro-mag-
netisk telegraflinie är inrättad, hvilken vid sina yttersta
ändar i sydost och nordvest samt medelst en underhafs
tråd i sydvest står i förbindelse med det öfriga Euro-
pas telegraflinier.

Befolkningen. Största delen af befolkningen utgö-
res af Finnar, delade i två hufvudstammar: Tavaster
(Hämeeläiset), som bebo den sydvestra, och Karelare
(Karjalaiset), nordöstra delen. En linie från Wasa läns
nordvestra till Nylands sydöstra hörn kan i allmänhet
angifva gränslinien. De Tavaster, som besatt sydvestra
kuststräckan, kallades fordom Sumer, och de Karelare,
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som besatt norra Österbotten, Qvener (Kainulaiset).
Med Finnarne närmast beslägtade och redan före dem
i landet bosatte äro Lapparne, hvilka efterhand blifvit
trängda till de nordligaste delarne. De rena Lapparnes
antal är numera icke stort (5—600). Svenskar (Ruot-
salaiset) bebo Åland, kusterna af Nyland och södra Ö-
sterbotten (Wasa län) samt skären derinvid och äro i
öfrigt spridda (225,000 pers.). Svenska språket talas
dock af många icke-Svenskar. Ryssar (Wenäläiset) finnas
mest i Wiborgs län och äro i öfrigt spridda, mest såsom
handlande i städerna (7,000 pers.). Zigenare (Musta-
laiset) genomströfva det inre landets aflägsnare delar
(kanske 1,000 pers.). I öfrigt bo i landet Tyskar (mest
i Wiborgs län), några Judar, Fransmän o. s. v. Folk-
mängden kan skattas till 1,750,000 pers. De flesta
(1,700,000) bekänna den evangelisk-lutherska läran, som
är statsreligion. Den grekisk-kristna läran har sina fle-
sta bekännare i de östligaste delarne (45,000 pers.). I
öfrigt finnas ett mindre antal reformerta, katoliker och
judar. — Utom den rättigheten, som tillkommer alla
landets inbyggare, att icke utan laga ransakning och
dom lida intrång till lif, ära, kropp, egendom och per-
sonlig frihet, åtnjutas olika privilegier, och med afseen-
de å dessa uppkomma fyra stånd: adeln, presterskåpet,
borgareståndet och bondeståndet.

Styrelse och Förvaltning. Finland är en oskiljak-
tig del af det ryska riket, hvars Kejsare är Finlands
Storfurste, men i öfrigt har Finland sina egna lagar och
en från det öfriga ryska riket skiljd förvaltning. Lan-
dets grundlagar äro Svenska regeringsformen af d. 21
augusti 1772, Förenings- och Säkerhetsakten af d. 21
februari och 3 april 1789 samt ILandtdagsordningen af
d. 15 april 1869. Enligt dessa har Regenten högsta
lagstiftande makten i vissa frågor, men i andra delar
han den med folket, hvars fyra stånd sända sina ombud
till Landtdagar, som skola hållas minst hvart femte år.
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För beredningen af de ärender, som omedelbart bero af
Regenten, finnes i St. Petersburg en Minister-Statsse-
kreterare och en af 5 ledamöter sammansattKomitéför
de finska ärenderna.

I spetsen for förvaltningen inom landet står en
Generalguvernör, som utnämnes af Kejsaren, hvars per-
son han föreställer, och Kejserliga Senaten. Senaten li-
kasom alla de under denna lydande, för förvaltningen
upprättade, central-embetsverk och kollegier hafva sina
säten i Helsingfors. — För ordningens upprätthällande
inom landets skiljda delar är landet fördeladt i 8 af
Guvernörer styrda Län: Uleåborgs och Kajana, Wasa,
Abo och Björneborgs, Nylands, Wiborgs, Kuopio, St.
Mikkels och Tavastehus. Hvarje län är fördeladt i Hä-
rader under Kronofogdar och dessa åter i Liänsmans-
distrikter, utom de 34 städerna, hvilka hafva en Ma-
gistrat, beslående af Borgmästare och Rådmän, eller en
Ordningsrätt. — Till lagskipningen och rättvisans vår-
dande finnas Ilofrätter i Åbo, Wasa och Wiborg och
efter dessa indelas landet i tre jurisdiktioner, så att till
Abo hofrätt höra Åbo, Nylands och Tavastehus län, till
Wasa hofrätt Wasa och Uleåborgs län, till Wiborgs
hofrätt Wiborgs, Kuopio och St. Mikkels län. Under-
domstolar äro i städerna Rådstufvurätter och på landet
Häradsrätter. — Den ecklesiastika förvaltningen eller
vården om religion och kyrkan är öfverlemnad åt Er-
kebiskopen i Äbo samt Biskoparne i Borgå och Kuo-
pio, med afseende hvarå landet indelas i 3 stift. Till
Åbo stift hör sydvestra delen eller Åbo län, de delar
af Wasa och Tavastehus län, som ligger vester om Hä-
meen-selänne, samt vestra Nyland till nära Helsingfors;
till Borgå stift höra östra delarne af Tavastehus och Ny-
lands, samt St. Mikkels och Kuopio län; till Kuopio stift
höra Kuopio och Uleåborgs län. Hvarje stift underafdelas
i prosterier, hvart och ett omfattande några pastora-
ter, och består sedan hvarje pastorat af en eller flera
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församlingar, enhvar med sin egen kyrka. — Den e-
gentliga folkbildningen består mest i kunskapen att
läsa i bok, hvilken kunskap är ganska allmän. Or-
dentliga folkskolor hafva i sednare tider börjat upp-
rättas, men förefinnas ännu till endast ett inskränktare
antal. För bildandet af lärare i folkskolorna är inrät-
tadt ett seminarium i Jyväskylä. För den vetenskapli-
ga bildningen finnas 1 universitet, 1 normalskola, 1 ly-
ceum, 3 elementarläroverk, 5 gymnasier och 13 högre
elementarskolor. Öfriga läroanstalter äro 33 lägre ele-
mentarskolor, en i hvarje stad, 8 fruntimmersskolor, 5
navigationsskolor, 2 handelsskolor, 3 tekniska real-skolor,
1 kadetskola, 1 forstinstitut, 1 landtbruksinstitut, samt
jordbruksskolor och söndagsskolor. För döfstumma fin-
nas 4 och för blinda 1 institut. För de sköna konster-
na finnas 2 ritskolor.

Den inhemska finska militären utgöres nu af lif-
gardes skarpskyttebataljon och kader-sjöeqvipaget. —

Landets hufvudmynt är ryska silfver-rubeln, som mot-
svarar 4 finska markka. De till bestridande af nödiga
utgifter erforderliga inkomster utgöra ornkr. 16 milj.
markka. — Finlands vapen utgöres af ett af rosetter
omgifvet, upprättstående krönt lejon, som i högra fram-
tassen håller ett uppåt vändt svärd och i den venstra
en nedåt vänd sabel, på hvars baksida det stiger med
bakfötterna. Enskilda landskaper, län, städer o. s. v.
hafva sina vapen och sigill.

1. Uleåborgs och Kajana län.
Lappland upptages mest af berg, åsar, hedar, kärr

och mossar. Klimatet är kallt och sommaren kort, men
tidtals ganska varm, emedan solen på en längre tid icke
går ned, hvarigenom jordfrukternas mognad påskyndas.
Jordbruket är likväl ringa och mycket osäkert. Potä-
ter och rofvor odlas dock ända upp i Utsjoki, korn vid
Ivalojokis mynning, råg upphör i Sodankylä och Muo-
nionniska. Bär finnas ymnigt. Af jagt, fiske och bo-
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skapsskötsel hemtar den fåtaliga befolkningen bin näring
och renlafven lemnar föda åt renarne. Af hvilken betydelse
de vid,lvalojoki funna guldstrecken blifva är ännu osäkert.
Den egentliga befolkningen utgöres afLapparne, men den
största delen af inflyttade Finnar, bland hvilka en del af
Lapparne förlorat sig och antagit deras lefnadssätt (jord-
bruk och boskapsskötsel: får och någon ko). De öfriga
Lapparne kunna indelas i Fiskar-Lappar, som nedsatt
sig vid de fiskrika vattendragen, lefva af fiske och rof-
sådd samt bo i små, smutsiga stugor, och Nomad- eller
FjäU-Lappar, för hvilka renarne är allt i allom och hvilka
bo uti enkla af renhudar bildade tält eller kotar. Lapp-
land indelas i sju lappmarker: Enontekis eller Torneå,
Muonionniska, Kittilä, Sodankylä, Kuolajärvi, Enare
och Utsjoki.

Österbotten jemte den längs Torneå elf sig sträc-
kande finska andelen af Vesterbotten är en mot Bottni-
ska viken eller Norrbotten sluttande landsträcka, genom
åsar afdelad i flera flod-dalar. De inre delarne äro upp-
fyllda af Maanselkä, Suomenselkä och Kainunselänne
samt deras utgreningar. Hedar och kärr samt sjöar
(Oulujärvi och dess tillflöden) vexla med hvarandra och
intaga stora sträckor. Kustlandet är en 5—10 mil bred
lågslätt, ganska väl odlad och bebodd. 1 allmänhet
är jordmånen svag och jordbruket högst osäkert genom
inträffande nattfroster. Korn odlas mera än råg. Be-
tesmarkerna hafva en mera riklig vext och boskaps-
skötseln är af den största vigt. Limingo-ängarne äro
ett ordspråk i landet. Ide inre delarne (Kajana län,
Kainunmaa) äro skogarne ännu goda och der brännes
mycken tjära, som längs elfvarne och nedför de äfven-
tyrliga forsarne föres till kusten. Elfvarne äro rika på
lax och taimen. Jagten är en vigtig näring. På sjö-
och myrmalm är god tillgång och jernindustrin i sti-
gande.

~ Torneå (Tornio), stad på Svensar ö (Suunsaari) i
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Torne-elfs mynning, föga betydande handel med lax och
lappvaror, 750 inv. — Några mil mot norr vid Tor-
ne-elf, nära polcirkeln, Aavasaksa, ett berg, hvilket be-
sökes midsommartiden af dem, som vilja se midnatts-
solen. — Kemi, nyligen anlagd stad på östra sidan om
Kemijokis mynning. — Uleåborg (Oulu), vid Uleå-elfs
utlopp (Merikoski), en af landets största handelsstäder,
säte för länestyrelsen, elementarläroverk, navigationssko-
la, några fabriker, 6,700 inv. — Brahestad (Raahe), vid
hafvet, välmående handelsstad, 2,600 inv. — Kajana
(Kajani), vid Kajana å (Koivukoski), liten stad med o-
betydlig rörelse, 700 inv.

Karlö (Hailuoto), stor ö i hafvet. — Manamansalo, stor
ö i Oulujärvi. — Kajaneborg, ruiner af ett forntida slott i Koi-
vukoski. — Siikajoki, — Revolaks ,

— Pulkkila, — Olkijoki,
kända från 1808 års krig. — Koivikko, i Muhos, landtbruks-
skola.

2. Wasa län.
Österbotten är en lågland slätt (den största i lan-

det), på hvilken endast några låga kullar och någon
betydligare enstaka höjd reser sig. De innersta delarne
ojemnas af Suomenselkä. En mängd större och mindre
floder framrinna till hafvet, der en vidlöftig skärgård
åtföljer kusten, som är långgrund. Södra delen har
bördig lerjord, är väl odlad och sädesrik, särdeles längs
Kyrö-elfs stränder (Storkyrö åkrarna), der den väl
kända Wasa-rågen skördas. Norra delen har en sva-

gare sandjord. På kärrmarker är riklig tillgång och
kärrodlig bedrifves med mycken ifver. Skogarne äro
medtagna, men tillverkning af tjära, harts och terpentin
sysselsätter dock på flera ställen mycket befolkningen.
Salpeter beredes på sina ställen. Längs kusten idkas ett
indrägtigt strömmingsfiske och skjälskytte. Allmogens
slöjdfärdighet är stor och från länets norra delar utgå
landets förnämsta timmermän och skeppsbyggare. — De
till länet hörande delar af Satakunda och Tavastland
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äro mera ojemnade af Suomenselkä och Hämeenselänne,
samt upptagna af de till mellersta och sydvestra sjö-
systemens norra tillflödsarmar hörande sjöar (Wiitasaa-
ri-, Saarijärvi- och Laukas-stråt, samt Wirdois- och
Keuru-stråt). Dessa trakter äro mindre tjenliga för
jordbruk, men hafva vidsträckta skogar, som lemna
skeppsvirke för kustlandets behof.

= Gamla-Karleby (Kokkola), vid en hafsvik, be-
tydlig men nedåtgående rörelse, högre elementarskola,
1,900 inv.— Jakobstad (Pietarsaari), god handelsstad,
tobaksfabrik, skola för döfstumma, 1,900 inv. — Ny-
Karleby (Uusi Kaarlepyy, Joensuu), vid Lapuanjokis myn-
ning, mindre betydande handel, 1,000 inv. — Wasa, vid
hafvet, hofrätt, länestyrclse, gymnasium, högre elemen-
tar-, navigations- och teknisk real-skola, en större bom-
ulls- och några mindre fabriksanläggningar, betydlig
handel, 4,100 inv. Flyttades 1862 till sitt nuvarande
ställe och kallades Nikolaistad. — Kaskö (Kaskinen),
på en ö, har förträfflig hamn, men ringa rörelse; huf-
vudnäringen är strömmingsfiske; 700 inv. — Kristine-
stad (Ristiina), på en i hafvet utskjutande landtunga, en
af landets större handelsstäder, 2,300 inv. — Jyväskylä,
vid norra ändan af Päijänne, folkskoleseminarium, ele-
mentarläroverk, 1,200 inv.

Korsholm, nära gamla Wasa, fordom en kungsladugård
och ett befästadt slott, landshöfdingens öfver Österbotten säte,
nu en landtbruksskola. — Östermyra, i Ilmola, landets enda
krutbruk. — Tarvola, i Saarijärvi, landtbruksskola. — Santa-
vuori, i Ilmola, kändt ur klubbkrigets historia. — Napo, by i
Storkyrö, fältslag 1714. — Alavo, Ruona-bro och Salmi i Kuor-
tane, — Lappo, Karstula och Lintulaks i Saarijärvi, — Juthas,
nära Ny-Karleby, — Oravais, i Wörå, äro bekanta från 1808
års krig.

3. Abo och Björneborgs län.
Satakunda-&nåe\en är till största delen jemn. Syd-

vestra delen är mera bördig, de norra och östra uppta-



72

gas af kärrmarker och höglända moar (Tavastmon, Hä-
meen kängas). Öster om Satakunnan-selänne utbreda
sig de till sydvestra sjösystemets vestra tillfodsarm hö-
rande sjöar, framrinnande i natursköna nejder. Salpaus-
selänne framgår längs södra stranden af den på lax och
sik rika Kumo, i hvars närhet skogarne äro utödda. I
sydvestra delen är hemslöjden stor (bomullsväfnad nära
Björneborg, trädkäril i närheten af Raumo).

Egentliga Finland ojemnas af flera mot sydvest
sluttande höjdsträckningar. De inre delarne äro jemna-
re än de klippfulla kusterna och den af Salpausselänne
ojemnade norra delen. Ehuru marken är mera hård
och fälten mindre vidsträckta hör detta landskap till de
fruktbaraste, bäst odlade och mest befolkade delar af lan-
det. Det milda klimatet tillåter hvete att mogna samt ek
och andra ädlare trädslag att trifvas. Biskötsel idkas i
Åbo-trakten. Fisket i skärgården är stort och indräg-
tigt. Ett rikt kalklager åtföljer södra kusten och myc-
ken kalk brännes. Jernmalm finnes på flera ställen i
östra delen, der flera jernbruk äro anlagda. Graniten
i Åbo-trakten är finkornig och kan antaga en skön po-
litur. Hemslöjden är betydlig (bomulls- och linneväfnad,
tillverkning af trädkäril).

Åland utgöres af en större ö, fasta Åland, och en
stor mängd holmar, skär och klippor, emellan Östersjön,
Bottniska viken, Ålands haf och Skiftet, som skiljer de
Åländska öarne från de finska. Fasta Åland är af haf-
vet mycket sönderskuret; den största inträngande viken
är Lumparen på östra sidan. Marken är ojemn och
i östra delen bördigare än annorstädes, der sandjord är
mera allmän. Säden förslår icke för behofvet. Fiske
och jagt (sjöfåglar och skjälar) äro vigtiga näringar,
likasom äfven handel och fraktresor- Befolkningen är
af svensk härkomst.

~ Björneborg (Pori), på södra stranden afKumo elf,
en af landets vigtigaste handelsstäder; högre elementar-
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skola, mekanisk verkstad, tändsticks- och några andra
fabriker, 6,300 inv. — Raumo (Rauma), gammal stad
vid hafvet, god handel, förut känd genom spetsknypp-
ling, 2,800 inv. — Nystad (Uusi kaupunki), vid hafvet,
betydlig handelsrörelse, tobaksfabrik, 3,100 inv. — Nå-
dendal (Naantali), gammal, nu ringa stad vid hafvet;
yllestickning och skoarbeten; 500 inv. — Abo (Turku),
vid Aurajoki, landets äldsta stad, moderstaden för dess
kultur, ännu genom sin handel och industri en af de
vigtigaste; hofrätt, erkebiskop, länestyrelse, gymnasium,
2 högre elementarskolor, navigations- och teknisk real-
skola; sockerbruk, bomullsspinneri, tobaksfabrik, meka-
nisk verkstad m. fl. fabriksanläggningar; 22,000 inv.
Vid Aurajokis utlopp Abo slott, det äldsta i landet. —

Mariehamn, på Ålands södra kust, vid Sviby vik, 200
inv.

Salobro, i Uskela, och Ikalis, vid Kyrösjärvi, köpingar.
— Räfsö, vid Kumo-elfs utlopp, hamn för Björneborg. — Bi-
rilä, i Reso, landtbruksskola. — Runsala (Ruissalo), en täck ö,
nära Åbo. — Kuustö (Kuusluoto), med ruiner af ett forntida slott,
i Piikkis. — Skjälö, ö i Nagu socken, med ett hospital för sinnes-
sjuka, som anses oförbätterliga. — På Åland: Skarpans, rui-
ner af ett år 1854 förstördt fäste. — Kastelholm, ruiner af ett
forntida slott.

4. Nylands län,
Kustlandet nedanom Salpausselänne, längs finska

viken från Hangöudde till Kymijoki och dess vestra
mynningsarm Abborfors. Marken ojemnas af flere höjd-
sträckningar (Lohjanselänne m. fl.), emellan hvilka ut-
breda sig mindre flackor, bördiga och väl odlade. Flera
åar rinna härigenom. Kusten är sönderskuren i flera
utlöpande landtungor och uddar samt åtföljes af vackra
holmar och skär. Klimatet är mildt: ädlare trädslag
vexa vilda, fruktträd odlas med framgång, hvete föga.
Vestra delen har god tillgång på kalk, jernmalm och
koppar. Här och i egentliga Finland finnas de flesta
jernbruk.
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~ Ekenäs (Tamminiemi, Eikneesi), på en i hafvet
utlöpande landtunga, god handel, handsktillverkning,
1,300 inv. Utanför fångas en berömd hvassbuk. —

Helsingfors (Helsinki), på en landtunga, landets huf-
vudstad, säte för Generalguvernören oeh Kejserliga Se-
naten samt de för förvaltningen inrättade central-em-
betsverken, landets universitet, länestyrelsen, normalskola,
lyceum, navigations- och teknisk realskola, institut för
blinda. Flera större och mindre fabriker. Handelsrö-
relsen är med afseende å införseln den största i landet.
Har två förträffliga hamnar. Station för finska krigs-
flottan; 32,000 inv. — Sveaborg (Wiapori), stark fäst-
ning på några öar, en half mil från Helsingfors. Sta-
tion för en del af ryska krigsflottan; 1000 inv. — Bor-
gå (Porvoo), vid en hafsvik, biskopssäte, gymnasium
och högre elementarskola, döfstummeskola, god handel,
3,400 inV. — Lovisa (Loviisa), vid en vik af hafvet,
god handelsrörelse, högre elementarskola, 2,400 inv.

Gustafsvärn, f. d. fäste vid Hangöudd. — Fiskars, i
Pojo, fabriksanläggningar för jern och koppar. — Raseborg,
iKaris, ruiner af ett forntida slott. — Lappviken, kuranstalt för
sinnessjuka, och Thölö, sockerbruk, invid Helsingfors. — Sö-
derkulla, i Sibbo, landtbruksskola. — Svartholm, utanför Lovi-
sa, f. d. fästning.

5. Wiborgs län,
Största delen af det så kallade Gamla Finland,

hvarmed man förstår den del af landet, som före 1808
hörde till Ryssland, eller landet öster om Kymmene och
söder om Nyslott. Marken är i allmänhet ojemn (Sal-
paus-, Aunuksen- och Äyräpään-selänne), sandblandad,
stenbunden och mindre bördig, på många ställen genom
svedjande förvandlad till ödslig. Wuoksens och Lado-
gas stränder äro dock natursköna och bördiga. Jord-
bruk och allmogens hemslöjd stå på en mera låg stånd-
punkt. Bohvete odlas mera än annorstädes i landet. I
de norr om Ladoga liggande delarne äro skogarna goda
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och der idkas stark sågrörelse. Lax (Kymmene och
Wuoksen), videbark, marmor, granit, fältspat, glas m.
m. föras till Ryssland i utbyte mot mjöl och slöjdar-
tiklar. I södra delen är fabriksverksamheten liflig. Ut-
om af de här bosatte Ryssar bekännes grekiska religion
af befolkningen i de östligaste delarne: Salmis, Suista-
mb och Suojärvi socknar samt Kidelä kapell (32,000
pers).

~ Fredrikshamn (Hamina), vid Wehkalahti hafsvik,
f. d. befäst, kadetskola, god handel, 3,100 inv. — Wi-
borg (Wiipuri), vid Wiborgska viken och Saima kanals
mynning, f. d. befäst; hofrätt och länets guvernör, elemen-
tarläroverk, navigationsskola; ljus- och åtskilliga andra
fabriksanläggningar. Drifver af alla landets städer den
största exporthandel, förnämligast med plankor och brä-
den, hvilka hitföras från Kuopio län, ehuru dertill be-
gagnas mest utländska fartyg; 12,000 inv. — Keksholm
(Käkisalmi), vid Wuoksens utlopp i Ladoga, handel på
Petersburg med Karelens produkter, 1,000 inv. — Sor-
davala (Sortavala), vid Ladogas norra strand, handel på
Petersburg, 700 inv. — Willmanstrand (Lappeenranta),
vid södra stranden af Saima, f. d. befäst, 1

;
300 inv.

Svensksund (Ruotsinsahni), vid Kymmenes östra myn-
ningsarm. — Högland (Suurisaari eller Korkeasaari), större ö
i finska viken. — Korpela-Autio, landtbruksskola, och Monre-
pos (Wanha Wiipuri), nära Wiborg. — Walamo och Konevits
(Kononsaari), öar i Ladoga med grekiska kloster. — Kurkijo-
ki, på stranden af Ladoga, upplag för handeln på Petersburg.
— Pitkäranta, koppar- och tenngrufvor, på Lagodas nordöstra
strand. — Ruskeala, norr om Ladoga, marmorbrott. — Lau-
ritsala, nära Willmanstrand, vid norra ändan af Saima kanal.

6. Kuopio län.
Marken är ojemn med trånga dalar emellan bran-

ta åsar och enskilda höjder, hvilka äro dels kala, dels
skogbeväxta samt odlade och bebodda. Sammanlnin-
gande höjdsträckningar äro Suomenselkä (Kajanas landt-
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rygg), Savonselänne, Karjalanselänne, Salpausselänne
och Koli, längs Pielisjärvis nordvestra strand. Sjöarne
äro många, hörande till Pielisjärvi-, Nilsiä-, Kallavesi-
och Rautalampi-stråt. Stora sträckor upptagas af sänka
kärr, mossar och myror. Jordmånen är mycket sand-
blandad och stenbunden, men i allmänhet icke ofrukt-
bar. Genom svedjebruk och kärrodlingar vinnes största
delen af sädesförrådet, som vid vanlig vext förslår för
behofvet. Boskapsskötseln är en högst vigtig näring och
stora qvantiteter smör afyttras till Ryssland, der äfven
villebråd (skogsfågel) och pelsverk vinna afsättning.
Skogarne äro särdeles i norra och östra delen vidsträckta
och är tillverkningen af plankor och bräder af den största
vigt. Berg, sjöar och myror hafva ymnig tillgång på jern
och är jernindustrin i stigande. Koppar finnes i trakten
af Pielisjärvi. En del af befolkningen (i Libelits och
Ilomants socknar) bekänner den grekiska läran (7,000
pers.).

— Kuopio, i ett vackert läge på en halfö i Kallave-
si, säte för länets guvernör och en biskop, gymnasium
och högre elementarskola, döfstumme-institut, 5,000 inv.
— Joensuu, vid Pielisjokis utlopp, högre elementarsko-
la, god handelsrörelse, 900 inv.

Idensalmi, köping. — Wirta bro, i Idensalmi, och Toivo-
la, nära Kuopio, kända från 1808 års krig. — Warkaus, i Lep-
pävirta, mekanisk verkstad. — Leväis, nära Kuopio, landtbruks-
skola.

7. St. likkels län.

Marken upptages till stor del af sjöar, hvilka ut-
göra Sysmä-stråt samt nordvestra, mellersta och södra
Saima, men i öfrigt af mossar, kärr och stenbunden
sandjord, som här och der uppstiger i höjder och åsar
(Savonselänne). Jordmånen är i allmänhet mera svag,
men säd skördas vanligen utöfver behofvet, förnämligast
genom svedje- och kärrbruk. Bohvete och hampa od-
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las mycket. Boskapsskötseln är af framstående bety-
denhet och lemnar till afsalu smör, kött och hästar.
Sjöarne äro rika på inuikkor och gös. Sågrörelsen är
betydlig. Sjö- och myrmalm erhållas och förarbetas. En
tät omvexling af öppna fjärdar, vikar, sund, näs, holmar,
höjder och skogklädda stränder skapar en mängd de
herrligaste utsigter och belägenheter.

rr Nyslott (Savonlinna), på en ö emellan Haukivesi
och Pihlajavesi, högre elementarskola, 1,000 inv. — St.
Mikkel (Mikkeli), vid en vik af Saima, länestyrelsens
säte, 900 inv. — Heinola, vid Jyränkö ström, högre
elementarskola, 950 inv.

Otava, nära St. Mikkel, landtbruksskola. — Pungaharju,
kronopark på en långsmal ö i ett naturskönt läge emellan Pu-
ruvesi och Pihlajavesi.

8. Tavastehus län.
De norra och östra delarne fyllas af Hämeen-

selännes höga och branta höjder, emellan hvilka sand-
fält och vattensamlingar sträcka sig. I nordvestra de-
len framgår en del af Hataraselänne eller Kangasala
ås genom en på naturskönheter rik trakt. Södra de-
len ojemnas väl af Salpausselänne och Hattelmaa-ås,
söder om Tavastehus, men den är länets mest öppna,
odlade och befolkade del samt har säd till afsalu. Ge-
nom vestra delen utbreda sig Ruovesi och Näsijärvi
samt de till sydvestra sjösystemets östra tillflödsarm riö-
rande vattenstråt (Längelmä, Hauho, Wonå); uti östra
delen Päijänne samt dess östra och södra tillflöden. Lin
odlas och skördas mera än annorstädes i landet. Bo-
skapsskötseln är på vissa ställen den enda penninge-
inkomstkällan. I allmänhet är hemslöjden på en lägre
ståndpunkt.

— Tavastehus (Hämeenlinna), i ett behagligt läge vid
Wonå vattenstråt i dalen nedanför Hattelmaa-åsen, läne-
styrelsen, gymnasium, högre elementarskola, 3,100 inv.
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Invid staden ligger slottet Kronoborg eller Tavasteborg,
till åldern det andra i landet. — Tammerfors (Tam-
pere), i en naturskön nejd vid Näsijärvis och Pyhäjär-
vis förening, landets förnämsta fabriksstad (bomulls- och
linne-spinneri och väfveri, pappersbruk, mekanisk verk-
stad m. fl.), högre elementarskola; 5,300 inv.

Mustiala, i Tammela, landtbruksinstitut. — Evois, i Lam-
pis, forstinstitut. — Anianpelto, by och marknadsplats vid sö-
dra stranden af Päijänne, hamn för ångbåtsförbindelsen på
Päijänne.

Skandinaviska halfön
omgifves af norra Ishafvet i norr, Nordsjön i ve-
ster, Skagerrak, Kattegat och Öresund i sydvest, Öster-
sjön, Ålands haf och Bottniska viken i öster samt sam-
manhänger i nordost med Ryssland. Den omfattar två,
under en gemensam konung förenade, men i öfrigt skil-
da riken: Sverige den östra och större delen (8,000
qv. m., 4| milj. inv. eller 500 på qv. milen) och No-
rige, den nordvestra delen (5,800 qv. m,, lf milj. inv.,
260 på qv. m.).

a) Honungariket Sverige
är ett till största delen föga upphöjdt bergland.
Marken ojemnas af en stor mängd höjder. Längs nor-
ra delen af gränsen mot Norige sträcker sig bergsked-

Uleåborgs län

Länens storlek i
geograf, qvadr. mil.

3,098

Ungefärlig
folkmängd och folktäthet.

172,000 56
Wasa ,,

Åbo „

Nylands ,,

Wiborgs
,,

737
464
210
791

298,000 405
321,000 690
163,000 775
265,000 335

Kuopio ,,

St. Mikkels „

787
420

213,000 270
151,000 360

Tavastehus „ 328_
S:a 6,835

163,000
_

395
1,746,000 255
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jan Kölen. Sjöar och floder finnas många, men de äro
strida och föga segelbara. De vigtigaste floder äro Klar-
elfven och Göta-elf i vestra, Motala-elf i södra, Dal- och
Anger man-elfvarne i norra delen. Den förnämsta konst-
gjorda vattenförbindelse är Göta-kanal, som från Ö-
s ter sjö -viken Slätbaken vid staden Söderköping leder
till den långsmala sjön Wettern och derifrån till den
större sjön Wenern samt vidare förbi Trollhcitte-
vattenfall till Göta-elf och Kattegat. Klimatet är ky-
ligt, luften ren och sund. Jordmånen är i allmänhet
sandig och stenbunden; bördigare äro slätterna norr om
sjön Mälaren, öster om Wettern och i sydligaste delen
(Upsala-, Östgöta- och Skånska-slätterna). Hufvudnärin-
gen är jordbruk (råg, korn, hafra, hvete) och sädesaf-
kastningen öfverstiger behofvet. På vissa trakter i nor-
ra delen är linodlingen af större vigt. Bergsbruket är
den andra näringen; stor är rikedomen på ett ypperligt
jern och i öfrigt äro att märka koppar och silfver. Sko-
garne bestå mest af gran och tall, hvarföre förädlingen
af skogsprodukter är en icke obetydlig näring. Boskaps-
skötsel, fiske (lax, strömming) och jagt äro af vigt
i landets norra hälft. I den söder om Wenern belägna
ofruktbara trakten Svältorna idkas stark väfnadsyerk-
samhet och annan hemslöjd, men i öfrigt äro binärin-
garne få och af mindre betydenhet. Fabriksverksamhe-
ten är ganska god och bland fabriksanläggningar inta-
ga de för jern, bomull och kläde främsta rummet. Den
inre handeln är liflig och befordras genom en stor mängd
ångfartyg, kanaler, jernvägar och goda landsvägar. Den
utländska handeln är stor och de vigtigaste utförsvaror
äro jern och skogsprodukter. Befolkningen tillhör mest
den germaniska stammen; endast i nordligaste delen
bor ett mindre antal Finnar och Lappar. Religion är
den evangelisk-lutherska. För såväl den vetenskapliga,
som den allmänna folkbildningen dragés mycken omsorg.
Statsförfattningen är konstitutionel och folkets ombud
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sammanträda årligen till en af två kamrar sammansatt
riksdag. Till förvaltningen indelas riket i25 län under
landshöfdingar.

1. Svealand, mellersta delen med rikets förnämsta berg-
verk samt äfven goda skogar. = Stockholm, i ett vackert läge
vid Mälarens utlopp, rikets hufvudstad, stor fabriks- och han-
delsrörelse, hofrätt, flera inrättningar för vetenskap och konst,
140 t. — Upsala, på en slätt vid Fyris-ån, universitet, rikets
erkebiskop, 11 t. — Sala, på en fruktbar slätt; i närheten ri-
kets största silfvergrufva. — Eskilstuna, söder om Mälaren, be-
römda jern- och stål-manufakturier, 5 t. — Örebro, vid sjön
Hjelmaren, liflig rörelse, 8 t. — Falun, nära Dal-elfven, 5 t. I
närheten rikets största koppargrufva. — Karlstad, vidKlar-elf-
vens utlopp i sjön Wenern, handel med det på jern och skog
rika landskapet Wermlands produkter samt dess sädesbehofver, 51.

2. Götaland, södra delen med blidare klimat och stör-
re bördighet än de andra delarne. = Norrköping, vid Motala-
elfs utlopp i Bråviken, stor fabriksrörelse (kläde, bomull), 24
t. — Jönköping ,'vid södra ändan af Wettern, hofrätt, 10 t. —

Kalmar, vid Kalmar-sund, handel med trädvaror, 9 t. — Karls-
krona, på öar i Östersjön, station för krigsflottan, 17 t. — Y-
stad, sädeshandel, öfverfart till Tyskland, 6 t. — Lund, på
skånska slätten, universitet, 10 t. — Malmö, vid Öresund, sä-
deshandel, 23 t. — Göteborg, vid Göta elfs utlopp, rikets andra
stad, dess största handelsstad, stora fabriker, 60 t. — Borås, på
Svältorna, medelpunkt för gårdfarihandeln, 3 t. —Öar i Öster-
sjön: Öland och Gottland, rika på kalk och sandsten; staden
Wisby på Gottland, drifver ännu god handel; vackra fornlem-
ningar; 6 t.

3. Norrland, den stora, af berg, sjöar, strida floder, he-
dar, mossar och skogar upptagna norra delen, kall och ofrukt-
bar. = Gefle, vid Bottniska viken, flera fabriker, god handel
med skogsprodukter, 13 t. — Sundsvall, liflig handelsrörelse,
5 t. — Hernösand, på en ö i den praktfulla Ångerman-elfvens
mynning, 3 t.; i närheten idkas en berömd linspånad och väf-
nad. — Umeå, vid Qvarken, 2 t.; handlar likasom de öfriga
på kusten belägna små-städerna med lax, boskaps- och skogs-
produkter. — Längs Kölen sträcker sig svenska Lappland.

I Amerika besitter Sverige den lilla Westindiska ön St.
Barthelemi, alstrande god bomull.
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b) Konungariket Nori g e ,

Ett långsmalt, högt beläget bergland längs Ishaf-
vet, Nordsjön och Skagerrak, hvilka djupt intränga i
landet med en mängd hafsvikar (fjorder). Från nord-
ligaste udden Nordkyn till sydligaste udden Lindesnäs
sträcker sig en bergsrygg, som benämnes Kölen, Dovre-
och Langefjeld. Största floden är Glommen i sydöstra
delen. Slätter finnas nästan inga, icke ens vid hafvet.
Kusten åtföljes af en vidsträckt skärgård. Klimatet i
de inre delarne med vidsträckta is- och snö-broder, är
kallt, men vid kusterna mildt, så att hamnarna icke ens
vid Nordkap isbeläggas. Markens beskaffenhet försvårar
åkerbruket och säd skördas icke för behofvet. Förnäm-
sta näringen är fiske (torsk, sill) och dernäst skogshand-
tering och bergsbruk (jern, koppar, silfver). I de inre
delarne är boskapsskötseln och i norden jagten (ejdergå-
sar) vigtiga näringsgrenar. Andra folknäringar, äfvensom
fabriksindustrin äro obetydliga, handeln deremot ganska
liflig och god; fisk är förnämsta exportvaran. Befolk-
ningen utgöres förnämligast af Norrmän, som höra till
den germaniska folkstammen; men i nordligaste delen
eller Finmarken bo Lappar och Finnar (Qvener). Re-
ligionen är den lutherska. Folkbildningen omfattas med
värme. Styrelsen är monarkisk, inskränkt af storthin-
get. I konungens frånvaro företrädes hans ställe af en
vice-konung eller riksståthållare. I och för förvaltnin-
gen är riket indeladt i 20 amt under amtmän.

1. Sunnanfjells, söder om Dovre och öster om Lange-
fjeld, rikets jemnaste, skogrikaste och fruktbaraste del, ehuru
bestående af en mängd smala, af floder genomströmmade da-
lar. = Kristiania, vid Kristiania-fjorden, rikets hufvudstad,
universitet, stor handel med bräder och jern, 66 t. — Fredrikshald,
vid Svinesund, befäst, 8 t. — Drammen, vid Drammen-elfvens
utlopp i Kristiania-fjorden, stor trädvaruhandel, 14 t. —

Kongsberg, vid floden Louven, rika silfvergrufvor, 4 t. — Kri-
stiansand, trädvaruhandel, 11 t. — Stavanger, vid Bukke-fjord,
sill-utförsel, 17 t.
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2. Westanrjells, vester om Langefjeld, och
3. Nordenfjells, norr om Dovre, fulla af kala, branta

berg emellan fjorderna, längs hvilka förbindelsen underhålles,
då landsvägar icke kunna anläggas. = Bergen, rikets största
handelsstad (fisk), 30 t. — Trondhjem, vid en fjord, handel
med fisk och koppar, 19 t. — Rörds, i bergstrakten emellanKölen
och Dovre, rikets vigtigaste koppargrufva. — Hammerfest, jor-
dens nordligaste stad, på en ö utanför Altenfjord, påhvars söd-
ra strand jordens nordligaste jordbruk idkas. — Öar: Lofod-
den, hvarest ett af de indrägtigaste fisken på hela jorden id-
kas, äfvensom en betydlig jagt — Mageröe, nordligast, med
udden Nordkap.

Konungariket Danmark
Utgör en del af mellersta Europas lågland och be-

står af de danska öarne: Seeland, Fyen, Laaland, Fal-
ster, Langeland, Bornholm m. fl. samt norra delen af
danska halfön eller Jutland (700 qv. m., 1| milj. inv.,
2,300 på qv. m.). Marken ojemnas af många kullar
och krithöjder. I vestra delen af Jutland är den mera
hedartad och trädlös, men i öfrigt skogbeväxt (bok för-
nämsta skogsträdet), fruktbar och sädesrik. Klimatet
är mildt. Jordbruket är hufvudnäring. Boskapsskötsel
och sillfiske äro de öfriga vigtigaste förvärfsgrenarne.
Industri och fabriksverksamhet äro af underordnad be-
tydelse, men handeln god. Utförsvaror äro säd, smör,
ost, kött, lefvande kreatur, sill. Danskarne höra till
germaniska folkstammen, bekänna lutherska läran, dra-
ga god omsorg om folkbildningen och hafva en in-
skränkt-monarkisk styrelse. — Till Danmark höra äf-
ven: 1) den stora ön Island, full af höga, äfven isbe-
täckta berg (Jökull), deribland flera vulkaner (Hekla),
och heta källor (t. ex. Geiser), och 2) de små Fär-
öarne, i Atlantiska hafvet. Dessa öar äro kalla, stor-
miga, ödsliga, med endast några tum höga dvergbjör-
kar; på stränderna uppkastas drifved. Befolkningen
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lifnärer sig med fårskötsel, fiske, jagt (ejdergåsar) och
stickning af yllevaror.

(Seeland). Köpenhamn, vid Öresund, rikets hufvudstad,
dess största fabriks- och handelsstad, universitet, 160 t. — Hel-
singör, vid smalaste stället af Öresund. — Roeskilde , på norra
kusten, vid Isefjord, vacker domkyrka, 3 t. — (Jutland) Aal-
borg, vid Limfjorden, sillfiske, god handel, 10 t. — Randers,
fabriker (handskar), handel. — Friedericia, vid lilla Balt, befäst.

I Amerika besitter Danmark en del af Grönland och någ-
ra af de små Virginska eller Jungfru öarne i Westindien,

Konungariket Stor-Britannien.
Det Brittiska riket utgöres af besittningar i alla

verldsdelar (220,000 qv. m., 190 milj. inv.), men här
behandlas nu endast sjelfva hufvudlandet, som består af
de förenade konungarikena England, Skottland och Ir-
land (5700 qv. m., 30 milj. inv., 5100 pers. på qv.
m.) eller öarne Britannien och Irland. De omgifvas af
Atlantiska hafvet i norr och vester, Nordsjön i öster,
engelska kanaln i söder, samt skiljas från hvarandra
genom Irländska sjön. England är med undantag af de
vestra delarne (Wales) ett behagligt och bördigt lågland
med lägre höjder och flera små, men segelbara floder.
Södra Skottland är äfven ett fruktbart lågland, men
norra delen är ett magert högland. Irland är till stör-
sta delen ett lågland, der kullar, mossar, moras och
bördiga fält vexla med hvarandra. Klimatet är, om de
skottska högländerna undantagas, mildt, men sommar-
värmen är icke så stor att vindrufvan mognar; luften
mest dimmig och nederbörden ymnig. Gräsvexten är yp-
pig och på Irland är marken hela året grön. Skogar-
ne äro mera utödda. Jordbruket drifves med största
omsorg och skicklighet, men den rika skörden (mest
hvete, i skottska högländerna hafra, på Irland potatis) är
otillräcklig för den talrika befolkningen. Boskapssköt-
seln är högt drifven och boskapsdjuren äro af utmärkt
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slag. Fiskeri bedrifves i stort. Mineralriket har rika
tillgångar på stenkol, salt, jern, tenn, bly, koppar. I-
dogheten är stor och alla näringar bedrifvas med den
största omsorg. Fabriks- och handelsrörelsen äro de
högst drifna på jorden. Införsvaror utgöras mest af
råämnen för fabrikerna (bomull, ull) och säd; utförsva-
ror äro stenkol och fabrikernas tillverkningar. De se-
gelbara floderna samt i alla riktningar anlagda kanaler
och jernvägar befaras flitigt af ångfartyg och ångvag-
nar. Största delen af befolkningen tillhör den germa-
niska folkstammen; på Irland, i Wales och skottska
högländerna bo celtiska folk. Herrskande religion är den
reformerta, på Irland den katolska. Vetenskap och
litteratur stå högt, skön konst lägre; men den allmänna
folkbildningen fordrar ännu mycken omvårdnad. Den
högsta rikedom och makt stå här i flera afseenden i
bredd med ett djupt elände; sämst är tillståndet på Ir-
land med dess håglösa befolkning. Monarkens makt är
inskränkt af parlamentet.

England (21 milj. inv.). London, vid Themsen, rikets
hufvudstad, jordens folkrikaste samt största fabriks- och han-
delsstad, 2 universitet, öfver 3 milj. inv. — Dower, vid smala-
ste stället af kanaln, 25 t. — Brigthon (Breitn), vacker stad. på
södra kusten, 75 t. — Portsmouth (Portsmud) och Plymouth,
äfven på södra kusten, hufvudstationer för krigsflottan. — Bri-
stol, vid Severn-flodens utlopp i Bristol-kanal, rikets 3:dje han-
delsstad, 170 t. ■= Liverpool, vid Merseys(sis) utlopp i Irländ-
ska sjön, andra handelsstaden, 500 t. — Newkastle (Njukässl),
vid Nordsjön, i en på stenkol rik trakt, stor handel, 130 t. —

Hull, vid utloppet af floden Humber (Omber), stor handel, 125
t. — Leeds (Lids), hufvudort i ylleväfnads-distriktet, 240 t. —

Manchester, de största bomullsfabriker, 370 t. — Sheffjeld (frid),
jernfabriker (knifsmides-distriktet), 230 t. — Nottingham, vid
Trent, i strumpväfveri-distriktet, 75 t. — Birmingham (Börr-
mingäm), de vigtigaste metallfabriker, 350 t. — Oxford, vid
Themsen, universitet. — Kambridge (Kämbritsch), universitet. —

Svansea (Svänsi), i Wales, stora bergverk och handel med deras
afkastning, 40 t. — Öar: Wight (Ueit), i kanaln; — Scilly-öame,
utanför sydvestra kusten, tennrika; — Anglesea (Ängelsi), i
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Irländska sjön, förenad med Wales medelst en jernväg genom
ett på pelare hvilande jernrör; — Man, bergig, sillfiske.

Skottland (3 milj. inv.). Edinburgh, h. stad, universitet,
180 t. — Glasgow (Gläsgo), vid Klyde (Klejd)-flodens utlopp i
Nord-kanal, universitet, största fabriksstaden (bomull), 450: t. —

Invemess, hufvudplatsen i högländerna. — Öar: Hebriderna, —

Orkney- och Shetlands-öarne, bergiga, kalla, ofruktbara; sill-
fångst och jagt efter sjöfågel äro befolkningens närings utvägar.

Irland (6 milj. inv.). Dublin, vid Irländska sjön, h:stad,
325 t. — Belfast, vid Nord-kanal, linneväfnad, liflig handel,
120 t. — Limerick, vid Schannon (Schännen)-flodens utlopp,
betydlig handel. — Cork, på södra kusten, andra handelsstaden
(boskapsprodukter, deraf namnet: rikets slagtarhus), 80 t.

Biländer. I Europa: Helgoland, liten ö i Nordsjön. —

Norrmanniska öarne, nära kusten af Frankrike. — Gibraltar,
stad och stark fästning vid inloppet till Medelhafvet, 15 t. —

Malta och närbelägna öar i Medelhafvet. — 1 Asien: största
delen af vestra indiska halfön, ön Ceilon, vestra kusten af östra
indiska halfön, ön Hongkong' utanför Kinas södra kust. — I
Afrika: Kaplandet (sydligaste delen) och några platser på ku-
sterna samt några öar. — I Amerika: en stor landsträcka i
Nord-Amerikas norra del, ön Jamaika och de flesta af Westin-
diens mindre öar, besittningar på östra kusten af Central-Ame-
rika, samt en del af Guayana på Syd-Amerikas nordöstra kust.
— I Australien: kolonier på Nya Holland och flera af de min-
dre öarne.

Konungariket Nederländerna,
Äfven Holland (640 qv. m., 3| milj. inv., 5700

pers. på qv. m.), begränsas i norr och vester af Nord-
sjön, som intränger med hafsvikarne Dollart och Zuy-
der (Söjder) See, i söder af Belgien och i vester af
Tyskland (Preussen). Består af en skoglös lågslätt, som
flerstädes är lägre än hafvet, mot hvilket dels naturliga
sandvallar längs kusterna eller dyner, dels anlagda dammar
och kanaler lemna skydd. Floderna Rhen, Maas och
Schelde hafva här sina utlopp genom flera mynningsar-
mar, som bilda ett stort deltaland (Zeeland). Klimatet
är mildt, luften dimmig och fuktig. Genom befolknin-



86

gens idoghet har den sänka marken förvandlats till gr;"s-
rika ängar (polderne) och bördiga åkrar. Sädesskörden
är otillräcklig; boskapsskötseln vigtigaste näringen. Öf-
riga näringsgrenar äro linodling och linneväfnad, sill-
fiske (vid Shetlands öarne), blomsterodling. Industrin
och fabriksverksamheten är stor, men än vigtigare är
handeln, som sysselsätter sig med smör, ost, fabriker-
nas tillverkningar och koloniernas produkter (kaffe, kryd-
der). Innevånarena äro af den germaniska folkstammen
och bekänna de flesta den reformerta religionen. Folkets
bildning är väl vårdad. Konungens makt är inskränkt af
general-staterne. — Hit hör äfven det afskiljda landet
Luxemburg, söderut, ett bergigt land med stora tillgån-
gar på jern och stenkol.

Amsterdam, vid Zuyder See, förnämsta staden, en af Eu-
ropas förnämsta handelsplatser, 270 t. — Haag, konungens re-
sidens och regeringens säte, 90 t. — Rotterdam, vid Maas, an-
dra handelsstaden, 120 t. — Haarlem, linnefabriker, handel med
blomsterlökar. — Utrecht, vid gamla Rhen, stora fabriker, uni-
versitet. — Leiden, vid gamla Rhen, universitet.

Utländska besittningar. I Asien: Öarne Java och Ce-
lebes, samt delar af Sumatra och Borneo, Krydd-öarne m. fl. —

I Afrika: kolonier på Guinea kusten. — I Amerika: några af
de små Antillerna och en del af Guayana (Surinam) i Syd-
Amerika.

Konungariket Belgien
Gränsar i norr till Nederländerna, i öster till Preus-

sen, i söder till Frankrike och i nordvest till Nordsjön
(540 qv. m., 4| milj. inv., 9000 på qv. m.). Största
delen af landet är en bördig lågslätt, genomfluten af
Maas och Schelde. Södra delen ojemnas af Ardenner-
na, rika på jern, zink och stenkol. Jordbruket bedrif-
ves med största omsorg och skicklighet och är sädes-
skörden nästan tillräcklig för behofvet, ehuru Belgien är
det tätast befolkade land i Europa. Linodlingen är stor.
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Boskapsskötseln bedrifves mindre väl; fåren äro dock
utmärkta. Belgien är ett af Europas förnämsta indu-
stri-länder (linne-, bomulls- och ylletyger, de finaste
spetsar, jern- och stålvaror). Den inre förbindelsen är
liflig på de många jernvägarne. Befolkningen i norra
delen talar flamländska (en tysk munart), i södra delen
wallonska (en fransysk munart), de högre stånden fran-
syska. Religion är den katolska, som i allmänhet är
föga gynsam för folkets upplysning. Statsförfattningen
är konstitutionel.

Brussel, hufvudstad, universitet, flerfaldiga fabriker (de
finaste spetsar), 167 t. — Antwerpen, vid Schelde, största sjö-
handelsstaden, befäst, 125t. — Gent, vid Schelde, fabriker (bom-
ull), blomsterodling, universitet, 120 t. — Luttich, vid Maas,
stora jernfabriker (gevär), 100 t. — Verviers, stora klädesfabri-
ker, 30 t.

Tyskland,
Mellersta delen af verldsdelen emellan Nordsjön,

Östersjön och floden Ejder i norr, Adriatiska hafvet i
söder, Nederländerna, Belgien och Frankrike i vester,
Schweiz och Italien i sydvest, Österrikiska, Ryska och
Preussiska länder i öster (11,500 qv. m., 45 milj. inv.,
3900 på qv. m). a) Södra delen, söder om floden Do-
nau, är högbergig genom de månggreniga östra Alper-
na. Härigenom rinna flera i Donau infallande floder:
Lech, Iller, Isar, Inn. b) Mellersta delen är ett lägre
bergland, der stora, öppna, fruktbara slätter utbreda sig
emellan de lägre bergsträckor, hvilka från Fichtelberget
utgrena sig åt skiljda håll: åt öster Erzgebirge, Riesen-
gebirge och Sudeterna, åt sydost Böhmerwald, åt nord-
vest Thiiringerwald och Harz, åt sydvest die rauhe Alp,
som i vester sammanlöper med den längs Rhen-floden
gående Schwarzwald, Odenwald, Höhe eller Taunus^
De vigtigaste vattendrag här äro Main och Neckar,
hvilka genom herrliga landsträck framrinna och utgjuta
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sig i mellersta delen af Rhen. c) Norra Tyskland är
en stor, af endast lägre kullar ojemnad lågslätt, på hvil-
ken fastare åkerfält (geestland) och våtländta ängsmar-
ker (marschland) vexla med moras och sandfält, af hvil-
ka en stor del genom en omsorgsfull skötsel blifvit frukt-
bar gjorda. Här framrinna öder till Östersjön, Elbe,
Weser och Ems till Nordsjön. — Klimatet är i allmän-
het mildt och i norra delen icke kallare än i den me-
ra upphöjda södra delen, der alptopparne äro is- och
snöbetäckta. De herrligaste landsträcken äro kustlan-
det vid Adriatiska hafvet och dalarne på alpernas syd-
sida, hvarest alltid gröna löfträd, oliver och andra syd-
frukter trifvas, samt trakterna kring Neckar, Main och
mellersta Rhen, der stora vingårdar finnas. I nordliga
delen nå äpplen och päron sin fulla mognad. Skogar-
ne äro goda och väl vårdade (ek, bok, barrträd, i
södra delen kastanjer). Jordbruket är hufvudnäring
(råg, korn, hafra, hvete, sydligare mais och äfven ris).
Boskapsskötseln är en hufvudnäring i Alpernas bergland-
skap och på många ställen förekomma får med utmärkt
ull. De östra Alperna äro rikare på metaller, än öfriga
delar deraf, och det mellersta berglandet hyser rika till-
gångar på silfver, jern, zink, stenkol och salt. Industrin
och fabriksverksamheten samt den inre handeln stå högt,
den utländska lider af bristen på hamnar. Vetenskap
och konst hafva här ett gammalt hemland och folkbild-
ningen är väl vårdad. Största delen af befolkningen
tillhör den germaniska stammen; i östra delen bo flera
slaviska folk, af hvilka dock många tala tyska. De i
norra, mellersta och vestra delarne boende äro mest
protestanter, de i södra och sydöstra katoliker. Tysk-
land omfattar: 1) Nord-tyska förbundet, landet norr om
Main och Erzgebirge, 2) de i sydvestra delen liggande
staterna Bajern, Wiirtemberg, Baden, Hessen och Lich-
tenstein, och 3) den till Österrike hörande södra och
sydöstra delen.
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I. Nord Tyska Förbundet
Omfattar den norr om Main och Erzgebirge lig-

gande delen af Tyskland och alla till konungariket Preus-
sen hörande icke-tyska länder (7500 qv. mil. 30 milj.
inv). I spetsen för förbundets 22 stater står Preussen,
i hvars hufvudstad Berlin förbundsstyrelsen (förbundskan-
slern, förbundsrådet och förbundsriksdagen) har sitt säte.

1) Konungariket Preussen,
En af stormakterna (6,400 qv. m., 24 milj. inv.),

gränsar i öster till Ryssland, i norr till Östersjön, Dan-
mark (Konge-ån) och Nordsjön, i vester till Nederlän-
derna, Belgien och Frankrike, i söder till åtskilliga sta-
ter i Tyskland och Österrike. De sydligaste delarne
ojemnas af Sudeterna och Riesengebirge, Harz och Hö-
he. Norra delen är ett lågland. Floder: Memel och
Weichsel, öder, Elbe, Ejder, Weser och Ems samt

Rhen. Klimatet är mildt och för vextligheten gynsamt.
Jordens skötsel bedrifves väl, likasom äfven boskaps-
skötseln och andra näringar, fabriksväsendet och han-
deln, hvilken gynnas af segelbara floder, kanaler "och
jernvägar. Utförsvaror äro säd, ull, skogsprodukter,
zink, jern, stenkol och salt samt industri-artiklar. På
Östersjö-kustlandet erhålles bernsten. De flesta innevå-
nare tillhöra den germaniska stammen, och dernäst den
slaviska, men äfven de flesta af dessa tala tyska. Lu-
therska religion bekännes allmännast, men i några pro-
vinser utgöra katolikerna flertalet. Styrelsen är kon-
stitutionel.

(De icke-tyska länderna). 1) Preussen, nordostligaste
delen. Memel, vid ingången till Kurische Haff, handel med säd
och trädvaror, 20 t. — Königsberg, vid fl. Pregels inflöde i
Frische Haff, universitet, god fabriks- och handelsrörelse, 110
t. — Danzig, nära Weichsels utlopp, rikets största sjöhandels-
stad (säd och ekvirke), 90 t. — 2) Posen. Posen, vid War-
tha, stora marknader, 501. —3) Schleswig, norr om Ejder,
emellan Nord- och Östersjön. I norra delen bo Danskar.
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Flendsburg, vid en Östersjö-vik, god sädeshandel, 20 t. —- Ön
Alsen, kallad Östersjöns perla. — (De tyska länderna). 4)
Pommern, kustlandet vid Östersjön. Stettin, nära Oders ut-
flöde i viken Haff, ansenlig handel, 75 t. — Stralsund, vid haf-
vet, 25 t. — Öar: Riigen, med flera natursköna belägenheter,
Usedom och Wollin. — 5) Brandenbur g. Frankfurt an der
Öder, flodhandel, 40 t. — Potsdam, vacker stad vid Elbes bi-

flod Havel, 40 t. — Berlin, vid Havels biflod Spree, rikets huf-
vudstad och regeringens säte, största fabriksstaden, universitet,
medelpunkt för tysk vetenskap och konst, 700 t. — Q) Schle-
sien, ett af Tysklands bördigaste landsträck; högt drifven in-
dustri. Breslau, vid Öder, rikets andra stad, stor och mång-
faldig industri och handel, universitet, 170 t. — Görlitz, i lan-
det Lausitz, stor väfnadsverksamhet (ylle och linne), 40 t. —

7) Sachsen. Magdeburg, vid Elbe, medelpunkt för handeln e-
mellan inre landet och Hamburg, 80 t. — Halle, vid Elbes bi-
flod Saale, universitet, rika saltkällor, 50 t. — Erfurt, i landet
Thiiringen, stor industri, 40 t. — Eisleben, Luthers födelse-
och döds-stad (1483 —1546). — Wittenberg, reformationens fö-
delse-stad (1517). — Liitzen, fältslag 1632. — 8) Holstein och
Lauenburg, fruktbart land emellan Elbe och Ejder. Altona,
vid Elbe, stor fabriks- och handelsstad, 70 t. —- Kiel, vid en
vik af Östersjön, universitet, 25 t. — 9) Hannover, ett af
Tysklands magraste landsträck med stora hedar. — Hannover,
linneVäfnad, 80 t. — Liineburg, nära Elbe, på en stor hed, salt-
beredning, 15 t. — Göttingen, universitet. — 10) Westfalen.
Miinster, universitet. — 11) Rhen-provinserna med stor
och mångfaldig industri. Bonn, vid Rhen, universitet. — Köln,
största handelsstaden vid Rhen, flera fabriker (eau de cologne),
praktfull domkyrka, 125 t. — Dusseldorf, vid Rhen, målar-aka-
demi, 60 t. — Solingen, Elberfeld, Barmen, stora jern-, siden-
och bomullsfabriker, 150 t. — Aachen, yllefabriker, 70 t. — 12)
Hessen, Nassau, der Tysklands ädlaste vinslag vexa, och
Frankfurt. Kassel, vid fl. Fulda, handel med ull och lin, 40
t. — Frankfurt am Main, stor och vigtig handel, 80 t. — 13)
Hohenzollern ligger afsöndradt från det öfriga riket i södra
delen af Wörtemberg.

2) Konungariket Sachsen.

. Södra delen utgöres af det på silfver rika Erzge-
birges norra sluttningar och kallas sachsiska Schweiz,
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som är rikt på natursköna belägenheter, men föga frukt-
bart, hvarföre boskapsskötsel, linneväfnad och halmflät-
ning äro näringsutvägar. Norra delen är ett fruktbart
och väl odladt slättland, genomflutet af mellersta Elbe.
Idogheten är stor. Folkbildningen står högt. Lutherska
religion är den herrskande. (270 qv. mil, 2| milj. inv.)

Dresden, vid Elbe, h:stad, vacker stad, samling af mål-
ningar och andra konstskatter, 160 t. — Leipzig, på en frukt-
bar slätt, der flera verldshistoriska fältslag förefallit, stora års-
marknader eller messor, hufvudort för tyska bokhandeln, uni-
versitet, 90 t. — Chemnitz, största fabriksstaden (bomull), 60
t. — Meissen, Europas äldsta porslinsfabrik.

3, 4) Storhertigdömena Mecklenburg .■ Schwerin och Stre-
litz, en sädesrik landsträcka vid Östersjön. — 5) Storhertigdömet
Sachsen- Weimar, 6—B) Hertigdömena Sachsen: Koburg-Gotha,
Meiningen-Hildburghausen, Altenburg, 9— 12) Furstendömena

Reuss: Greitz och Schleiz, samt Schwarzburg ■• SondersJiausen
och Rudolstadt, belägna på Thiiringerwald och dess välodlade
sluttningar. — 13) Hertigdömet Anhalt. — 14) Storhertigdömet
Oldenburg vid Nordsjön. — 15) Hertigdömet Braunschweig. —

16—18) Furstendömena Waldeck och Lippe: Detmold och Schaum-
burg. — 19) norra delen af Storhertigdömet Hessen eller Ober-
Hessen. — 20—22) De fria riksstäderna: Lubeck, vid Traveflo-
dens utlopp i Östersjön, f. d. hufvudstad i hanseforbundet, än-
nu god handel, 40 t. — Hamburg, nära Elbes mynning, Tysk-
lands och europeiska kontinentens största handelsstad, stora
fabriker (socker), berömd bank, 190 t. — Bremen, vid Weser,
betydlig fabriks- och handelsrörelse (tobak, linneväfnader), 75
t. — De flesta innevånare uti alla dessa små stater äro Luthe-
raner.

2. Konungariket Bajern
Är en till största delen bördig högslätt (1380 qv.

m., 4| milj. inv.). Södra delen genomflytes af Donau
och dess bifloder Iller, Lech, Isar, Inn, i norra delen
framrinner Main mellan vinkullar. Ludvigskanaln öpp-
nar förbindelse emellan Donau och Main. Näringsfliten
är sämre än i de flesta andra tyska stater; storartade
ölbryggerier finnas. De flesta innevånare äro katoliker.
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Munchen, på en mindre fruktbar slätt vid Isar, Ir.stad,
praktfull, dyrbara samlingar af konstskatter, universitet, 170
t. — Augsburg, vid Lech, liflig handel (på Italien), 50 t. --

Niirnberg, medelpunkt i en för idoghet känd trakt (Niirnberger-
kram), 80 t. — Regensburg , vid Donau, förut vigtig stad, 30
t. — Leuchtenberg, nära Böhmerwald, h-.stad i ett f. d. eget
hertigdöme.

3. Konungariket Wurtemb er g.
Ett mera bergländt, vackert, fruktbart och väl od-

ladt land kring Neckar och öfra Donau (350 qv. m.,
1| milj. invj. Industrin är betydlig. De flesta innevå-
nare äro lutheraner.

Stuttgart, vid Neckar bland vingårdar, Ir.stad, en af sö-
dra Tysklands vigtigaste handelsplatser, 75 t. — Tubingen, vid
Neckar, universitet, 10 t. — Heilbronn, vid Neckar, stor fabriks-
och handelsrörelse, 15 t. — Ulm, vid Illers inflöde i Donau,
som här blir segelbar, 25 t.

4. Storhertigdömet Baden.
Ett skönt och fruktbart däldland längs Rhen.

Vinodlingen är betydlig, likaså folkindustrin och fabriks-
rörelsen. De flesta innevånare äro katoliker (280 qv.
m., 1% milj. inv.).

Karlsruhe, h:stad, byggd i form af en utslagen solfjäder,
30 t. — Manheim, vid Neckars mynning, vigtig handelsplats,' 35 t.

5. Storhertigdömet Hessen.
Ett af Tysklands herrligaste landskap med löf- och

vinkullar kring herrligt odlade dalar. De flesta inne-
vånare äro lutheraner.

Darmstadt, h:stad, 30 t. — Mainz, vid Mains mynning,
stark fästning, liflig flodhandel, 40 t.

6. Furstendömet Lichtenstein, vid öfra Rhen (8
t. inv.).

7. De till Kejsarestaten Österrike hörande delar
behandlas i sammanhang med detta rikes öfriga besitt-
ningar.

__
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Kejsaredömet Österrike
Omgifves af Ryssland och Preussen i nordost, Sach-

sen och Bajern i nordvest, Schweiz i sydvest, Italien,
Adriatiska hafvet och Turkiet i söder. Detta rike, som
är en af stormakterna (11,300 qv. m., 36 milj. inv.,
3100 på qv. m.), är en sammansättning af flera icke
allenast till naturbeskaffenhet, utan äfven till befolknin-
gens seder och språk skiljaktiga beståndsdelar. Det är
till största delen ett bergland (de östra Alperna, de på
guld och silfver rika Karpatherna, samt Erzgebirge,
Riesengebirge, Sudeterna och Böhmerwald). Större slät-
ter äro den ungerska, på södra, och galiziska, på nor-
ra sidan om Karpather-kedjan. Hufvudfloden är Donau
(mellersta delen deraf), vigtig för den inre förbindelsen.
Klimatet är i allmänhet mildt, somrarne heta, vintrarne
stränga. Rikedomen på naturprodukter är stor, men de
användas icke med nödig omtanke. Jordbruk och de
flesta andra näringar bedrifvas på få ställen med någon
större omsorg; endast bergsbruket gör undantag. In-
dustri och fabriker äro mera framstående i de vestra
delarne. Den inre handeln är liflig längs Donau och
dess bifloder; jernvägar saknas dock icke. Sjöhandeln
drifves mest på levanten. Utförsvaror äro metaller,
bergsalt, viner, säd och boskapsprodukter. Befolknin-
gen utgöres till största delen af Slaver i flera grenar,
men i öfrigt af Tyskar, Madyarer eller Ungrare, Wa-
lacker. För den andeliga utvecklingen återstår mycket
att göra och flera af dessa folk stå ganska lågt. De
flesta bekänna katolska religion, dock finnas många
grekisk-kristna, protestanter och judar. Regeringsformen
konstitutionel.

Tyska länder. 1) Österrike, ett på säd och vin rikt
däldland kring Donau. Wien, vid Donau, rikets hufvudstad
och kejsarens residens, medelpunkt för inre handeln och indu-
strin, universitet, 580 t. — 2) Salzburg, ett vackert bergland;
stort bergsbruk. — 3) Stejermark, ett skogigt bergland, rikt
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på ypperligt jern. Grätz, vid fl. Mur, universitet, 60 t. —4)
Ulyrien, bestående af de bergiga länderna Kärnthen och
Krain samt det herrliga fruktrika adriatiska kustlandet: Görz,
Gradiska, Tri-est och halfön Istrien. Triest, vid hafvet, ri-
kets vigtigaste sjöhandelsstad, 70 t. — Idria, i Krain, rika
qyicksilfvergrufvor. — 5) Tyrolen, ett alpland, i hvars dalar
vinrankor, mulbärsträd (silkesafvel), citroner o. d. finna god
trefnad. — 6) Bohm en, en af öfra Elbe och dess biflod Mol-
dau genomfluten kitteldal, rik på säd, metaller (silfver, tenn)
och mineraikällor; bebodd af idoga innevånare (mest Tschecher
af slavisk stam); rikets förnämsta fabriksland (glasvaror, väf-
nader). Prag, vid Moldau, stor industri- och handelsrörelse,
univers., 1401. —7) Mähren och Schlesien en fruktbar hög-
slätt. Brunn, stor väfnadsverksamhet, 60 t.

Polska länder. Galizien och Krakau, det bördiga
slättlandet norr om Karpatherna, rikt på säd. I vestra delen
finnas rika saltgrufvor (Wielizka). Sydvestra berglandet kallas
Bukovina. = Lemberg, univers., stora marknader, 70 t. — Kra-
kau, vid Weichsel, univers., god handel, 40 t.

Ungerska länder. Ungern, landet söder om Karpa-
therna, jemte Serviska Woivodskapet, sydligaste delen af
landet emellan Donau och Theiss, och Temesvar-Banatel,
sydligaste delen af landet öster om Theiss, — och Sieb en-
bur gen eller Transsilvanien, i sydost. Siebenbflrgen och
norra Ungern äro bergländer med Europas rikaste guldgrufvor
och äfven tillgång på andra metaller. Det öfriga af Donau och
den fiskrika Theiss genomflutna slättlandet är fruktbart på ris,
rnais, sydfrukter och vin, dock finnas äfven stora trädlösa he-
dar (puster) och kärr. = Pressburg, vid Donau, fabrik., han-
del, 40 t. — Komorn, vid Donau, stark fästning. — Ofen (Bu-
da) och Pesth, på hvar sin sida om Donau, bilda likasom en
stad Buda-Pesth, förnämsta staden, universitet, stor handel, 190
t. — Tokai, vid Theiss; i närheten vexer Europas ädlaste vin-
slag (Tokajer), — Debreczin (Debretschin), andra handelssta-
den. — Kronstadt, största staden i Siebenburgen.

Syd-Slaviska länder. Slavonien, ett sumpigt, skogigt,
föga odladt slättland söderomDonau till deas biflodSau; —Kroa-
tien, ett fruktbart land emellan Ungern och Adriatiska haf-
vet; — Dalmatien, det bergiga, på sydfrukter (äfven oliver
och fikon) rika kustlandet öster om Adriatiska hafvet. = Fiu-
me, vid hafsviken Quarnero, handel med Ungerns produkter. —

Den längs gränsen mot Turkiet liggande delen af Kroatien,
Slavonien och Banatet kallas Militärgränsen.
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Republiken Schweiz,
Ett af mellersta Alperna och deras utgreningar

uppfyldt land (750 qv. m., 2± milj. inv., 3300 på qv.
m.), rikt på natursköna belägenheter, emellan Italien
(alpernas hufvudkedja) i söder, Frankrike (berget Jura)
i vester och Tyskland (Rhenfloden och Bodensjön) i
norr och öster. Dalarne genomflytas af strida strömmar
med praktfulla vattenfall. Hufvudfloder äro de Öfre de-
larne af Rhen och Rhone, samt Rhens biflod Aar, alla
nedkommande från S:t Gotthard-berget. Bergens top-
par äro täckta af is och snö och från dessa nedstörta
stundom fruktansvärda gletscher (ismassor) och laviner
(snömassor), hvarvid äfven stor förödelse åstadkommes,
då derigenom hela byar begrafvas och floderna drif-
vas öfver sina bräddar. Bergens sluttningar äro rikt
gräs- och skogbeväxta. I dalarne och på högslätterna
trifvas vin, frukter och säd. Boskapsskötseln är hufvud-
näring. Högre upp på fjellarne bedrifves en äfventyrlig
jagt. Alpiska bergen äro fattiga på metaller. Industri
och fabriker blomstra i norra delen (bomulls- och siden-
tyger) och i den vestra (ur, nipper). En liflig handel
emellan granländerna fortgår på de med stor kostnad an-
lagta jernvägarne. Af innevånarena äro de flesta Ty-
skar och bekänna reformerta läran; i vestra delen bo
Fransmän och i den södra Italienare, hvilka äro kato-
liker. I den reformerta delen är folkbildningen allmän
och mycket väl vårdad. Schweiz är en förbundsstat af
22 kantoner. Centralregeringen utgöres af ett förbunds-
råd af 7 personer, valda för 3 år.

= Bern, vid Aar, centralregeringens säte, universitet,
fabriker, handel, 30 t. — Ziirich, vid en sjö af samma namn,
god fabriks- och handelsrörelse, 20 t. — S:t Gallen, nära Bo-
den-sjön, bomullsväfnad, 15 t. — Basel, vid Rhen, universitet,
vigtigaste handelsstaden, sidenfabriker, 40 t. — Geneve eller
Genf, vid Rhones utflöde ur Genfer sjön, den vackraste sjö i
Europa, universitet, fabriker (ur), handel på Frankrike, 45 t.
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Kejsaredömet Frankrike
Är en af de såkallade stormakterna (9,900 qv. m.,

38 milj. inv., 3,800 på qv. m.). Begränsas i nordvest
af kanalen, af Fransmännen kallad La manche (man-
gsch), i vester af atlantiska hafvet med franska bugten,
i söder af Spanien (pyreneiska bergen) och Medelhafvet
med Lyonska bugten och i öster af Italien (de vestra
Alperna), Schweiz (Jura), Tyskland (Rhen) och Belgien.
Utom de ofvan nämnda gränsbergen finnas i östra de-
len flera lägre bergskedjor (Sewennerna, Cote d'Or, Vo-
geserna, Ardennerna), hvilka utsända armar mot det
lågland, som upptager vestra delen. De största floder
äro Seine, Loire och Garonne mot vester, Rhone mot
söder. Klimatet är mildt och angenämt. Jordmånen
är i allmänhet god, men äfven finnas ofruktbara trakter,
såsom hedarne les ländes (lä längd) på sydvestra kust-
landet. Åkerbruk (hvete, råg, mais) och boskapsskötsel
stå i allmänhet icke särdeles högt. På vin är Frankri-
ke det rikaste land i Europa och innefattas de fransy-
ska vinerna under namnen Bordeaux (Bårdå)-, Muskat-,
Champagne (Schampanj)- och Bourgogne (Burgånj)-viner.
Fruktskörden är stor: i norra delen plommon, äplen,
päron (af dessa pressas ett slags fruktvin: cider), i sö-
dra delen kastanjer (frukten af samma vigt som potäter
hos oss), oliver, mandlar, citroner, pomeranser. Silkes-
skötseln är ansenlig (Rhone-dalen). Fiskeri är en vig-
tig näring (ostron). Af mineralier äro jern och stenkol
de vigtigaste. Vid kusterna beredes mycket salt. Hus-
och fabriksslöjden äro högt uppdrifna. Här finnas Eu-
ropas förnämsta fabriker för sidentyger och lyxartiklar.
Handeln med säväl naturprodukter (vin, frukter, olja)
som fabrikater är liflig. Kanaler och jernvägar befor-
dra den inre handeln. På vetenskapernas och konster-
nas område intager det franska folket ett framstående
rum; den allmänna folkbildninge/i är något försummad.
Katolska religion är den allmännast bekända. Statsför-
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fattningen är konstitutionel. Till förvaltningen indelas
riket i 89 departementer. Frankrikes befolkning utgö-
res till största delen af Fransmän, som höra till den
romanska folkstammen.

= Paris, vid Seine, regeringens säte, univers., en mängd
fabriker, stor handel, näst London Europas mest befolkade stad
och i visst afseende den bildade verldens hufvudstad, \\ milj.
inv. — Versailles (Versaj), en af rikets vackraste städer, stort
nationalmuseum, 45 t. — Calais (Kala), vid kanalens smalaste
pass, öfverfart till England. — Lille, stark fästning, linne-och spets-
fabriker, 1501. — Rouen (Roang), vid Seine, bomullsfabr., liflig
handel, 100 t. — Havre, vid Seines mynning, en af rikets bä-
sta handelsstäder (Paris' hamn), 75 t. — Cherbourg (Scherbor),
vid kanalen, örlogshamn. — Brest, rikets största krigshamn,
80 t. — Nantes (Nangt), vid Loire, stor fabriks(kattuner)-
och handelsrörelse, 110 t. — Bordeaux (Bårdå), vid Garonne, stor
handel (vin och frukter), 190 t.— Toulouse (Tolos"), vid Garon-
nes förening med Sydkanalen, som härifrån leder till Medel-
hafvet, yllefabriker, 125 t. — Cette, vid hafvet, salthandel. —

Marseille, vid Medelhafvet, rikets största sjöhandelsstad, 300 t.
— Toulon (Tulång), örlogshamn vid Medelhafvet, 75 t. — Nizza,
vid Medelhafvet, omgifven af citron- och pomeranslunder, 50 t.
— Lyon, vid föreningen af Saone (Sån) och Rhone, rikets an-
dra stad, de största sidenfabriker, 325 t. — St. Etienne, stora
jernfabriker, 100 t. — Ckamberi, i det natursköna berglandet
Savojen (Montblanc). — Strassburg, vid Rhen, stor fabriks-
och handelsstad, berömd domkyrka, 80 t. — Ön Korsika, ber-
gig och skogrik.

Utländska besittningar. I Afrika: Algerien, på norra
kusten, kolonier på vestra kusten (Senegambien),. ön Bourbon
i Indiska hafvet. — I Asien: Pondicheri och några andra han-
delsplatser på vestra Indiska halfön vid Bengaliska viken. — I
Australien: Mendana öarne, Nya Kaledonien, m. fl. — I Ame-
rika: några af de vestindiska öarne, såsom Guadeloupe, Marti-
nique (rik på ett förträffligt kaffe), och Cayenne, en del af
Guayana i Syd-Amerika.

Pyrenciska halfön

omgifves af Biskaya viken i norr, Atlantiska haf-
vet (Spanska sjön) i vester och sydvest, Gibraltar sund
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och Medelhafvet i sydost samt sammanhänger i nordost
med Frankrike, hvaremot Pyrenéerna bilda gränsen.
Halfön omfattar två, från hvarandra i alla afseenden
skiljda konungariken: Portugal och Spanien, hvilkas
till romaniska folkstammen hörande befolkning uppstått
genom en blandning af flera olika folk.

a) Konungariket Portugal,
Den vestra och mindre delen af halfön (1,700 qv.

m., 4 milj. inv., 2,200 på qv. m.), är i allmänhet
högländt och bergigt. Genomflytes af floderna Douro,
Tejo (Tedsjo) och Guadiana i deras nedersta lopp. Kli-
matet är mildt, behagligt och sundt; jorden är bördig,
men dess odling försummas, likasom äfven bergsbruk,
slöjder och fabriker. Vinodling i norra delen och salt-
beredning vid kusterna äro de vigtigaste näringsgrenar.
Handeln är mest i Englands händer. Religion är den
katolska; folket lefver i okunnighet och vidskepelse.
Statsförfattningen är inskränkt monarkisk.

= Oporto eller Porto, vid Douros mynning, vinhandel
(portvin), 90 t. — Lissabon, i ett herrligt läge vid Tejos myn-
ning, rikets hufvudstad och regeringssäte, förnämsta handels-
platsen, 220 t. — Setuval eller St. Ybes, salthandel.

Utländska besittningar. I Afrika: Azoriska öarne, deh
vinrika Madeira, Kap toer diska öarne, några öar i Guinea viken,
besittningar på Syd-Afrikas vestra och östra kust. I Asien:
Goa på vestra indiska halföns vestkust, Makao, en ö utanför
Kinas sydkust, ön Timor i ostindiska skärgården.

b) Konungariket Spanien,
Den östra och större delen af pyreneiska halfön

(9,100 qv. m., 16 milj. inv., 1,800 på qv. m.), är till
största delen ett högland och mellan de många, mest
från öster mot vester gående höjdsträckningarne (Sier-
ras) bilda sig flera höglända dalar och torra, kala hög-
slätter, hvilka genomrinnas af i allmänhet vattenfattiga
och till segelfart mindre tjenliga floder. Det inre lan-



99

det har ett foga mildt kontinental-klimat och är mindre
fruktbart. De södra och östra kustländerna äro desto
herrligare så till klimat som produkter (vin och euro-
peiska sydfrukter, men äfven dadlar, sockerrör, pisang).
I allmänhet försummas bergsbruk (qvicksilfver, silfver,
bly, salt), jordbruk och slöjder af de makliga innevå-
narena, hvilka helst försaka de njutningar, som måste
köpas med arbete. Mycket sysselsätta de sig med bo-
skapsskötsel och utmärkta äro landets får (merinos),
mulåsnor och hästar (de andalusiska). Silkesafveln är
ganska stor. Fabriksverksamheten har börjat något höja
sig. Den inre handeln har lidit genom brist på vägar
och rikedom på röfvare, men jernvägar hafva i sednare
tider tillkommit. Den yttre handeln (vin, silke, frukter,
ull, hafssalt) skötes mest af utländningar. Religion är
den katolska och folkbildningen dålig. Regentens makt
är inskränkt (cortes).

rr (På norra kusten) Bilbao, i de Baskiska provinserna,
god handelsstad (ull), 30 t. — Coruna (nje), krigshamn, 30 t. —

(på södra kusten) Cadiz, vigtig handelsstad, 70 t. — Xeres, be-
römdt vin (Sherry), 40 t. — Malaga, handel med vin och syd-
frukter, 95 t. — (På östra kusten) Murcia, i den herrliga da-
len kring fl. Segura, handel med vin, frukter och esparto (span-
ska rör)-varor, 90 t. — Valencia, i en herrlig nejd (Spaniens
trädgård), rik på vin och silke, sidenfabriker, 180 t. — Barcelona,
största fabriks (snus)- och handelsstaden, 190 t. — (På det o-
fruktbara Aragoniska låglandet kring fl. Ebro). Zaragoza, u-
nivers., siden- och yllefabr., 701 — (På Castiliska högslätten).
Madrid, rikets hufvudstad och regeringens säte, föga rörel-
se, 300 t. — (I Andalusiens delvis ödsliga, delvis herrliga lågdal
kring Guadalqvivir). Cordbva, sidenfabriker, hästskötsel, 40 t.
— Sevilla, siden-, snus- och tobaksfabriker, frukthandel, 120 t.
— Granada, i en herrlig nejd vid foten af Sierra Nevada, prakt-
fulla ruiner, 70 t. — Öar i Medelhafvet: de Baleariska (störst
Mallorka) och de Pithgusiska.

Utländska besittningar. I Afrika staden Ceuta vid Gi-
braltar-sund, södra Kanarie-öarne och några öar i Guinea vi-
ken. — I Amerika återstå numera endast öarne Kuba och Por-
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toriko samt några af de små Antillerna. — I Asien Filippiner-
na i stora Ocean. — I Australien Marianerna, Karolinerna m. fl.

Italien.
En af Genua-viken och Tyrrhenska hafvet i syd-

vest, loniska hafvet med Taranto-viken i sydost och
Adriatiska hafvet i nordost omgifven halfö, som i norr
och nordvest sammanhänger med Tyskland, Schweiz
och Frankrike, mot hvilka länder Alpernas fjellväggar
bilda gränsen (5,500 qv. m., 25 milj. inv., 4,500 på
qv. m.). Midtigenom halfön sträcka sig de kala Apen-
ninska bergen. Till klimat och produkter råder myc-
ken olikhet. På Alpernas toppar är snön evig. Ned-
stigande utför deras branta väggar, genomvandrar man
inom kort tid Europas alla klimater och nedkommer på
den herrliga lombardiska slätten eller Po-flodens dal,
rik på säd (hvete, mais, ris), vin och silke (största pro-
duktion i Europa). Mellersta delen af halfön är olivers,
orangers, citroners, mandlars och andra sydfrukters
hemland. .4rno-flodens dal är en oafbruten vingård.
Längs kusterna sträcka sig på några ställen sumpiga
och osunda landsträckor (maremmer), såsom kring Om-
brone-floden och söder om Tiber-fioden (de pontinska
träsken). I södra delen är värmen stundom qväfvande
het, särdeles då sirocco (en het sunnanvind) blåser. Jor-
dens fruktbarhet befordras af den underjordiska elden,
hvilken i berget Vesuvius, på den herrliga Campagna-
slätten, har likasom en skorsten; men jordens odling
försummas af den lata befolkningen, som den gifmilda
naturen rikligen försörjer (lazzäroner). Den Apuliska
slätten i sydöstra delen är ett torrt betesland. Af i Eu-
ropa ovanligare vexter förekomma här dadlar, johannis-
brödfrukt-trädet, sockerrör och bomullsbusken. På el-
digt vin och olja är tillgången riklig, men de behandlas
mindre väl. — Med föga drift skötes äfven jordens od-
ling på ön Sicilien, hvars högslätter och smala kustlän-
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der höra till jordens bördigaste länder, alstrande hvete,
vin, apelsiner, silke, bomull; äfven thébusken har funnit
sin trefnad. Rikedomen på svafvel är stor. På östra
kusten uppstiger Europas högsta (11,000 fot) vulkan
Etna eller Monte-Ghibello. — Den stora ön Sardinien är
bergfull, skogig och vanhäfdad af sin råa befolkning,
men likväl rik på vin, oliver. — Industri och fabriks-
verksamhet äro ringa; bäst i norra delen, aftager sö-
derut. Landets herrliga produkter göra den utländska
handeln stor, men den är mest i utländningars händer;
den inre förbindelsen har lidit genom brist på vägar,
men rik tillgång på banditer; jernviigsförbindelse har
funnits endast i norra delen, och dess utsträckning mot
södern hör till den sednaste tidens verk. Religion är den
katolska och folkbildningen ingen. Den vetenskapliga
verksamheten är af mindre vigt, men allt ännu anses
Italien A'ara de sköna konsternas hemland. I politiskt
afseende omfattar halfön konungariket Italien, Kyrko-
staten och republiken San Marino.

1. Konungariket Italien (5,200 qv. m., 24 milj. inv.),
omfattande nästan hela halfön, har en konstitutionel styrelse-
form. =r 1) Piemont, kring öfra Po. Turin, vid Po, univer-
sitet, sidenfabriker, 180 t. — Alessandria, vid Pos biflod Ta-
naro, väl befäst, 30 t. — Genua, vid Medelhafvet, full af mar-
morpalatser, största sjöhandelsstaden, 130 t. — 2) Lombar-
diet-Venedig, norr om Po. Milano, på en herrlig slätt, si-
denfabr., stor handel, 200 t. — Pavia, vid Ticinos inflöde i
Po, univers., 30 t. — Cremona, vid Po, tillverkning af berömda
violiner. — Mantua, på en ö i Pos biflod Mincio, stark fäst-
ning. — Verona, vid fl. Etsch eller Adige (Adidsje), sidenfabr.,
stark fästning, 60 t. — Venedig, på en mängd öar (laguner) i
Adriatiska hafvet, f. d. hafvens berömda drottning, herrliga
fornlemningar, vigtiga fabriker; gatorna utgöras af kanaler,
på hvilka man färdas medelst så kallade gondoler; 115 t. —

3) Em il i en, söder om Po. Bologna (Bolonja), Europas äldsta
universitet, sidenväfnad, 90 t. — Parma, universitet, tillverk-
ning af en berömd ost. — Carrära, nära tyrrhenska hafvet,
berömda marmorbrott. — 4) To skån a, kring fl. Arno och
Ombrone. — Florenz, vid Arno, konungens residens och rege-



102

ringens säte, samlingar af dyrbara målningar och andra konst-
alster, fabriker (halmhattar), 115 t. — Livorno, vid hafvet, liflig
handel, 80 t. — Ön Elba, rik på jern. — 5) Markerna och
Umbrien, emellan Apenninerna och Adriatiska hafvet. — An-
cöna, vid hafvet, god hamn och handel, 30 t. — Loréto, helig
valfartsort. — 6) Neapel, södra Italien. Neapel, vid foten af
Vesuvius, Italiens största stad, i ett herrligt läge, universitet,
god handel, 420 t ; de förut talrika lazzaronerne börja förmin-
skas. I närheten ligga de genom ett utbrott af Vesuvius år 79
eft. Kr. förstörda, men numera till en del uppgräfda städerna
Herculanum och Pompeji. — 7) Sicilien, skiljd från fasta lan-
det genom Messinska sundet. Palermo, på norra kusten, uni-
vers., liflig handel, 170 t. — Trapani, på vestra kusten, salt-
handel, korallfiske. — Siragossa, det f. d. berömda Syracusa,
ruiner af förgången storhet. — Messina* vid det likbenämnda
sundet, god handel (frukter), 60 t. — Öar: de Egatiska, ve-
ster, de Lipariska, norr om Sicilien.

2. Kyrkostaten (215 qv. m., | milj. inv.), vid Tyrrhen-
ska hafvet, kring nedra loppet af Tiber. Tillståndet är i all-
mänhet dåligt. Landets regent är Påfven, som styr med oin-
skränkt makt. = Rom, "den eviga staden", på Tiberns strän-
der, verldsberömd, Påfvens residens (vatikanen), dyrbara forn-
lemningar och samlingar af konstskatter, de sköna konsternas
hufvudstad, 220 t. — Civita Vecchia (Tschivita Veckja), enda
sjöstaden, obetydlig rörelse.

3. Republiken San Marino (1 qv. m., 8 t. inv.), på ett
berg i nordöstra delen af mellersta Italien.

Ön Korsika tillhör Frankrike. — De söder om Sicilien
belägna små öarne Malta, Gozzo och Comino, äro nakna kalk-
stensklippor, hvilka en idog befolkning täckt med ditsläpad jord,
som nu är väl odlad och ger rika sades-, vin- och sydfrukt-
skördar. Tillhöra England. Staden Valetta är väl befäst, sta-
tion för en engelsk flotta, god handel, 60 t.

Konungariket Grekeland
omfattar södra delen af den turkisk-grekiska half-
ön (900 qv. m. , Ii milj. inv., 1,500 på qv. m.), emel-
lan joniska hafvet i vester och egeiska hafvet i öster,
och sammanhänger i norr med Turkiet (gränsen från
Arta till Volo vikarne). Är till största delen ett skog-
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löst bergland (Pindus). Klimatet är mildt, luften torr,
jordmånen i dalarne fruktbar, skötseln i äldre tider
bättre än nu. Sädesskörden (hvete, korn, mais, hirs)
är otillräcklig. Landets förnämsta naturprodukter äro
vin, olja, fikon, russin, korinter, citroner, honing, silke,
marmor. Getskötseln är betydlig. Industrin är obetyd-
lig, men höjer sig. Handelsrörelsen är liflig; fraktfar-
ten indrägtig. Välståndet har motverkats af inre oenig-
heter. Innevånarena äro afkomlingar af de gamla Gre-
kerne, blandade med slaviska folk. Religion är den
grekisk-kristna. Regeringsformen är konstitutionel.

1) Livadien eller Hellas, norra delen. = Athen, huf-
vudstad vid Saroniska- eller Egina-viken, verldsberömd, många
fornlemningar, universitet, 50 t. — Missolonghi, fästning vid
Lepanto- eller Korinthiska-viken. — 2j Morea eller Pelopo-
nesus genom ett smalt näs förenadt med Hellas. Korinth, på
det nämnda näset, vinodling, handel med korinter. — Patras,
vid Lepanto-viken, handel med korinter, olja, silke, 20 t. —

Navarino, vid joniska hafvet, god hamn. — Misitra, f. d. Spar-
ta, vid fl. Eurotas. — Nauplia, vid Argoliska viken, god han-
del, 10 t. -- 3) loniska öarne, sju större och flera mindre,
bergiga, fruktbara öar i loniska hafvet: Korfu, Paxo, S:ta
Maura, Thiaki (f. d. Ithaka), Kefalonia, den största, Zante,
kallad österns blomma, och Kerigo, söder om Morea. Korfu,
universitet, god handel, 25 t. — Zante, vinhandel, god industri.
— 4) Öarne i egeiska hafvet: a) Negroponte, f.d.Eubéa, skiljd
från Hellas genom ett smalt sund Euripus. — b) Cykladema,
deribland Syra med staden Hermopolis, liflig handelsrörelse, 20
t.; — Naxos, den största i skärgården, vinrik; — Paros, hvit
marmor. — c) vestra Sporaderna: Egina i Egina-viken; —

Koluri, f. d. Salamis; — Hy dra och Spezzia, ansenlig handel.

Sultanstaten Turkiet
eller Osmanniska riket utgöres af länderna kring
östra delen af Medelhafvet i Europa, Asien och Afrika
(86,000 qv. m., 42 milj. inv.); men här behandlas nu
endast de europeiska besittningarne (9,400 qv. in., 16
milj. inv., 1,700 på qv. m.), hvilka gränsa till Ryss-
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land (Donaus biflod Pruth) i nordost, Österrike (de Sie-
benbiirgska Karpatherna, Donau, Sau), i norr och nord-
vest, Adriatiska och loniska hafven i vester, Grekeland
söder, Egeiska och Svarta hafvet sydost och öster. Stör-
sta delen är ett bergland (Dinariska Alperna och
Schardagh nordvest, Egrisudagh och Balkan öster,
Pindus, söder) med herrliga dalar. Största slätten ut-
breder sig kring Dowaw-flodens nedra lopp och myn-
ningsarmar. Klimatet är behagligt och mildt, men strän-
gare än under samma latitud i sydvestra Europa, hvar-
före dess produkter här icke hafva samma trefnad. Jor-
den är bördig, men skötes illa och lemnar hvete, mais,
ris endast till eget behof. Af andra produkter äro att
nämna ypperlig tobak och bomull (Macedonien) samt
vin. Mineralriket är rikt, men anlitas icke. Turkarne
anse jordbruk m. m. såsom slafarbete, hvarföre detta,
likasom industri och handel idkas mest af kristna och
judar. Såsom mera framstående industrigrenar äro till-
verkningen af saffian, mattor och rosenolja. Mohamme-
danska religion är statsreligion och bekännes af Tur-
karne, som äro det herrskande folket, ehuru icke det
talrikaste. Största delen af den öfriga befolkningen
(rajahs) bekänna den kristna religion (12 milj.) och äro
af den slaviska stammen samt Greker. Folkets upp-
lysning står lågt. Europeisk bildning söker att oaktadt
all mohammedansk fanatism vinna ett säkrare fotfäste.
Sultanens makt är oinskränkt i de omedelbara besitt-
ningarna, men lydländerna hafva sin egen styrelse och
betala endast skatt.

A) De omedelbara besittningarne. 1) Thracien eller
Rumilien, emellan Balkan och Egeiska hafvet. Konstantino-
pel, turk. Stambul, vid Bosporen, Ir.stad och sultanens residens
(Serai ell. Seraljen), vigtiga siden- och bomulls-fabriker, har
ett för handeln förträffligt läge, 1 milj. — Adrianopel, vid fl.
Maritsa, stor tillverkning af rosenolja, god landthandel, 150 t.
— Gallipoli, vid Hellesponten, krigshamn, saffian, 50 t. — 2)
Bulgarien, emellan Balkan och Donau, till dess nordligaste
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mynningsarm. — Warna, hamn vid Svarta hafvet, befäst. —

Schumla, stark fästning vid ett Balkan-pass. — 3) Macedo-
nien, emellan Egrisudagh och Egeiska hafvet. Saloniki, vid
en likbenämnd hafsvik, rikets andra handelsstad, 70 t. — Seres,
bomullsodling och handel, 30 t. — 4) Thessalien, emellan
Pindus och Egeiska hafvet. Larissa, nära floden Salambria, 25
t. — 5) Albanien, det vilda terrasslandet mot vester. Janni-
na, liflig landthandel, 30 t. — 6) Bosnien, nordvestra berg-
landet mot fl. Sau. Sarajewo, jern- och stålfabr., 70 t. — Öar:
Kandia, f. d. Kreta, bergig, rik på olja och frukter; — de
norra Spåraderna i norra delen af Egeiska hafvet: Limno m. fl.

B) Lydländerna utgöras af furstendömena:
1. Servien, ett bergland kring Donaus biflod Morava

(\\ milj. inv.). Belgrad, vid Saus inflöde i Donau, handel på
Ungern, 30 t.

2. Rumänien (4£ milj. inv.) består af Walachiet, ett
fruktbart slättland norr om Donau till Karpatherna, och Mol-
dau, slättlandet öster om Karpatherna till Pruth och Donau-
armen Kilia. Bukarest, i Walachiet, Hospodares säte, stor han-
del, 180 t. — Jassy, i Moldau, 60 t.

3. Montenegro (100 t. inv.), en vild bergstrakt vid
Adriatiska hafvet. = Cetinje, Wladikans säte.

ASIEN.
I alla naturförhållanden visar sig här en jättelik

storhet. Klimatet är kontinentalt och vida svalare än
under motsvarande latitud i Europa och redan vid 62°
n. lat. är all vegetation död. En stor del af mellersta
Asien hör till regnlösa länder. De sydligaste delarne
hafva ett tropiskt klimat och tropiska produkter, och
endast der har vextverlden en rikare utveckling. Euro-
pas sades- och fruktarter hafva erhållits från Asien,
der dessa, likasom äfven de europeiska husdjuren,
förekomma i vildt tillstånd. Åtskilliga konstprodukter,
såsom Hinduernas bomullstyger, Kaschemirs schalar, Per-
siens mattor, Kinesernas porslin och sidentyger samt
Japanesernas lackerade arbeten kunna täfla med Euro-
pas bästa fabrikstillverkningar. Handeln (pelsverk, thé,
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kaffe, krydder, ris, silke, bomull) är stor och liflig, men
mest i Européernas händer. Karavanhandeln, mest till
Ryssland och Levanten, är af stor vigt. Asien är den
menskliga bildningens äldsta hemland och på de tider,
då Europa ännu var ett okändt land, hade på åtskilliga
ställen i Asien en stor själsutveckling och konstfärdig-
het utbildat sig, men den hårda träldom, som här gjort
sig gällande i alla lifvets förhållanden, har kommit all
andelig utveckling att afstadna. De nordligaste folken
äro jägare och fiskare, på de mellersta högslätterna
ströfva nomader (kameler, hästar), i de östra och södra
samt till Europa närmast belägna delarne har civilisa-
tion gjort sig mera gällande. Den judiska och kristna
religion samt Islam, hafva här uppstått, men största de-
len af befolkningen äro likväl hedningar. En stor del
af landet lyder under europeiskt öfvervälde. De öfriga
länderna äro mer och mindre utbildade stater med dels
patriarkalisk dels despotisk styrelse.

Asiatiska Ryssland.
1 Träns-Kaukasien emellan Svarta och Ka-

spiska hafven. Vegetation är rik och mångfaldig från
Kaukasas-bergets snöbetäckta toppar till de bomull, sil-
ke, vin och syd-frukter alstrande dalarne och slätterna.
På södra gränsen mot Persien och Turkiet reser sig det
från syndaflodens tid bekanta 16,000 fot höga Ararat-
fjellet. Hufvudnäring är boskapsskötsel. Af innevåna-
rena (4 milj.) äro Georgierna eller Grusierna i dalen
kring Äwr-floden, Armenierna än längre i söder, Min-
grelierne vid Svarta hafvet grekiska-kristna; de krigi-
ska bergfolken på Kaukasus: Tscherkesser i vestra,
Osseter i mellersta, Lesgier och Tschetschentser i östra
delen mohammedaner; de öfriga hedningar.

= Wladikawkas, vid fi. Terek och den enda farbara väg,
som leder öfver fjellryggen. — Tifiis, i Grusien, vid fl. Kur,
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god fabriks- och handelsrörelse, 60 t. — Erivan, vid fl. Äras,
i Armenien; i närheten klostret Etschmiadzin, der de armeni-
ska-kristnas patriark bor. — Baku, hamn vid Kaspiska hafvet.
I närheten och på den i Kaspiska hafvet utskjutande halfön
Apscheron finnas nafta-källor, "de eviga eldarne", dit elds-
dyrkarne valfärda.

2. Sibirien, en stor landsträcka (260,000 qv.
m.) från Ural till stora ocean, emellan Ishafvet i norr,
Altai och Dauriska bergen samt Amur-floden i söder;
kall och ödslig, föga odlad och glest befolkad (4 milj.
inv.). De vestra, södra och sydöstra delarne äro ber-
giga, det Öfriga ett lågland, som i sydvestra delen ut-
göres af stora, betesrika stepper, och nordligast af vid-
sträckta tundror samt snö-öknar. De bättre landsträc-
ken upptagas af oerhörda skogar (deribland lärkträd,
sibiriska cedrar). Landets rikedom består i metaller
(guld, platina, koppar) och pelsbärande djur (soblar,
räfvar, ekorrar, hermeliner). Hufvudnäringar äro bo-
skapsskötsel (i norr renar, i söder kameler), jagt och
fiske (lax, skjälar, hvalfiskar). På Kina idkas liflig by-
teshandel med pelsverk mot thé och bomull. Den på
en mera låg bildningsgrad stående befolkningen utgöres
af många olika folkstammar, deribland flera finska, så-
som Samojeder och Ostiaker. På de bättre ställen haf-
va europeiska kolonister (Ryssar) bosatt sig. De äro
till sin religion dels grekiska-kristna, dels mohammeda-
ner, dels hedningar.

= Tobolsk, vid fl. Irtisch, god handel, 20 t. — Barnaul,
vid Ob, hufvudort i en metallrik bergslag. — Krasnojarsk, vid
Jenisei, rika guldvaskerier. — Irkutsk, vid Angaras utflöde ur
sjön Baikal, handel med pelsverk. — Kiachta, vid gränsen mot
Kina, handel på Kina. — Nertschinsk, i en silfverrik bergslag.
— Ochotsk, vid hafvet, handel nå Amerika. — Nikolajefsk, vid
Amurs utlopp. — Petropawlofsk, hamn på Kamtschatka. — Öar:
Nya Sibirien, i Ishafvet, obebodda; här äro skeletter af jätte-
stora, elefantlika rnammuth-djur funna; — norra Kurilema, u-
tanför Ochotsk-viken, rika på pelsdjur; — Sachalin eller Ta-
rakai, stor ö emellan Ochotsk-viken och Japanska hafvet.
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3. Kirgiser-stepplandet, norr om Aral-sjön
till Ural-floden, ett dels ödsligt, dels gräsrikt lågland.
Kirgiserna (1 milj ) sysselsätta sig med boskapsskötsel,
bekänna Islam och fördelas i orenburgska och sibiriska
Kirgiser.

4. Turkestån (derom längre fram).

Asiatiska Turkiet
Utgöres af: 1) West-Asiatiska halfön eller Mindre
Asien, af Turkarne kallad Anadoli, bergig (Taurus-
berget), bördig, men nu föga odlad, rik på sydfrukter.
2) Syrien, det höglända (bergen Libanon och Antiliba-
non) kustlandet öster om Medelhafvet till Eufrat-floden;
de inre delarne upptagas af en trädlös öken, kustlandet
är bördigt, men odlingen försummad. Kustlandets södra
del kallas Palestina (Kanaan), der floden Jordan ge-
nomrinner Galileiska hafvet och jordens djupaste dal till
det i en ödslig trakt belägna Döda hafvet (1,300 fot
under hafvets yta). 3) Landet kring floderna Eufrat
och Tigris, ett slättland; fordom ett kulturland, nu mest
en öken; de här boende Kurderne äro mest nomader
och röfvare. 4) Armenien, det kalla höglandet kring
nämnda flodeys källor. — Alla dessa länder hafva från
sin fordna odling och välstånd under det turkiska öf-
verväldet nedsjunkit till nästan ödemarker. Boskaps-
skötseln är vigtigaste näringsgrenen. Industrin är icke
så obetydlig (saffian, siden-, bomulls- och kamelhårsty-
ger, mattor, essenser). Sjöhandeln är ganska god och
bedrifves af Judar, Armenier, Greker och West-Euro-
peer, som här kallas Franker. Talrika karavaner un-
derhålla förbindelsen emellan kustlandet och inre Asien.
Befolkningen (16 milj.) består af flera folk, af hvilka
Turkarne äro de herrskande; de flesta bekänna Islam;
grekisk-kristna finnas många.

(Mindre Asien) Tarabison, vid Svarta hafvet, handel,
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100 t. — Skutari, vid Bosporen, samlingsplats för karavaner. —

Brussa, sjöskumsgrufvor, sidenfabr., ,80 t. I närheten låg det
fordna Tröja. — Smyrna, vid egeiska hafvet, bästa handels-
staden i Levanten, 160 t. — Angöra, i det inre landet, bekant
för sina kamelgetter, af hvars fina hår väfvas kamlotter, scha-
lar. — (Syrien") Haleb eller Aleppo, vinodling, siden-och bom-
ullsfabr., liflig karavanhandel, 100 t. — Damask eller Damaskus,
i en fruktbar trakt, stor fabriks- och karavanhandelsrörelse,
150 t. — Acre, vid Medelhafvet, fästning. — Jerusalem, i Pale-
stina, valfartsort för kristna (Kristi graf), 20 t. — Bjarne Beth-
lehem och Nazareth, der Jesus föddes och tillbragte sin ung-
dom. — Tadmor, i syriska öken, ruiner af det f. d. praktfulla
Palmyra. — (Eufrat- och Tigris-länderna) Basra, vid
persiska viken, fabriker och handel, 80 t. — Bagdad, vid Ti-
gris, f. d. kalifernas beprisade residens, fabriker, handel. 80 t.
— Mosul, vid Tigris, fabriker (muslin"), 70 t. — Ruiner af de
i forntiden stora och berömda städerna Ninive vid Tigris och
Babylon vid Eufrat. — (Armenien) Erzerum, metallfabriker,
nederlagsort för handeln emellan Turkiet och Persien. — Öar,
i Medel- och Egeiska-hafvet: Cypern, rik på vin, bomull och
frukter; — Rhodus, idkande stort skeppsbyggen; — Samo,
— Skio, — Metelino.

Arabien,
En stor halfö. Största delen upptages af höglän-

da öknar, hvilka brant stupa mot de låga och heta ku-
sterna. I nordligaste delen af Röda hafvet utskjuter en
halfö, i hvars sydliga del det verldsbekanta Sinai eller
Mosesberget (7,400 fot) reser sig, och hvars nordliga
del upptages af det ökenland, der Moses och Israeliter-
na i 40 år uppehöllo sig. Klimatet är hett och torrt.
Dadelpalmen lemnar det förnämsta födoämnet. Hufvud-
näringen är boskapsskötsel samt röfveri. Hästarne äro
ansedda såsom de bästa på jorden; vigtigaste djuret är
kamelen (dromedaren). Handelsrörelsen är betydlig.
Bland innevånarena (12 milj.) äro Beduinerna noma-
der, som flytta omkring med sina kameler, får och get-
ter samt idka röfveri, Fellahs jordbrukare (durrah, korn),
Hadhesi, som idka industri och handel. Sydvestra kust-
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landet kallas det lyckliga Arabien eller Jernen, är tjen-
ligt till odling och alstrar ett förträffligt kaffe (frukten
af ett alltid grönskande träd). Landet omfattar flera
små stater under imamer, emirer, scheiker; de på ve-
stra kusten (Hedschas) erkänna turkiska sultanens öf-
verhöghet. Arabien är mohammedanska religionens fä-
dernesland.

= Mekka, med hamnen Dschidda, och Medina med ham-
nen Jambo, heliga val?artsorter; den förra Mohammeds födelse-
ort, den sednare hans dödsort. — Mokka, i Jemen, handel med
det bästa kaffe. — Aden, frihamn och stark fästning vid inlop-
pet till Röda hafvet, tillhör England. — Maskat, på östra ku-
sten, god handel, 60 t. — Baharein-öame i persiska viken, stort
perlfiske.

Iran
stöter i sydvest och söder till persiska viken och per-
siska hafvet, vester och nordvest till turkiska och ryska
länder samt Kaspiska hafvet, norr till Turkestan och
öster till vestra indiska halfön. Är ett af brist på vat-
ten och regn lidande terrassland: bergen Hindukhu
och Alburs i norr, Zagrosch i vester och Soliman i
öster. Det inre landet upptages mest af sandöknar och
saltstepper. Af naturen fruktbara äro endast bergslutt-
ningarne mot den sunda, sandiga, heta hafskusten, som
frambringar nästan endast dadlar, och den sumpiga, o-
sunda kuststräckan längs Kaspiska hafvet. Utom euro-
peiska sydfrukter, hvilka här uppnå ett stor fullkomlig-
het, äro af vextarter att nämna rosor och sesam. Herr-
skande religion är den mohammedanska; några tusen
eldsdyrkare finnas ännu. Sönderfaller i 3 delar: Per-
sien, vestra delen, Afghanistan, nordöstra, och Belud-
schistan, sydöstra delen.

1. Persien (26,000 qv. m.). Innevånarena (10 milj.)
utgöras till största delen af Ny-Perser eller Tadschiks, en
blandning af Perser, Araber och Turkar. De äro de mest för-
finade af alla Asiens folk Industrin är icke obetydlig (saffian,
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sammet, sidentyger, mattor, rosenolja) och likaledes handeln,
som mest bedrifves af Européer (Engelsmän och Ryssar). =

Teherän, i en osund trakt, h:stad och schahens residens, me-
tallfabr., 100 t. — Ispahän, präktiga ruiner, guld- och silfver-
fygs-tillverkning, 100 t. — Tauris eller Tebris, hufvudort för
handeln på Europa, 140 t. — Balfrusch, handelstad vid Kaspi-
ska hafvet. — Abuschär, förnämsta handelsplatsen vid persiska
viken. — Schiraz, i en herrlig dal, "Persiens trädgård", den
bästa rosenolja. I närheten finnas ruiner af det fordom prakt-
fulla Persepolis.

2. Afghanistan (12,000 qv. m., 10 milj. inv.) omfat-
tar flera patriarkaliskt styrda stammar. = Käbul, residens för
den mäktigaste schahen, vigtig för handeln på Indien, 70 t. —

Kandahär, en af Asiens vackraste städer, 100 t., belägen lika-
som Herät på den stora handelsvägen till Indien.

3. Beludschistan (7,000 qv. m., 2 milj. inv.). No-
madstammarne stå under skiljda öfverhufvud, hvilka såsom öf-
verherre erkänna khanen i Kelat.

Turkestan,
Öster om Kaspiska hafvet och Aralsjön (38,000

qv. m., 7 milj. inv.). Östra delen mot JseZur-berget är
ett herrligt terrassland. Södra delen är den bästa odla-
de trakt i mellersta Asien. Det öfriga bildar låglandet
Turan, som upptages af stepper och flygsandsfält. En-
dast längs floderne Amu och Syr, som utfalla i Aral,
är jordmånen bättre. Boskapsskötsel, karavanhandel och
röfveri äro näringsgrenar. Af innevånarena, hvilka be-
känna islam, idka Bukharerna jordbruk, handtverk
(bomullsväfnad) och handel, men Kirgiserna, Usbekerna
och Turkomannerna äro nomader och röfvare. Sön-
derfaller i flera kanater och folkområden: Bukhara,
Khiwa, Khokand m. fl., hvilka kommit i ett större och
mindre beroende af Ryssland.

— Bukhärä, liflig karavanhandel till Indien, 150 t. —

Samarkand, en tid en hufvudort i Asien, 30 t. — Taschkend,
nära Syr, säte för ryska generalguvernören, 80 t.
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jK»t mM. A «» am

eller Ostindien består af: 1) Vestra indiska halfön,
2) östra indiska halfön och 3) Ostindiska skärgården.

1) Vestra Indiska halfön,
emellan Himalaja i norr, Persien och persiska hafvet
vester, ostindiska hafvet och bengaliska viken samt
östra indiska halfön i öster (67,000 qv. m.). Mot söder
afsmalnar landet och slutar med udden Komorin. Till
natur och produkter är det ett af jordens bäst lottade
länder, a) De nordliga terrassländerna beprisas såsom
paradisiskt sköna, b) Låglandet Hindustan kring (ran-

kes-floden är rikt på sockerrör, bomull, silke och ris,
hvilket sädesslag utgör det förnämsta födoämnet i södra
Asien och hela Afrika. Den östra delen kallas Benga-
len. Det sumpiga deltalandet vid utloppet af Ganges
och Brahmaputra är ett tillhåll för elefanter, tigrar,
och stora ormar samt har en yppig vegetation, men är
för sin osundhet obebodt (kolerans fädernesland), c)
Nordvestra delen eller landet kring Sind- eller Indus-
floden är mindre fruktbar och odlad samt äfven öken-
lik, men landskapet Pendschab eller landet kring de fem
floder, som bilda en biflod till Sind, är mycket bördigt.
d) Södra delen kallas Dekan, hvars inre bördiga hög-
slätter, inom de båda kustkedjorna, östra och vestra
Ghats, åtnjuta ett svalare klimat, i jemnförelse med de
smala kuststräckorna, Malabar i vester och Koroman-
del i öster, hvilka äro heta och rika på kryddor, såsom
peppar, ingefära (roten till en rörvext), kardemummor.
— Indiens naturprodukter hafva redan i äldre tider va-
rit eftersökta och beprisade. Af dessa äro att nämna
ädla metaller, diamanter, perlor, flera palmarter, det så
vigtiga bamburöret, hvaraf de flesta husgerådssaker till-
verkas, eben-, sandel- och det såsom skeppsvirke
högt skattade teak (tik)-trädet. Jordbruket är hufvud-
näring (ris, bomull); vallmo-vexten lemnar den vigtiga
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xportvaran opium, hvarmed man i Asien plägar berusa
sig. Elefanter och bufflar äro allmänna husdjur. Fina
siden- och bomullsväfnader samt schalar tillverkas. Den
stora handelsrörelsen är i Européernas händer. Den inre
handelsförbindelsen sker ännu mest genom karavaner,
men ångbåtar och ångvagnar vinna äfven här inträde.
Befolkningen (180 milj.) utgöres mest af Hinduer, ett
urgammalt kulturfolk, men i öfrigt bo här folk af flere
stammar. Hinduerna äro hedningar (Brahmas lära), men
islam har vunnit inträde och kristendomen söker nu
lägga grund för en högre bildning. Största delen af
landet (64,000 qv. m., 175 milj. inv.) lyder under Eng-
land, dels omedelbart, dels såsom engelska vasalstater
under egna furstar (radschahs).

1. Engelska besittningar, indelade i tre presidentska-
per : Bengalen, Madras och Bombay. — Kalkutta, hufvudstad
i brittiska Indien och general-guvernörens residens, vid en af
Ganges's mynningsarmar, Asiens största handelsstad, universi-
tet, 500 t. — Benares, vid Ganges, brahminernas heliga valfarts-
ort, hinduisk högskola, schalfabriker, 200 t. — Delhi, f. d. Stor-
Moguls praktfulla residens, stor handel, 150 t. — Kaschmir, i
en paradisiskt herrlig dal i nordvestra hörnet; oöfverträffade
schalar tillverkas. — Bombay, bästa handelsplatsen på vest-
kusten, station för engelska flottan, 600 t. — I närheten ligga
öarne Elefante och Salsette med vidt berömda tempelgrottor.
— Golkonda, i det inre Dekan, rikedom på diamanter. — Ma-
dras, på östra kusten, stor fabriks- och handelsrörelse, 700 t.

2. Andra Europeiska besittningar, a) Frankrike be-
sitter Mahé på Malabar- och Pondicheri på Koromandel-kusten.

b) Portugal äger Goa och Diu på vestra kusten.
3. Sjelfständiga stater, a) Nepal, mellersta delen af

Himalaja-terrassen. — b) Butan längre mot öster.
Öar* Ceilon, bergig, rik på de skönaste ädelstenar och

den bästa kanel (barken af ett träd); skiljes från fasta landet
genom Manaar-sxmået, der de dyrbaraste perlor uppfiskas; till-
hör England. — Lakkadiverna och Malediverna, utanför vestra
kusten, rika på kokospalmer och nötter samt kauris (små snäc-
kor, hvilka mångenstädes i Asien och Afrika begagnas såsom
skiljemynt).
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2) Östra Indiska halfön,
emellan ostindiska hafvet, Malakka-sundet och syd-kine-
siska hafvet med Siarn- och Tonkin-vikarne, är ännu
ganska obekant (40,000 qv. m., 36 milj. inv.). Landet
är bergigt genom flera från norr mot söder gående berg-
armar, bildande långsmala dalar, hvilka äro yppigt frukt-
bara, så långt de genomströmmande flodernas öfver-
svämningar räcka. Här finnas ädla stenar, tenn, teak-
träd, krydder, ris, the (bladen af en buske). Silkesbe-
redningen är stor. Religion är hednisk (Buddhas lära)
och islam. Styrelsen är högst despotisk.

1. Engelska besittningar äro några landsträckor på
vestra kusten: Assam, Arrakan, Pegu och Tenasserim samt
Prinsens af Wales ö i Malakka-sund, tennrik, staden Malakka,
ön Sinkapore, vid Malakka-halföns sydspets. = Ranguhn, på
Iravaddi-flodens delta, byggd på bambu-pålar, liflig handel
(teakvirke). — Sinkapore, hufvudplats för den sydost-asiatiska
handelsrörelsen.

2. Riket Birma eller Ava, kring Iravaddis öfra lopp. =

Ava, byggd på bamburör, Boas residens.
3. Riket Siarn, mellersta delen, kring floden Menam. =

Bankok, byggd dels på pålar, dels på simmande bamburörs-
flottor, 400 t.

4. Riket Annam, östra delen. = Hué, på östra kusten.
— Saigon, på södra kusten, stor handel, 180 t.*, tillhör Frank-
rike.

5. Halfön Malakka, bergig, rik på tenn och den bästa
peppar, omfattar flera små stater. Innevånarena äro kända så-
som sjöröfvare.

Öar: Andamanerna , rika på bomull och teakträd. —

Nikobarerna, bära kokos- och brödfruktträd, hvilka åt befolk-
ningen i denna verldstrakt lemna deras hufvudsakligaste föda.
— Mergui-arkipelag.

3) Ostindiska skärgården.
Hithörande öar äro bergiga, vulkaniska och skog-

rika med smala, sumpiga och osunda kuststräckor. Stor
är rikedomen på dyrbara vexter, bland hvilka må näm-

nas teak-, eben-, kampeche- och gummi (gutta percha,
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kamfert)-träd, sago-, kokos- och andra palmer, ris, kaffe,
sockerrör, peppar, kryddneglikor (icke utspruckna blom-
knoppar af ett träd), muskot. Befolkningen på dessa
öar, af hvilka de flesta höra under Nederländerna, ut-
göres af Malajer, bekänner dels Buddhas lära dels islam,
och är ociviliserad.

1. Stora Sunda-öarne: Sumatra, med den närbelägna
tennrika Bänka. — Java, en- af jordens fruktbaraste länder{kaffe,
krydder, ris och socker, hvaraf i förening med palmvin arrak
beredes)-, st. Batavia, en tid säte för den förnämsta handelsrö-
relsen, som nu dragit sig till Suräbaja, 110 t. — Borneo, stör-
sta ön, föga befolkad \ här uppehålla sig orangutang, som af
alla aparter mest liknar menniskan. — Celebes, månggrenad.

2. De små Sunda-öarne, öster om de stora, En del af
ön Timor tillhör Portugal.

3. Molnkkerna eller Krydd-öarne: Banda-öame äro
musköt-trädets och Amboina kryddneglikornas hemland.

4. Filippinerna tillhöra Spanien. Förnämsta ön är Ma<-
nilla; stor cigarrtillverkning.

Kinesiska riket.
1. Egenteliga Kina, jordens folkrikaste stat

(75,000 qv. m., 450 milj. inv.), vid stora ocean, skiljes
i vester från det inre Hög-Asien genom en hög bergs-
kedja, som utsänder åt öster flera armar, och begränsas
i norr af den 300 mil långa kinesiska muren, fordom
ett skyddsvärn mot sedan kufvade folk, nu förfallen.
Östra delen, kring nedra loppet af floderna Jantsekiang
och Hoangho, är en stor, kal, men fruktbar och öfver-
befolkad slätt. Kineserne äro att anse som det mest
arbetsamma folk. Jorden, som odlas med största omsorg
och flit, framalstrar i ymnighet ris, the, bomull. Bland
djur äro silkesmaskar, foglar, svin och fiskar af största
vigt. Här tillverkas ypperliga siden- och bomullstyger,
porslin, tusch, lackerade och elfensbensarbeten. Den
inre handeln är mycket liflig; den storaKepsar-kanalen
gör en förbindelse midtigenom landet från norr till sö*
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der möjlig. De vigtigaste handelsartiklar äro thé, ris
och silke till utlandet, samt pelsverk från Ryssland och
opium från Indien. Största delen af befolkningen be-
känner Buddhas lära. Dess bildning är urgammal och
lärdom är högt aktad, men något framskridande har
under årtusenden icke skett, ty inlärandet af gamlabruk
är hufvudsaken.. Landet har äfven varit slutet för all
beröring med fremlingar och först i sednare tider hafva
åtskilliga hamnar blifvit för dem öppnade. Kejsaren an-
ses såsom himmelens och hans makt är oinskränkt.

= Peking, vid Peiho-floden, hufvud- och residensstad,
2 milj. — Nanking, vid Jantsekiang, stora siden- och bomulls-
fabrik.; berömdt är det 200 fot höga porslinstornet', 1 milj. —

Schanghai, nära hafvet, vigtigaste handelsplatsen, théhandel. —

Kanton, vid fl. Sikiang, stor handel, 1 milj. — Öar: Formosa
eller Taivan, — Hainan; — Makao tillhör Portugal — och
Hongkong England.

2. Lydländer (110,000 qv. m., 7 milj. inv.,
tillgifna dels islam, dels lamaismen eller Buddhas lära).

a) Mandschuriet, ett skog- och betesrikt hög-
land norr om Kina till den laxrika Amur-fioden.

b) Mongoliet, emellan Altai och Kulkun, en
till största del okänd högslätt, hvaraf en stor del upp-
tages af öknen Gobi eller Schamo. Befolkningen utgö-
res af Mongoler och Kalmucker, som sysselsätta sig
med boskapsskötsel, jagt och röfveri samt bo i smutsiga
filttält och stå under flera khaner.

c) Lilla Bukhariet, höglandet emellan Kuen-
lun, Bolor och Mussart eller Thianschan. Största delen
är ett ökenland. Kring floden Tarim, infallande i sjön
Lop, idkas jordbruk (säd, bomull). Handelsrörelsen är
icke obetydlig.

d) Dsungariet, norr om Mussart. Kring floden
Ili och sjön Balkasch; bebodt af nomadiserande Kal-
mucker eller Dsungarer.

= Maimatschin, i Mongoliet, vid gränsen mot Sibirien,
vigtig för handeln på Ryssland. — Yarkand, i lilla Bukhariet,



117

medelpunkt för inre Asiens karavanhandel, 100 t. — Ili, i
Dsungariet, på karavanvägen till Ryssland.

3. Skyddsländer (35,000 qv. m., 20 milj. inv.).
a) Tibet, jordens högst belägna land (12 —14,000

fot) emellan Himalaja och Kuenliin, genomflutet af
Jaru-tsang-bo-tsiu (öfra loppet till Brahmaputra). Kli-
matet är kallt. Boskapsskötsel är hufvudnäring (finulli-
ga får och getter, grymtoxar med silkeslena svansar).
Andra vigtiga produkter äro rabarber och borax. I
spetsen för staten stå två andliga furstar; här är la-
maismens hufvudsäte; många tempel och kloster finnas.

= L'Hassa, den förnämsta påfvens (DålaiLamas) residens.
b) Korea, en bergig halfö, öster om Gula hafvet.
c) Lieu-Kieu eller Likeo-öarne i stora ocean.

Japanska riket
består af flera högbergiga, vulkaniska öar (7,000 qv.
mil) emellan stora ocean och japanska hafvet. Den.
stenbundna marken är af den idoga befolkningen (35
milj.) väl odlad och bär herrliga skördar af ris och hvete.
Stor är rikedomen på metaller (berömd koppar). Deras
siden- och bomullstyger samt porsliner och lackerade
arbeten täfla med de kinesiska. Inre handeln är liflig;
den yttre har varit obetydlig, emedan landet varit slu-
tet för främlingar, hvilka först i sednare tider fått tillå-
telse att besöka åtskilliga hamnar. Religion är bud-
dhismen. Skolinrättningar och kloster finnas många och
Japaneserna stå bland Asiens folk högt i bildning. I
spetsen för staten stå en andlig och en verldslig regent.

= Miako, på ön Nipon, den andliga furstens (Dairis el-
ler Mikados) residens, 8001. —Jeddo, på samma ö, den verldsli-
ga furstens (Kubos eller Taikuns), residens, 1\ milj. — Nanga-
saki, på ön Kiusiu, stor handelsrörelse; har varit (till 1854)
den enda hamn, som fått besökas af fremlingar och deribland
endast Holländare och Kineser.
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AFRIKA.
Förhållanderna äro här nästan desamma som i en

afiägsen forntid, ty andelig utveckling har saknats. Åt-
skilliga europeiska folk hafva på kusterna anlagt kolonier,

men deras förkofran och inverkan på infödingarne hafva
varit obetydliga. Klimatet är det hetaste och torraste på
jorden. En stor del af denna verldsdel är regnlös och utsatt
för giftiga vindar (Samum). Djurriket omfattar de största
och starkaste djur (elefant, lejon, noshörning, flodhäst,
struts, krokodil). Vigtigaste djuret i norra delen är
den för ökenfärderna oumbärliga dromedaren (öknens
skepp). I södra delen jagas stora skaror af antiloper;
der begagnas oxar till dragare och att rida på. Vext-
alstren erhålla, der tillgång på vatten finnes, en yp-
pig utveckling. De vigtigaste äro dadelpalmen, olje-
palmen, durra, ris, bomull, kaffe, socker. Boabab eller
apebrödsträdet är det största kända träd. Mineralriket
lemnar guld, koppar, jern, salt. Industri förekommer
endast i norra delen. Den inre handeln består i kara-
vanhandel; den utländska bedrifves mest af Engelsmän
och Nord-Amerikanare. De vigtigaste handelsartiklar
äro elfenben, strutsfjädrar, palmolja, gummi, bomull, e-
benholz, guldstoft och slafvar (förbjuden handel). Inne-
vånarena äro till största delen af negerstammen samt
till religion råa hedningar (fetischdyrkare); i norra de-
len har islam gjort sig gällande och från de europeiska
kolonierna har kristendom sökt utbreda sig bland infö-
dingarne, men ännu har den föga uträttat till deras
höjande.

Berbe ri et,
kustlandet längs Medelhafvet till Egypten. Detta ojemnas
afAtlas -berget. Norra sluttningen är fruktbar (ris, bom-
ull, socker, sydfrukter). Kustboerne voro fordom stora
sjöröfvare. Södra sluttningen, kallad Biled el djerids
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blir ökenartad, men har flera oaser med rikedom på
dadlar och kameler. Mohammedanska religionen är den
rådande.

1. Sultanatet Marokko (10 milj. inv.), nord-
vestra hörnet. Saffian (maroqvin), siden, ylletyger till-
verkas. Handeln är betydlig (hudar, ull, mandel).

= Marokko, på en ödslig slätt, sultanens residens, för-
fallen. — Fez, i en herrlig dal, vigtig fabriks- och handels-
rörelse, 90 t. — Mogador, vid Atlantiska hafvet, största han-
delsplatsen.

2. Sidi Hedscham, vid Atlantiska hafvet, sö-
der om Marokko.

3. Algeriet, vid Medelhafvet, öster om Marok-
ko, f. d. den mest fruktade röfvarstaten, lyder nu un-
der Frankrike (3 milj.); har flera europeiska kolonister
och vinnes för europeisk civilisation.

= Algier, h:stad, industri och handel, 55 t. — Oran, vid
hafvet, god handel, 35 t.

4. Tunis, öster om Algier, står under Turkisk
öfverhöghet.

= Tunis, Bejens säte, stor handel, 100 t. — I närheten
ruiner af det fordna Kartago.

5. Tripolis, öster om Tunis. Dejen står under
turkisk öfverhöghet. Hit höra höglandet Barka, öster
om Sidra-viken, och oasen Fezzan, säte för en liflig
handelsrörelse till det inre Afrika.

dilländerna.
1. Egypten (8,500 qv. m., 5| milj. inv.), ett

sandigt land kring nedra Nilen, med hett klimat. Regn
är sällsynt, men genom Nilens årliga (aug.—okt.) öfver-
svämning göres den, på sin östra och vestra sida af
kala ödsliga berglandskap omgifna, Nildalen fruktbar.
Jordbruket, hvarpå landets välstånd förr hvilade, skötes
nu mera försumligt, dock skördas mycken säd, ris, bom-
ull, indigo, socker. Den heta vinden Khamsin, gräs-
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hoppor och ögonsjukdomar äro icke sällan inträffande
landsplågor. Någon fabriksindustri har i sednare ti-
der uppstått. Handeln är betydlig och äfven här haf-
va jernvägar blifvit anlagda. Suez-kanaln har öppnat
förbindelse emellan Medelhafvet och Röda hafvet.
Befolkningen utgöres af Kopter och Araber. Ma-
hommedanska religion bekännes af de flesta. Skolor
saknas icke och den andeliga utvecklingen har gjort
framsteg. Landet styres af en vice-konung, hvars makt
är ärftlig mot årlig skatt till turkiska sultanen. Mån-
ga beundransvärda fornlemningar (pyramider o. s. v.)
finnas.

= (Ned ra Egypten, det sumpiga, högst fruktbara Nil-
delta). Alexandria, största sjöhandelsstaden, 170 t. — (Mel-
lersta Egypten) Kairo, vid Nilen, Afrikas största stad, re-
geringens säte, medelpunkt för handeln på Asien, 300 t. — I
närheten Memfis, de fordna Faraonernes residens. — Suez, hamn
vid Röda hafvets norra ända. — (Öfra Egypten, södra de-
len). Kosseir, hamn vid Röda hafvet, handel på Arabien, Mekka-
pilgrimernas öfverfartsort. — Vid Nilen ruiner af det fordom
stora Thebe.

2. Nubien, ett terrassland kring mellersta Ni-
len, som här bildar flera vattenfall (katarakter). Stör-
sta delen är en het och torr flygsandsöken, men flod-
stränderna äro fruktbara. Nubierna bekänna islam och
äro fördelade på flera stater, hvilka stå under Egyptens
öfverhöghet.

= Norra delen är det egentliga Nubien, mellersta terras-
sen kallas Dongola och södra höglandet Sennaar. Staden Kar-
tum, der Nilflodens båda källarmar Bahr el Abiad (hvita flo-
den) och Bahr el Azrek (blå floden) sammanflyta, är sätet för
landets vigtigaste handelsrörelse. Ruiner af det gamla Meroe
och en forntida högre civilisation äro att ses.

3. Habesch eller Abessinien, ett alpland, der
den östra Nilarmen Bahr el Azrek utrinner ur sjön
Tsana. Kaffe växer vild t. Det är det enda land i Afrika,
der kristendom från äldre tider varit rådande, men in-
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nevånarena äro likväl halfvilda. Landet är fördeladt i
flera stater.

= Gondar, säte för den förut mäktiga öfverregenten
(Negus). — Axum, elfenbenshandel; medelpunkt för landets
kultur; ruiner från forntiden.

Sahara,
jordens största öken från Atlantiska hafvet till Egypten
(600 mil lång, 200 bred), består ömsevis af kiselsten
och flygsand, hvilka genom den ständiga ostanvinden
drifves från den östra delen eller Libyska öken mot ve-
ster, der man finner det egentliga sandhafvet eller Sa-
hel. Träd, buskar och gräs äro icke att ses; endast
några taggiga saltörter samt af djur endast strutsar och
antiloper. I östra delen finnas flera oaser än i den ve-
stra och på dessa vexa, mer och mindre rikt, vindruf-
vor, dadlar, granater, gräs, hvete, durra, samt under-
hållas kamel- och gazellhjordar. Befolkningen utgöres
af arabstammar, hvilka bekänna islam. Handelskara-
vaner tåga genom öknen från oas till oas, i fara att
falla ett offer för röfvare och att begrafvas af sand-
hvirflar eller qväfvas af den giftiga samum-vinden.

= Portendik , engelsk handelsplats på kusten, vigtig för
gummihandeln.

Sudan eller Nigri t i e n ,

söder om Sahara. Norra delen, flacka Sudan, upptages
af sandhedar. Södra delen, höga Sudan, är bergig
(Kong-bergen) och rik på skogar samt väl bevattnad.
De vigtigaste vattendrag äro floden Dsjoliba och sjön
Tschad, på hvars östra sida landet åter höjer sig emot
Habesch och Bahr el Abiad. Är väl befolkadt af Ne-
ger-folk, hvilka idka jordbruk(bomull söder om Tschad),
någon industri och handel (guldstoft, elfenben, struts-
fjädrar, gummi). Anmärkningsvärdt är schi-trädet, som
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lemnar ett slags smör. Landet sönderfaller i flera sta-
ter, i hvilka islam är rådande.

— Timbuktu, medelpunkt för karavanerna från och till
tre hafs kuster. — Kano, i Sokoto, bomulls- och läderindustri.
— Kuka, vigtig handelsplats nära Tschad. — I östligaste delen
oasen Darfur och Kordofan, som lyder under Egypten.

Vestra kustlandet.

1. Senegambien, terrasslandet vester om Kong-
bergen, kring floderna Senegal och Gambia. Yppigt
fruktbart med herrliga palm- och gummiskogar; kust-
landet är sumpigt, hett och osundt. Här finnas flera Ne-
gerstater; mohammedanska religion är allmän. På ku-
sterna hafva Fransoser, Engelsmän och Portugisare ko-
lonier.

2. Öfra Guinea, Kong-bergens södra sluttning
mot Guinea-viken. Kustlandet är sumpigt och osundt,
men rikt på tropiska vextarter, främst palmolja, och i
öfrigt ris och jamsrötter (vigtigt födoämne), peppar,
bomull, indigo. Slafhandeln har här haft sitt hufvud-
säte. Inuti landet finnas flera negerstater, der fetisch-
dyrkan är rådande; på kusterna hafva Engelsmän, Fran-
soser och Nederländare handelsfaktorier.

Kusten indelas i Sierra Leona-, Korn- eller Peppar-,
Elfenbens- eller Tand", Guld-, Slaf- och jßemn-kusten. =

Freetown (Fritaun), på Sierra-Leona-kusten, engelsk anläggning
för alla af de engelska kryssarne befriade negerslafvar. — Libe-
ria, på peppar-kusten, Nord-amerikansk koloni af frigjorda
negerslafvar, nu en oafhängig republik, 700 t. inv. — Bland
Negerrikena: Ashanti, på guldkusten, med en befolkning, hvil-
ken är att anse som de bäst bildade Negrer. — Dahomei, på
alafkusten.

3. Nedra Guinea, ett terrassland med het,
sumpig, osund, men skogbevext och yppigt fruktbar
kuststräcka, kring floderna Zaire eller Kongo och
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Kuenza. Portugiserna hafva här haft besittningar och
hålla neger-folken i ett visst beroende.

= Loanda, portugisiska styrelsens säte.
4. Kustlandet söder om Kap Negro till Oranje-

floden är sandigt, ödsligt och föga känd t.

Kaplandet,
sydligaste delen, ett terrassland, der fruktbara ställen
anträffas emellan sandstepper (Karroo), hvilka tidtals äro
fattiga på all vegetation, men hvilka, dåregntiden infaller,
betäckas med en yppig gräsmatta. Infödingarne utgö-
ras dels af Hottentotter, ett menlöst herdefolk, dels af
djuriskt råa Buschmaner eller Bosjesmän, dels af euro-
peiska kolonister (Holländare och Engelsmän), hvilka
idka jordbruk (hvete) och vinodling (Konstantia-vinet).
Landet tillhör England.

= Kapstaden, vid Tafel-viken, förfriskningsort för ost-
indiefarare.

Sydöstra kustlandet
är ännu mycket okändt, ehuru Portugiserna redan i 4
århundraden här haft handelsplatser. Kusten är het,
dels sandig och torr, dels sumpig och yppigt fruktbar.
Inre landet upptages åf högslätter och terrasser från
Hög-Afrika. Skilda delar af kustlandet äro:

1. Kaffraria, sydligast, bebodt af krigiska no-
madiserande Kaffrer. Här äro att märka: a) engelska
Natal-kolonien samt b) Oranjeflods-republiken och c)
Transwaalska republiken, stiftade af några från Kap-
landet utflyttade holländska kolonister.

2. Sofala, söder om Zambesi-floden, nedanom
Lupata-bergen.

3. Mozambique, norr om Zambesi, längs Mo-
zambique kanalen.

4. Zanguebar eller Zanzibar, upp till eqva-
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torn. I det inre landet hafva Suahelis upprättat flera
mindre stater.

5. Somalisland, en halfö, utlöpande med ud-
den Guardafui. Östra kustlandet kallas Ajan och norra
kusten längs inloppet till Röda hafvet Adel.

= Mozambique, på en ö, medelpunkt för portugiska be-
sittningarne på denna kust. — Zanzibar, på en ö, vigtig han-
delsplats.

Inre Hög-Afrika
eller Ethiopien är ännu nästan alldeles okändt. Sö-
der om Habesch ligger höglandet Kafa, som anses vara
kaffebuskens fädernesland. — Under eqvatorn ligger
sjön Nyanza, hvarifrån Bahr el Abiad utrinner, i en
högland dal, på hvars östra sida finnes Afrikas högsta
kände bergstopp Kilimandscharo (18—20,000 fot). — I
södra delen utbreder sig öknen Kalahari.

Öar.
I Atlantiska hafvet: Till Portugal höra Azorerna

och norra Kanarie-öarne, deribland Madeira, bördiga
på socker, vin och frukter, Kapverdiska öarne, torra
och ofruktbara, likasom de på salt rika Bissagos-öame,
samt några af Guinea-öarne. — Till Spanien höra sö-
dra Kanarie-öarne (deribland den vinrika Teneriffa,
med den slocknade vulkanen Pico de Teide^ och Ferro,
efter hvilken första meridian benämnes) och några af
Guinea-öarne. — Engelska besittningar äro: Ascension,
den såsom Napoleons dödsort (1821) kända St. Helena,
en förfriskningsort för Ostindiefarare, och Tristan da
Cunha eller Förfrisknings-öarne, vester om Kaplandet.
— I Indiska hafvet: Madagaskar, en af jordens största
öar, full af höga berg, bördig på bomull, kaffe, socker,
kardemummor. Fransoserne äga kolonier på östra ku-
sten och hafva sökt verka för Madegassernas bildning.
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— Maskarenhas, öster om Madagaskar och alstrande
samma produkter, tillhöra dels England (ön Mauritius)
dels Frankrike (Bourbon). — Komoro-öarne i Mozam-
bique-kanal. — Amirantes och Seyschelles tillhöra Eng-
land, besökas för sitt goda vatten. — Sokotora utanför
Guardafui. — Perim, i Babel Mandeb, engelsk besitt-
ning.

AMERIKA.
Amerikas naturförhållanden äro mycket olika dem

i gamla verlden. Under lika latitud är klimatet vida
kallare. Djurverlden består af mindre och svagare ar-
ter. Europas husdjur hafva blifvit hitförda och hafva
funnit sin trefnad. Vextverlden är deremot vida mång-
faldigare och yppigare. Uti heta zonen äro skogarne
så täta och af slingervexter genomsnärjda, att de blifva
ogenomträngliga; men under trädens täta löfverk och
blomster saknar man en grön gräsmatta. Till vextar-
ter, hvilkas hemland Amerika är, höra mais, poteter,
tobak, kakao (chokolad), vanille, dahlier. Gamla verl-
dens förnämsta kulturvexter hafva blifvit hitförda och
odlas allmänt, såsom bomull, kaffe, socker, ris. Inom
mineralriket förekomma de dyrbara arterna (guld, silf-
ver, diamanter) ymnigt. Grundbefolkningen utgöres af
Eskimoer, nordligast, och Indianer, hvilka alltmera
undanträngts af inflyttade Européer från nästan alla na-
tioner, och Negrer, införda såsom slafvar. De af vest-
europeiska föräldrar födda Amerikanare kallas Kreoler,
de från européer och negrer härstammande Mulatter,
de från européer och indianer Mestizer, de från negrer
eller mulatter och indianer Zambos; men i allmänhet har
man att skilja emellan hvita (européer), svarta (negrer),
röda (indianer) och färgade eller kulörta (alla öfriga).
De fria Indianerna äro hedningar samt lefva af jagt,
fiske och naturprodukter. I de af Européer befolkade
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länder drifves jordbruk, industri och handel; der är
kristna religion och kristen bildning rådande. Man kan
härvid skilja emellan länder med: 1) brittisk nationali-
tet (mellersta delen af Nord-Amerika), 2) spansk (sö-
dra delen af Nord- och vestra delen af Syd-Amerika),
och 3) portugisisk (östra delen af Syd-Amerika). Hos
de förstnämnda eller Anglo-Amerikanarena är protestan-
tiska religion, men hos de två sednare den katolska
mest rådande. De flesta sjelfständiga stater hafva en
republikansk styrelseform.

IMä"«MK»Ä-.jm_:*Mt«2>:«t-Jt:»*:;-

Polarländerna,
Utmärkta af en lång, kall, stormig vinter samt en

kort sommar med en fattig vegetation. De lefvande
varelserna i dessa nejder utgöras af hundar, renar, räf-
var, isbjörnar, valrossar, hvalfiskar, skjälar, flerahanda
sjöfåglar samt fåtaliga kortvexta, smutsiga Eskimoer,
hvilka bo i kojor af is, snö och torf samt genom
skjäl- och hvalfiskjagt fylla behofverne af föda, kläder,
belysning i sina kojor samt båtvirke.

1. Spetsbergen, tre större öar .utan ständig
befolkning, besökas af några europeiska jägare och fi-
skare under den korta sommaren för sin rikedom på
fisk och trandjur.

2. Grönland, en stor, ö, hvars norra sträck-
ning icke ännu är känd. I sydligaste delen vexa pota-
tis och grönsaker, men hvarken säd eller träd. Dan-
skarna hafva kolonier på vestra kusten.

3. Baffins-bay-länderna, vester om Baffms
vik, utgöras af en mängd bergfyllda öar, betäckta af
snö och omgifna af sund, som endast en kort tid af å-
ret äro isfria. Engelska sjöfarandes under mödor och
försakelser fortsatta' arbeten hafva gjort dessa öde-
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trakter kända. Det nordligast kända stället är berget
Mount-Parry (2,300 fot) på Grinnell land.

Brittiska besittningar
upptaga nästan hela norra delen af det landfasta Nord-
Amerika till 49° n. lat.

1. Hudsons-bay-länderna, en stor landsträc-
ka emellan Ishafvet, Atlantiska hafvet och Klippiga
bergen. Den öster om Hudsons vik liggande delen ut-
göres af den stora halfön Labrador, der jagt efter pels-
djur och fiske sysselsätta Eskimoerna och Indianerna
samt de europeiska kolonisterna. Vester om Hudsons vik
utbreder sig den lågländta arktiska slätten, der marken
upptages af vidlöftiga sjösystemer med sina afledande
floder och vidsträckta sumpmarker. Nordkusten är is-
höljd, bebodd af Eskimoer. Vid 60° vidtaga skogar
och vid 54° kan jordbruk idkas. Landets rikedom ut-
göras af pelsbärande djur, deribland bäfrar. Indianerne
och de inflyttade Europeerne sysselsätta sig med jagt
efter pelsbärande djur och handel med pelsverk. Flera
befästade faktorier (forts) äro anlagda.

2. Brittiska Kolumbia, landet vester om
Klippiga bergen, kring floden Fraser till Fukas-viken,
samt de utanför liggande öar.

3. Kanada, ett förbund af provinserna a) On-
tario och b) Quebeck, landsträckan längs Öfra sjön,
Huron, Erie och Ontario-sjöarne och Lorenz-Roden, samt
c) Nya Braunschweig, öster om Lorenz-flodens mynning,
och d) halfön Nya Skottland, öster om Fundy-viken.
Emellan Erie och Ontario finnes det storartade vatten-
fallet Niagara (Neiägärrä). Skogarne äro stora och
lemna vigtiga utförsartiklar. Längs Lorenz-flodens
stränder har odlingen vunnit mera fäste och stadga. De
europeiska kolonisterna utgöras af Fransmän och En-
gelsmän; i de inre trakterna kringströfva Irokeser och
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andra Indian-stammar. Förbundet har en egen lagstif-
tande församling och i spetsen för förvaltningen står en
brittisk guvernör.

— Ottava, förbundets hufvudstad och styrelsens säte,
god trädvaruhandel. — Montreal (Möntrihl), på en ö i Lorenz-
floden, hufvudort för pelsverkshandeln, universitet, 100 t. —

Halifax, på Nya Skottland, station för en brittisk flotta.
4. New-Foundland, en stor bergig ö, i hvars

närhet vid den stora banken idkas ett storartadt fiska-
fänge (torsk).

5. Bermudas, en stor mängd klippiga öar långt
ut i Atlantiska hafvet.

Förenta Staterna
omfatta den stora landsträcka (166,000 qv. m., 35 milj.
inv.), som begränsas i öster af Atlantiska hafvet, söder
Mexikanska-viken och riket Mexiko (floden Rio del
Norte), vester Stora ocean, norr engelska besittningar,
a) Atlantiska kustlandet är den vigtigaste och bäst be-
folkade delen, väl odlad och rik på hvete, mais, ris,
tobak, bomull, indigo, sockerrör. Alleghany-bergen äro
rika på stenkol, jern och bly. b) Mellersta delen upp-
lages af den stora slätt, som genom en landtrygg skil-
jes från arktiska slätten och genomströmmas af floden
Missisippi och dess bifloder. Den östra delen ojemnas
af bördiga kullar och är väl odlad. I den vestra delen
utbreda sig stora urskogar och savanner samt sydligare
(söder om fl. Arkansas) en ofruktbar sten- och sand-
öken. Kustlandet vid Mexiko-viken är lågt, sumpigt,
hett och osundt (gula feberns fädernesland), c) Landet
vester om Klippiga bergen består af dels ökenartade,
dels bördiga högslätter och dalar genomflutna af floder-
na Oregon, Sakramento och Kolorado. Rikedomen på
guld är här stor. d) Afskiljdt ligger det från Ryssland
nyligen inköpta distriktet Aljaschka eller nordvestra de-
len af Nord-Amerika, med en af hafvet mycket sönder-
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skuren kust, rikedom på berg och vulkaner samt pels-
bärande djur. — Klimatet i ett så vidsträckt land visar
många olikheter. Jordbruket är en hufvudnäring, men
tillgången på bördig jord har icke gjort någon högre insigt
vid dess bedrifvande nödvändig, utan man öfvergifver
ett utsuget land och bryter ett nytt. Idogheten är stor.
Fabrikerna täfla med dem i Europa och lemna hufvud-
sakligast bomulls-, linne- och ylletyger, maschiner (sy-
maschiner). Handeln är liflig och vidsträckt, många
kanaler och jernvägar underlätta den inre förbindelsen;
handelsflottan är näst Englands den största på jor-
den. De vigtigaste utförsvaror äro bomull och säd. Lä-
roanstalterna för den allmänna folkbildningen äro väl
ordnade, många och talrikt besökta. Inrättningar för
den högre lärdomens befordran saknas icke, men i all-
mänhet är hågen för den materiella förkofran öfvervä-
gande. Befolkningen utgöres till största delen af Engels-
män eller Anglo-Amerikanare och Irländare, men i öf-
rigt af nästan alla europeiska nationer. Hufvudspråket
är engelska. Religionspartierna äro många, de flesta in-
nevånare äro protestanter; religionsfriheten är fullstän-
dig och alla medborgare hafva lika rättigheter. Riket
bildar en förbundsstat af 37 sjelfständiga stater med
demokratisk författning, 1 förbundsdistrikt och 9 terri-
torier, 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, 190 t. — New-York (Nju-York), vid samma haf, stör-
sta handelsstaden, universitet, 1 milj. — Filadelfia, landets an-
dra stad, 620 t. — Baltimore, stor handel (säd), 60 t. — Wa-
shington, Centralregeringens säte, 60 t. — New-Orleans (Nju-
Orlihns), på Mississippis osunda deltaland, den största bomulls-
handel, 170 t. — Cincinnati, vigtigaste handelstaden vid Missis-
sippis biflod Ohio (Ohejo) 190 t. — Chicago (Tschikägo), vid
södra ändan af sjön Michigan, stor spanmålsmarknad, 200 t. —

S:t Louis, nära Missouris inflöde i Mississippi, medelpunkt för
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de vestra staternas handel, 200 t. — San Francisco, på vestra
kusten, nära de guldrika högslätterna, 130 t. —Öar: Aleuterna,
Kodjak, Sitka. Hit höra äfven några korall-öar i Australien,
söder om Sandvichs öarne, vigtiga för hvalfiskfångstens bedrif-
vande.

Mexiko,
ett högland (35,000 qv. m.) emellan Stora ocean och
Mexikanska viken. Norra delen är en vildmark. Ter-
rassländerna hafva ett angenämt klimat, kuststräckorna
äro heta, sumpiga, osunda. De förnämsta produkter äro
silfver och guld, mais, palmer, sockerrör, kakao, vanille,
bomull, mahogny- och kampecheträd samt kochenille-
insekter. Jordbruk och näringar ligga i lägervall till
följe af ständiga inre oroligheter. Befolkningen (8 milj.)
består af spanska Kreoler, Kulörta, Negrer och Indianer.
Spanska språket och katolska religion äro de allmän-
nast rådande. Riket är nu åter en förbundsrepublik
och i spetsen för styrelsen står en på 4 år vald presi-
dent.

= Mexiko, h:stad, praktfull, 200 t. — Zacatecas, rika
silfvergrufvor. — Vera Cruz, på östra, Acapulco, på vestra
kusten, vigtiga sjöstäder. Mångenstädes finnas fornlemningar,
som vittna om en förgången högre civilisation.

Central- A m e r i k a,
en bergig, vulkanisk landtunga (10,000 qv. m.) med
heta, osunda kuster längs Karaibiska hafvet och Stora
ocean. Produkter, befolkning (2 milj.), språk och reli-
gion desamma som i Mexiko. Omfattar 5 af hvarandra
oberoende republiker med sina lagstiftande församlingar
och presidenter: Guatemala, San Salvador, Nikaragua,
Costa Rica och Honduras. — England besitter britti-
ska Honduras, eller kustlandet vester om Honduras vi-
ken, och har under sitt beskydd Mosquito kusten på
halfön Honduras.
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Westindien.
Hit hörande Öar (4,500 qv. m.) äro bergiga och

hafva branta kuster. Klimatet är fuktigt och hett.
Vextriket är mycket rikt: socker, kaffe, tobak, bomull,
indigo. Gula febern, jordbäfningar och under regntiden
förfärliga "tornados" äro landsplågor. Urbefolkningen är
nästan utrotad. Den nuvarande befolkningen (4 milj.)
utgöres af Européer, Negrer och Mulatter. De flesta
öar äro europeiska besittningar.

1. Stora Antillerna: Kuba och Portoriko till-
höra Spanien; — Jamaika England; — Haiti eller San
Domingo omfattar två sjelfständiga republiker: Haiti,
vestra delen, och San Domingo, östra delen.

= Havanna, på Kuba, cigarrfabr., god handel, 200 t. —

Kingston, på Jamaika.
2. Små Antillerna eller Karaiberna: a) De

Virginiska eller Jungfru Öarne, nordligast, tillhöra Dan-
mark, England och Spanien. — b) Öarne mot vinden,
de östra öarne, af hvilka Dominique, Barbados, Gre-
nada, Tobago, Trinidad m. fl. tillhöra England, —

Guadeloupe, Martinique m. fl. Frankrike, — St. Martin,
St. Eusiache Nederländerna. — c) Öarne under vinden,
längs Syd-Amerikas nordkust, af hvilka Curacao till-
hör Nederländerna, Margarita Venezuela i Syd-Ame-
rika.

3. Bahama eller Lukayiska öarne tillhöra
England. Hit hör Guanahani, dit Kolumbus först an-
kom (1492).

S»3P"-ė_i!»_:Mwt«M««":«.B*:«»>-

Kolumbias förenta stater,
(f. d. Nya Granada) nordvestra delen, stötande till Ka-
raibiska hafvet i norr och Stora ocean i vester (24,000
qv. m., 3 milj.). Fylles af flera bergarmar, högslätter
och dalar, der floderna Magdalena och Kauka framrin-
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na. Klimatet är hett på låglandet; på högslätterna (pa-
ramos) herrskar ett vårlikt klimat. Inom denna och de
närmast följande 8 republikerna, hvari befolkningen utgö-
res af Indianer, spanska Kreoler, Negrer och Kulörta, är
det spanska språket och katolska religion allmänna och
står en vald president i spetsen för styrelsen.

rr Bogota, på en bergslätt, god handel, univers., 501. —

Karthagena, vid Darien-viken, en af Amerikas vackrastestäder.
— Öfver Panama-näset går en jernväg emellan städerna Pa-
nama på vestra och Aspinvall på östra kusten.

Venezuela,
längs Karaibiska hafvet och kring floden Orinoko (17,000
qv. m., 1^ milj.). Kustlandet och östra delen äro ber-
giga, det öfriga ett lågland, som under regntiden till
stor del förvandlas till en sjö.

= Karakas, vid Karaibiska hafvet, h:stad, univers., 40 t.
— Marakaibo, vid föreningen af en likbenämnd sjö och vik.

Ecuador,
under eqvatorn, stöter i vester till Stora ocean (10,000
qv. m., 1 milj.). På Andernas högslätter uppstiga flera
snöbetäckta, vulkaniska bergshöjder (Chimborazo, Ko-
topaxi). Östra delen hör till låglandet kring Marannon-
floden. Här finner man jordens alla klimat.

Quito, på en vulkanisk högslätt, Ir.stad, univers., 751. —

Guayaquil, vigtig hamn. — Galapagos-öarne, obebodda.

Peru,
söder om Ecuador, vid stora oceanen (24,000 qv. m.,
2| milj.). Ett bergland, der Marannon har sina källor;
vestra sluttningen är sandig och regnlös; den östra skog-
oeh gräsbeväxt. Vigtiga produkter äro guld och silfver,
kautschuk, kinabark och guano (ett gödselämne af fo-
gelspillning).

= Lima, h:stad, univers., god handel, 70 t.
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Bolivia,
ett till större delen ofruktbart bergland (24,000 qv. m.,
2 milj.). Anderna hafva här sina högsta (24,000 fots)
toppar, emellan källorna till den stora floden Madeira
(biflod till Amazon-floden) och den i en högdal belägna
sjön Titicaca.

— Chuquisaka (Schukhisaka), h:stad universitet.

Chili (Schili),
en lång och smal kuststräcka, i norr torr och öde, i
söder herrlig (Syd-Amerikas trädgård). Rik tillgång på
silfver, koppar, hvete. Chili är potäternas fädernesland.
(6,000 qv. m., 2 milj.).

= San Jago, h-.stad, univers , 110 t. — Valparaiso, bä-
sta handelsstaden på Syd-Amerikas vestkust, 701. — Öar: Chi-
loe, — Juan Fernandez, känd genom Robinson Crusoe (1705
—1709).

La Platå staterna,
eller Argentinska förbundet (26,000 qv. m., 1\ milj.
inv.), sammansatt af 14 provinser, öster om Anderna till
floderna Paraguay och Uruguay samt Atlantiska hafvet.
Största delen upptages af de stora Pampas-slätterna,
utan träd och buskar, men med riklig gräsvext, der
tallösa hjordar af förvildade hästar, hornboskap och får
kringströfva.

= Buenos Ayres, vid Plata-floden, förbundsregeringens
säte, stor handel med hudar, talg och ull.

Paraguay,
ett slätt och fruktbart, men i öfrigt ganska okändt land
emellan floderna Paraguay och Parana (3,300 qv. m.,
\\ milj. inv.). Vigtigaste produkten är ett slags thé
(Matte).

= Assuncion, vid Paraguay, h:stad, 40 t.
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Uruguay,
norr om Platå flodens mynning (3,400 qv. m., \ milj.
inv.) upptages af pampas-fält.

= Montevidéo, vid Platås mynning, god handel med hu-
dar, 45 t.

Guaya na,
ett bergland på nordöstra kusten. De inre delarne äro
bergiga, skogbevexta och bebodda af råa Indianer. Kust-
landet är yppigt fruktbart, hett och osundt. Under regn-
tiden förvandlas låglandet till ett osundt träsk, som
hvimlar af ormar och ödlor. Vestra delen tillhör Eng-
land, mellersta (Surinam) Nederländerna och östra
(Cayenne) Frankrike.

Brasilien,
den östra delen af verldsdelen (150,000 qv. m.), ett
land med rika tillgångar och de herrligaste produkter.
Klimatet är i allmänhet mildt. Norra delen kring A-
mazon-Roden, är ett vidsträckt lågland, upptaget af dels
täta urskogar (silvas) dels trädlösa gräsflackor. Sö-
dra delen är ett bergland med steniga och sandiga hög-
slätter (campos). Kustlandet har en yppig vegetation:
kaffe, socker, bomull, ris, brasilieträd. Rik är tillgån-
gen på guld, platina, diamanter. Befolkningen (12 milj.)
utgöres af portugiska afkomlingar, Negerslafvar, Mulat-
ter och Indianer. Religion är den katolska, språket det
portugiska; i spetsen för styrelsen står en kejsare med
inskränkt makt.

— Rio Janeiro, hufvud- och residensstad, vid hafvet,
stor handel (kaffe), stora fabriker, univers., 400 t. — Bahia,
midt i plantagelandet (kaffe och socker), med den förträffliga-
ste hamn, stor handel, 130 t.

Patagonien,
sydligaste delen, en skoglös grusöken, med mera kallt
klimat. Bebos af storvexta Indianer.
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lar.
Eldslandet, skilj dt från fasta landet genom Ma-

gelhaens sund. Okändt, men tyckes vara uppfyldt
af höga berg. Bebos af Pescheräerna, ett af jordens
råaste folk. — Falklandsöarna eller Mallouinerna, träd-
lösa; ett tillhåll för sjöfåglar, skjälar, hvalfiskar och
andra trangifvande djur. De tillhöra England.

AUSTRALIEN.
De hithörande smärre öarne hafva sin uppkomst

antingen af vulkanisk verksamhet eller af korallbildnin-
gar. Genom hafsvindarnes inverkan erhålla öarne i
heta zonen under hela året ett kyligt sommar-klimat.
Nya Hollands djur- och vextverld är i allmänhet fattig
och utmärkt genom sin egendomliga byggnad. De smärre
öarne äro ännu fattigare på djur, men vextverlden är
rikare; fattigdomen tilltager alltmera mot öster. De
vigtigaste vextalster äro kokospalmen och brödfrukt-
trädet samt sagopalmen, pisang, jams och batater; de
två förstnämnde qvarstå längst i öster. Europeiska sä-
desslag, frukter och husdjur äro införda och hafva visat
sig trifvas väl. Mineralriket lemnar ymnigt guld, kop-
par, stenkol. Ur-befolkningen sönderfaller i Papuas på
de vestra och Malajer eller Polynesier på de östra öarne.
De förstnämnda stå på det lägsta trappsteget af mensklig
utveckling. De bo i usla riskojor, förstå sig knappt på
jagt och fiske. Malajerna hafva en högre förståndsut-
veckling och äfven begrepp om en borgerlig (aristokra-
tisk) statsinrättning. Ibland dessa anträffas visserligen
menniskoätare, men de hafva visat mera sinne för kri-
stendom och kristen bildning, än flera andra vilda folk.
Tätovering eller seden att i huden insticka figurer är
allmän. Största delen af verldsdelen är tagen i besitt-
ning af Européer, bland hvilka företrädesvis Engelsmän
sökt utbreda en högre bildning.
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Nja Holland.
Ur-befolkningen utgöres af slöa Papuas. På ku-

sterna hafva Engelsmän anlagt kolonier. De första ko-
lonisterna (år 1788) voro förbrytare, men sedan depor-
tation af sådana upphörde, hafva kolonierna genom
frivilliga invandringar stigit i folkmängd och odling
(115,000 qv. m., 1^ milj. inv.). Sädesproduktion är
betydlig och fårskötseln högst vigtig, lemnande stora
förråder ull att utföras. Rika guldlager äro upptäckta
i sydöstra delen och bearbetas ifrigt. I öfrigt finnas
jern, koppar, stenkol.

= ■ Kolonierna sönderfalla i följande grupper: Queens
(Kvihns)- land och Nya Syd Wales, på östra kusten, Viktoria
och Syd Australien, sydöstra delen, Vest-Australien, sydvest.
= Sidney, på ostkusten, stamorten för Australiens civilisation,
univers., liflig handelsrörelse, 90 t. — Bathurst, i det inre lan-
det, guldgrufvor. — Melbourne, i Viktoria-landet eller Austra-
lia felix, 100 t., och Adelaide, i Syd-Australien, vigtiga han-
delsplatser.

Öfriga Austral-öar.
Van Diemens land, fårskötsel, engelska kolonier.

— Nya Guinea, okänd till de inre delarne, rik på
muskot, neglikor och andra tropiska produkter. — Nya
Britannien, — Nya Hebriderna, — Nya Kaledonien
(Frankrikes tillhörighet) äro bördiga och väl befolkade.

Polynesien,
de af Malajer befolkade öar norr om eqvatorn: Mari-
anerna och Karolinerna tillhöra Spanien. — Sandvichs
öarne, högbergiga, med fruktbar och väl odlad jord.
Innevånarena äro protestantiska kristna och de mest
bildade i hela Australien. Bildningsanstalter och andra
inrättningar efter europeiskt mönster finnas. De bilda
ett sjelfständigt rike med en ärftlig konung och konsti-
tutionel författning. —- Söder om eqvatorn: Nya Zee-
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land, en dubbel ö, rik på guld och ett berömdt lin;
tillhör England. — Skeppar-öarne, — Vänskaps-öarne,
— Sällskaps-öarne; på alla dessa har fotfäste vunnits
för kristen bildning genom Engelsmän och Fransmän.

Södra Polar-länder.
Invid och på södra sidan om södra polcirkeln har

man funnit öar och landsträckor, som man ansett till-
höra ett större fast land. De äro obebodda och utan
vegetation, täckta af is och snö, insvepta i tjocka dim-
mor. En stor vulkanisk verksamhet tyckes der vara
rådande. Det tillstötande hafvet är rikt på hafsfåglar,
hvalar och andra tran-djur, hvarföre hvarje sommar
många hvalfångare besöka dessa trakter.





Namn Sid.
Aachen 90
Aalborg 83
Aar 95
Aavasaksa 70
Abborfors 73
Abessinien 120
Abuschär 111
Acapulco 130
Acre 109
Adel 124
Adelaide 136
Aden 110
Adige 101
Adrianopel 104
Adriatiska haf-

vet 11
Afghanistan 111
Ajan 124
Akkierman 52
Alajärvi 57
Alavo 71
Albanien 105
Alburs 110
Aleppo 109
Alessandria 101
Alexandria 120
Aleuterna 24
Algier 119
Aljaschka 24
Alleghany 25
Alperna 17
Alsen 90
Altai 21
Altenburg 91
Altenijord 82
Amazon-floden 25
Amboina 115
Amiranterna 22
Amsterdam 86
Amu 21
Amur 107
Anadoli 108

Register.

Ancona 102
Andalusien 99
Andamanerna 114
Angara 107
Anglesea 84
Angöra 109
Anhalt 91
Anjala 59
Anianpelto 78
Annam 114
Antilibanon 108
Antiller-sjön 12
Antwerpen 87
Apenninerna 17
Apscheron 107
Apuliska slätten 100
Arabien 109
Arabiska hafvet 12
Arabiska viken 12
Aral sjön 21
Ararat 106
Aragonien 99
Äras 107
Archangel 51
Ardennerna 86
Argentinska för-

bundet 133
Argoliska viken 103
Arkansas 128
Arkipelagen 16
Arktiska slätten 25
Armenien 108
Aino 100
Arrakan 114
Arrakoski 59
Arta viken 102
Ascension 124
Ashanti 122
Asofska sjön 11
Aspinwall 132
Assam 114
Assuncion 133

Astrachan 52
Athen 103
Atlantiska hafvet 10
Atlantiska kust-

landet 25
Atlas 23
Augsburg 92
Aunuksen selän-

ne 74
Aurajoki 59
Austral alperna 26
Austral ko ntinent 10
Austral-öarne 136
Australia felix 136
Ava 114
Axum 121
Azorerna 22

Babel-Mandeb 12
Babylon 109
Baden 92
Baffinsländernal26
Baffins vik 12
Bagdad 109
Bahama-öarne 131
Baharein-öarne 110
Bahia 134
Bahr el Abiad 120
Bahr el Azrek 120
Bajern 91
Baikal 107
Baku 107
Baleariska öarne 99
Balfrusch 111
Balkan 104
Balkasch 116
Baltimore ' 129
Banda-öarne 115
Bänka 115
Bankok 114
Barbados 131
Barcelona 99
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Barka 119
Barmen 90
Barnaul 107
Barrows kanal 12
Basel 95
Baskiska provin-

ser 99
Basra 109
Batavia 115
Bathurst 136
Behrings-haf 13
Behrings-sund 10
Belfast 85
Belgien 86
Belgrad 105
Beludschistan 111
Belurtagh 21
Benares 113
Bengalen 112
Bengaliska viken 12
Benin 122
Berberiet 118
Berditschef 51
Beresina 48
Beresinska kana-

len 48
Bergen 82
Berlin 90
Bermudas öarne 24
Bern 95
Bessarabien 52
Bethlehem 109
Bilbao 99
Biled el djerid 118
Birilä 73
Birma 114
Birmingham 84
Biskaya viken 11
Bissagos-öarne 124
Björneborg 72
Blåbergen 26
Boden-sjön 95
Bog 47
Bogota 132
Bolivia 133
Bologna 101
Bolor 21
Bombay 113
Bonn

*

90
Boothia felix 24
Bordeaux 97
Borga 74
Borneo 115
Bornholm 82

Borås 80
Bosnien 105
Bosporen 11
Boston 129
Bottniska viken 11
Bourbon 97
Bourgogne 96
Brahestad 70
Brahmaputra 112
Brandenburg 90
Brasilien 134
Braunschweig 91
Bremen 91
Breslau 90
Brest 97
Brighton 84
Bristol 84
Britannien 16
Brittiska Hondu-

ras 170
Brittiska Kolum-

bia 127
Brunn 94
Brussa 109
Briissel 87
Bråviken 80
Buda 94
Buenos Ayres 133
Bug 52
Bukarest 105
Bukhara 111
Bukkefjord 81
Bukovina 94
Bulgarien 104
Butan 113
Bäloje Osero 48
Böhmen 94
Böhmerwald 87

Cadiz 99
Calais 97
Campagna 100
Carrara 101
Castilien 99
Cayenne 97
Ceilon 113
Celebes 115
Central-alperna 17
Central-amerikal3o
Cetinje 105
Cette 97
Ceuta 99
Chamberi [97
Champagne 96

Charkof 51
Chemnitz 91
Cherbourg 97
Chicago 129
Chili 133
Chiloe 133
Chimborazo 132
Chuquisaka 133
Cincinnati 129
Civita Vecchia 102
Cockburn 24
Comino 102
Cookssund 10
Cordova 99
Cork 85
Corunna 99
Costa Rica 130
Cote d'Or 17
Cremona 101
Cumberland 24
Cura§ao 131
Cykladerna 103
Cypern 20

liagö 51
Dahomei 122
Dalelfven 19
Dalmatien 94
Damaskus 109
Danmark 82
Danska halfön 82
Danska öarne 82
Danzig 89
Darfur 122
Darien viken 132
Darmstadt 92
Dauriska berg-

landet 21
Davis sund 12
Debreczin 94
Dekan 112
Delhi 113
Detmold 91
Die rauhe Alp 17
Dinariska alper-

na 104
Diu 113
Dniepr 18
Dniestr 47
Dollart 85
Dominique 131
Don 18
Donau 18
Dongola 120
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Donska kosac-
kernas land 52

Dorpat 51
Douro 98
Dover 84
Dovre 81
Drammen bl
Dresden 91
Drottning Char-

lottas ö 24
Dschidda 110
Dsjoliba 23
Dsungariet 116
Dublin 85
Duero 18
Duna 19
Dusseldorf 90
Dvina 19
Döda hafvet 21

Ebro 18
Ecuador 132
Edinburgh 85
Egatiska öarne 102
Egeiska hafvet 11
Egentliga Fin-

land 72
Egina 103
Egrisudagh 104
Egypten 119
Ejder 87
Eisleben 90
Ekenäs 74
Elba 102
Elbe 19
Elberfeld 90
Eldslandet 135
Elefante 113
Elfenbens-ku-

sten 122
Elton sjön 52
Emilien 101
Ems 88
Enarejoki 56
Enare-lappmark 69
Enare-träsk 57
Engelska kanaln 11
England 83
Enontekis 69
Enonvesi 60
Erfurt 90
Erie 25
Erivan 107
Erzerum 109

Erzgebirge 17
Eskilstuna 80
Esse å 57
Estland 51
Ethiopien 124
Ethiopiska hafvet 11
Etna 101
Etsch 101
Etschmiadzin 107
Eubea 103
Eufrat 21
Eurajoki 59
Euripus 103
Eurotas 103
Evijärvi 57
Evois 78

ITalklandsöarne 135
Falster 82
Falun 80
Fasta Åland 72
Ferro 124
Fez 119
Fezzan 119
Fichtelberget 17
Filadelfia 129
Filippinerna 100
Finmarken 81
Finland 53
Finska viken 11
Fiskars 74
Fiume 94
Flendsburg 90
Florenz 101
Florida 24
Formosa 116
Frankfurt am

Main 90
Frankfurt an der

Öder 90
Frankrike 96
Franska bugten 11
Fraser floden 127
Fredrikshald 81
Fredrikshamn 75
Freetown 122
Friedericia 83
Frische Haff 89
Fukas vik 127
Fulda 90
Fundy vik 127
Fyen 82
Fyris-å 80
Fär-öarne 82

Förenta Staterna 128
Förfrisknings-

öarne 22

©alapagos öarne 24
Galileiska hafvetloß
Galizien 94
Gallipoli 104
Gambia 23
Gamla Finland 74
Gamla Karleby 71
Gamla Rhen 86
Ganges 21
Garonne 18
Gefle 80
Geiser 82
Geneve 95
Genfer sjön 95
Gen t 87
Genua 101
Ghats 112
Gibraltar 85
Gibraltar sund 11
Glasgow 85
Glommen 81
Goa 98
Gobi 21
Goda hoppets

udde 22
Golkonda 113
Gondar 121
Goschop 23
Gotha 91
Gottland 80
Gozzo 102
Gradiska 64
Granada 99
Greitz 91
Grekeland 102
Grenada 131
Grinnell land 24
Grusien 106
Grätz 94
Gröna hafvet 12
Gröna udden 22
Gröna uddens öar22
Grönland 126
Guadalquivir 18
Guadeloupe 131
Guadiana 18
Guanahani 131
Guatemala 130
Guayaquil 732
Guinea viken 11
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Guinea Öarne 22
Gula hafvet 13
Guldkusten 122

Hatara selänne 55
Hattelmaa-åsen 77
Heinola 77
Helgoland 85
Hellas 103
Hellespont 11
Helsinge å 59
Helsingfors 74
Helsingör 83
Herat 111
Herculanum 102
Hermopolis 103
Hernösand 80
Hessen 92
Hjelmaren 80
Hildburghausen 91
Himalaja 21
Hindukhu 21
Hindustan 21
Hoanghai 13
Hoangho 21
Högland 75
Hohenzollern 90
Holland 86
Holstein 90
Honduras 130
Honduras vik 24
Hongkong 85
Hudsons-bay-

länderna 127
Hudsons sund 12
Hudsons vik 12
Hué 114
Hull 84
Humber 84
Huron 25
Hvita hafvet 10
Hvita Ryssland 51
Hydra 103
Hyrynsalmi stråt 51
Hämeenkangas 54
Hämeenselänne 55
Hög-Afrika 28
Hög-Asien 21
Högfors 59
Höhe 87
Höytiäinen 60

Jakobs elf 46

Jakobstad 71
Jamaika 131
Jambo 110
Jannina 105
Jantsekiang 21
Japan 117
Japanska hafvet 13
Japanska öarne 20
Jaroslafl 51
Jarutsanbotsiu 117
Jassy 105
Java 115
Idensalmi 76
Idria 94
Jeddo 117
Jekaterinenburg 52
Jemen 110
Jenisei 21
Jeristunturi 54
Jerusalem 109
Ikalis 73
Ili 116, 117
Iller 87
Ilmajoki 57
limen 47
Ilmola 71
Ilomantz 76
Imandra 47
Imatra 60
Inarijärvi 57
Indien 112
Indiska hafvet 12
Indus 112
Ingermanland 50
Inn 87
Inverness 85
Joensuu 71, 76
loniska hafvet 11
loniska öarne 103
Jordan 21
Joutsenvesi 60
Iran 110
Iravaddi 114
Irkutsk 107
Irland 83
Irländska sjön 83
Irtisch 107
Isar 87
Isefjord 83
Island 82
Ispahan 111
Istrien 94
Italien 101
Ithaka 103

Juan Fernan-
dez ö 133

Jungfru öarne 131
Jura 17
Juthas 71
Jutland 82
Ivalojoki 57
Jyränkö 59
Jyväskylä 71
Jänisjoki 60
Jänisjärvi 60
Jönköping 80

Äabul 111
Kaffa 124
Kaffraria 123
Kaj ana 70
Kajanas landt-

rygg 75
Kajana å 57
Kajaneborg 70
Kainunmaa 169
Kainunselänne 56
Kairo 120
Kaivanto 58
Kalahari 124
Kalifornien 24
Kaliforniska vi-

ken 13
Kalisch 53
Kalkis 59
Kalkutta 113
Kallavesi 60
Kalmar 80
Kaluga 51
Kama 47
Kambridge 84
Kampeche-viken 24
Kamtschatka 20
Kamtschatka haf-

vet 13
Kanaan 108
Kanada 127
Kanarie öarne 22
Kanava 60
Kandahar 111
Kan dia 105
Kangasala åsen 77
Kano 122
Kantalahti 47
Kanton 116
Kap Agulhas 22

„ Baba 20
„ Barrout 23



143

Kap Forwurd 23
„ Guardafui 22
„ Horn 23
„ Negro 123
„ Olinda 23
„ Roca 16
~ Romania 20
„ Serrat 22
„

Verd 22
Kaplandet 123
Kapstaden 123
Kapverdiska ö-

arne 22
Kära floden 15
Karaiberna 24
Karaibiska hafvetl2
Karakas 132
Karelen 28
Kariska hafvet 16
Karjalan selänne 55
Karis 74
Karlskrona 80
Karlsruhe 92
Karlstad 80
Karlö 70
Karolinerna 100
Karpatherna 17
Karpentaria vikenl3
Karroo 123
Karstula 71
Karthagena 132
Karthago 119
Kartum 120
Karvia höjderna 55
Karvianjoki 57
Kasan 52
Kaschmir 113
Kaskö 71
Kassel 90
Kastelholm 73
Kattegat 11
Kauhajoki 57
Kauka 131
Kaukasien 52
Kaukasus 21
Kefalonia 103
Kejsarkanaln 115
Keitele 59
Keksholm 75
Kelat 111
Keltis 59
Kemi 70
Kemijoki 57
Kemijärvi 57

Kerigo 103
Kertsch 52
Kettara 58
Keuru stråt 58
Khiva 111
Khokand 111
Kiachta 107
Kianto stråt 57
Kidelä 75
Kief 51
Kiel 90
Kielce 53
Kilia 105
Kilimandscharo 124
Kinesiska riket 115
Kingston 131
Kirgiser steppen 108
Kischinef 52
Kislär 52
Kittilä 69
Kittinenjoki 57
Kiusiu 117
Kiviniemi kanal 61
Klarelfven 79
Klippiga bergen 25
Klyde 85
Koburg 91
Kodjak 24
Koirusvesi 60
Koivikko 70
Koivukoski 70
Kokkola 71
Koli 76
Kolorad o 128
Koltajaur 57
Kolumbias fören-

ta stater 131
Koluri 103
Komorin 112
Komorn 94
Korooro öarne 22
Konevits 75
Kongbergen 23
Kon ge-ån 89
Kongo 122
Kongsberg 81
Konnuskoski 60
Konstantinopel 104
Konstantinopoli-

tanska sundet 11
Kordilleras de los

Andes 25
Kordofan 122
Korea 20

Korea sund 13
Korea viken 13
Korinth 103
Kornkusten 122
Koromandel 112
Korpela-Autio 75
Korsika 97
Korsholm 71
Kosseir 120
Kotopaxi 132
Krain 94
Krakau 94
Krasnojarsk 107
Kreta 105
Krim 16
Kristiania 81
Kristiansand 81
Kristinestad 71
Kroatien 94
Kronoborg 78
Kronstadt 50, 94
Kryddöarne 115
Kuba 131
Kuban 47
Kubinska kanaln 48
Kubinska sjön 47
Kuenliin 21
Kuenza 123
Kuhankoski 59
Kuka 122
Kulkun 21
Kulovesi 58
Kumo-elf 19
Kuokkala 58
Kuolajärvi 69
Kuopio 76
Kuortane sjöar 57
Kur 106
Kurderna 20
Kurische Haff 89
Kurkijoki 75
Kurland 51
Kuusamo 54
Kuustö 73
Kymmene elf 19
Kyrkostaten 102
Kyrö elf 19
Kyrönkoski 58
Kyrösjärvi 58
Kärkölä höjder 55
Kärnthen 94
Kölen 18
Köln 90
Könkömä 57
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Königsberg 89
Köpenhamn 83

liäaland 82
Labrador 127
Ladoga 19
Ladoga kanal 48
Lakkadiverna 113
La Manche 96
Lampis 78
Lancaster-sund 12
Langefjeld 81
Langeland 82
Lapintunturit 54
LaPlatå staternal33
Lappajärvi 57
Lappland 68
Lappo 71
Lappska halfön 16
Lappvesi 60
Lappviken 74
Lapuanjoki 57
Larissa 105
Lauenburg 90
Lauritsala 75
Laudtz 90
Lech 87
Leeds 84
Leiden 86
Leipzig 91
Lemberg 94
Lena 21
Lepanto viken 103
Leppävesi 59
Leskelä å 60
Les ländes 96
Leuchtemberg 94
Levanten 109
Levantiska hafvetll
Leväis 76
L Hassa - 117
Libanon 108
Libau 51
Libelitz 76
Liberia 122
Libyska öken 121
Lichtenstein 92
Liekovesi 58
Lieksa 55
Lieu-Kieu 117
Lifland 51
Likeo 117
Lilla Bukhariet 116

„ Balt 11

Lilla Ryssland 43
Lille 97
Lima 132
Limerick 85
Limfjorden 83
Limingo 69
Limno 105
Lindesnäs 81
Lintulaks 71
Lipariska öarne 102
Lipo källa 57
Lippe 91
Lissabon 98
Lithauen 51
Livadien 103
Liverpool 84
Livonlähde 57
Livorno 102
Llanos 26
Loanda 123
Lodz 53
Lofoddens öar 16
Lohjanselänne 56
Loimijoki 58
Loire 18
Lombardiet 100
London 84
Lop 116
Lopenjärvi 58
Lorenz floden 25
Loreto 102
Louven 81
Lovisa 74
Liibeck 91
Lublin 53
Ludvigskanaln 91
Lukayiska öarne 24
Lummene 58
Lumparen 72
Lund 80
Liineburg 90
Lupata 123
Luttich 87
Liitzen 90
Luxemburg 86
LyckligaArabienllO
Lyon 97
Lyonska bugten 96
Längelmävesi 58

llaanselkä 54
Maas 85
Macedonien 105
Madagaskar 22

Madeira flod 133
Madeira ö 98
Madras 113
Madrid 99
Magdalena 131
Magdeburg 90
Magelhaenska

sundet 23
Mageröe 82
Mahé 113
Maimatschin 116
Main 87
Mainz 92
Makao 98
Malabar 112
Malaga 99
Malakka 114
Malakka sund 12
Malediverna 113
Mallasvesi 58
Mallouinerna 24
Mallorka 99
Malmö 80
Malta 102
Man 85
Manaar sund 113
Manamansalo 70
Manchester 84
Mandschuriet 116
Manheim 92
Manilla 115
Mantua 101
Marakaibo 132
Marannon 25
Maremmer 100
Margarita 131
Maria kanaln 48
Marianerna 100
Mariehamn 73
Mariiza 104
Markerna 102
Marmora hafvet 11
Marokko 119
Marseille 97
Martinique 131
Maskarenhas 22
Maskat 110
Mauritius 125
Mecklenburg 91
Medelhafvet 11
Medina 110
Meiningen 91
Meissen 91
Mekka 110
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Melbourne 136
Melville 24
Memel 89
Memfis 120
Menam 114
Mendana öarne 97
Mergui arkipe-

lag 114
Merikoski 70
Meroe 120
Mersey 84
Mesen 47
Messina 102
Messinska sun-

det 102
Metelino 20
Mexikanska vi-

ken 12
Mexiko 130
Miako 117
Michigan 25
Miinala 55
Milano 101
Militärgränsen 94
Mindre Asien 20
Misitra 103
Mississippi 25
Missolonghi 103
Missouri 25
Mitau 51
Modlin 53
Mogador 119
Mohilef 56
Mokka 110
Moldau 105
Moldau flod 94
Mologa 48
Molukkerna 115
Mongoliet 116
Monrepos 75
Montblanc 17
Monte Ghibello 101
Monte Negro 105
Montevideo 134
Montreal 128
Morea 16
Mosesberget 109
Moskwa 51
Mosqvito kusten 130
Mosul 109
Motala 19
Mozambique 123
Mozambique ka-

nal 12

Mount Everest 21
Mount Parry 127
Msta ' 48
Mnhos 53
Munchen 92
Mönster 90
Muonionjoki 57
Muonionniska 69
Mur 94
Murcia 99
Murola 58
Mussart 116
Mustiala 38
Månbergen 23
Mähren 94
Mäkiöis 55
Mälaren 79
Mäntyharju stråt 59

Wagu 73
Nangasaki 117
Nan-Hai 13
Nanking 116
Nantes 97
Napo 71
Narova 47
Nassau 90
Natal 123
Nauplia 103
Navarino 103
Naxos 103
Nazareth 109
Neapel 102
Neckar 87
Nederländerna 85
Nedra Guinea 122
Negroponte 16
Nepal 113
Nertschinsk 107
Neva 19
New-Foundland 24
New-Kastle 84
New-Orleans 129
New-York 129
Ngami 23
Niagara 123
Niemen 47
Nigritien 121
Nikaragua 130
Nikobarerna 114
Nikolajefsk 107
Nikolaistad 71
Nilländerna 119
Nilfloden 23

Nilsiä stråt 60
Ninive 109
Nipon 117
Nischnej Now-

gorod 51
Niskakoski 57
Nizza 97
Nokiavirta 58
Nord Devon 24
Nordenfjellska

Norige 82
Nordkanal 85
Nordkap 15
Nordkyn 15
Nordsjön 11
Nord Tyska för-

bundet 89
Norige 81
Norra Ishafvet 10
Norra Kanarie

öarne 124
Norra Sporader-

na 105
Norrbotten 69
Norrköping 80
Norrland 80
Norrmanniska ö-

arne 85
Nattingham 84
Novaja Semla 16
Nowgorod 51
Nowo Georgjefsk 53
NowoTscherkask 52
Nubien 120
Nurnberg 92
Nya Braun-

schweig 127
„ Britannien 136
~ Granada 131
„ Guinea 136
„ Hebriderna 136
„ Holland 136
~ Kaledonien 136
„ Ryssland 52
„ Sibirien 20
„ Skottland 127
„ Syd Wales 136
„ Zeeland 26

Nyanza 23
Nyassa 23
Ny-Karleby 71
Nvland 73
Nyslott 77
Nystad 73
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Nådendal 73
Näset vid Suez 8
Näsijärvi 58

Ob 21
Ober Hessen 91
Obi viken 10
Ochotsk 107
Ochotska viken 13
Odenwald 87
Öder 19
Odessa 52
Ofen 94
Ohio 129
Oka 47
Oldenburg 91
Olkijoki 70
Olonets 53
Ombrone 100
Onega 47
Onega kanal 48
Onkivesi 60
Ontario 25, 127
Oporto 98
Oran 119
Oranje-floden 23
Oranje republi-

ken 123
Oravais 71
Oregon 128
Orel 51
Orenburg 52
Orinoko 132
Orivesi 60
Orivirta 60
Orkney-öarne 85
Osmanniska ri-

ket 103
Ostindiska hafvet 12
Ostindiska skär-

gården 114
Ostkap 20
Ostkinesiska haf-

vet 13
Otava 77
Ottava 128
Oulujoki 57
Oulujärvi 57
Ounasjoki 57
Ounasselänne 56
Ounastunturi 54
Oxford 84

Palermo 102

Palestina 108
Palmyra 109
Pampas 133
Panama 132
Panama näset 8
Panama viken 13
Paraguay 133
Parana 133
Paris 97
Parma 101
Paros 103
Patagonien 134
Patagoniska ö-

arne 24
Patras 103
Patsjoki 57
Pavia 101
Paxo 103
Pegn 114
Peiho 116
Peipus 47
Peking 116
Peldoivi 54
Pelkäneenvesi 58
Peloponesus 103
Pendschab 112
Pepparkusten 122
Perim 125
Perm 52
Permien 47
Persepolis 111
Persien 110
Persiska hafvet 12
Persiska viken 12
Peru 132
Pesth 94
Petropawlofsk 107
Petschora 47
Pico de Teide 124
Pielisjoki 66
Pielisjärvi 60
Piemont 101
Pihlajavesi 58, 60
Piikkis 73
Pindus 17
Pinska kärren 49
Pitkäranta 75
Pithyusiska ö-

arne 99
Platå floden 26
Plymouth 84
Po 18
Podolien 51
Pohjankangas 55

Polarländerna 126
Polen 52
Poltava 51
Polynesien 136
Pommern 90
Pompeji 102
Pondicheri 97
Pontinska trä-

sken 100
Porovesi 60
Portendik 121
Porto 98
Portoriko 131
Portsmouth 84
Portugal 98
Posen 89
Potsdam 90
Prag 94
Pregel 89
Pressburg 94
Preussen 89
Preussiska Hes-

sen 90
„ Sachsen 90

Prinsens af Wa-
les udde 23

Prinsens af Wa-
les ö 24, 114

Pruth 104
Pulkkila 70
Pulmajaur 57
Pulmajoki 57
Pungaharju 77
Purpurhafvet 13
Puruvesi 60
Puumala sund 60
Puutossalmi 60
Pyhäjoki 57
Pyhäjärvi 57, 58, 59
Pyhäkoski 57
Pyhäselkä 60
Pyrenéerna 17
Pyreneiska halfönl6
Pyttis 59
Päijänne 59
Pääjärvi 58

Q,uadra Wan-
couvers ö 24

Qvarken 54
Quarnero 94
Quebeck 127
Queensland 136
Quito 132
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Äajajoki 59
Randers 83
Ranguhn 114
Raseborg 74
Ra urnanmeri 53
Raumo 73
Rautalampi stråt 57
Rautavesi 58
Rautunselkä 58
Regensburg 92
Reso 73
Retusaari 50
Reuss 91
Rev al 51
Revolaks 70
Rhen 18
Rhenprovinserna 90
Rhodus 20
Rhone 18
Ribinsk 51
Riesengebirge 17
Riga 51
Riga viken 11
Riihimäki 65
Rio del Norte 128
Rio Janeiro 134
Roeskilde 83
Roine 58
Rokitno-kärren 49
Rom 102
Rotterdam 86
Rouen 97
Rudolstadt 91
Riigen 90
Rumilien 104
Rumänien 105
Runsala 73
Ruona 71
Ruotsalainen 59
Ruotsinsalmi 75
Ruovesi 58
Ruskeala 75
Ryssland 46
Räfsö 73
Röda hafvet 12
Röras 82

Saale 90
Saarijärvi-stråt 59
Saariselkä 54
Sachalin 107
Sachsen 90
Sachsiska

Schweiz 90

Sahara 121
Sabel 121
Saigon 114
Saima 60
Saima kanal 61
Sakramento 128
Sala 80
Salambria 105
Salamis 103
Salmi 71
Salmis 75
Salobro 73
Saloniki 105
Salpausselänne 55
Salsette 113
Salzburg 93
Samarkand 111
Samo 109
San Domingo 131

~ Francisko 130
~ Jago 133
„ Marino 102
„ Salvador 130

Sandwichs ö-
arne 136

Santavuori 71
Saone 97
Sarajewo 105
Saratof 52
Saravesi 59
Sardinien 101
Saroniska viken 103
Sastmola A 57
Satakunda 71
Satakunnan se-

länne 55
Sau 94
Savolaks 28
Savon selanne 55
Savoyen 97
Schamo 21
Schanghai 116
Schardagh 104
Schaumburg 91
Schelde 85
Schiraz 111
Schitomir 51
Schleitz 91
Schlesien 90
Schleswig 89
Schumla 105
Schwarzburg 91
Schwarzwald 17
Schweiz 95

Schwerin 91
Scilly-öarne 84
Scio 20
Sechellerna 22
Seeland 82
Segu ra 99
Seine 18
Senegal 23
Senegambien 122
Sennaar 120
Seres 105
Servien 105
Serviska woi-

vodskapet 94
Setuval 98
Sevastopol 52
Sevennerna 17
Severn 84
Severo-wo-

stotschnoi nos 20
Sevilla 99
Seyschelles 125
Sliannon 85
Shefijeld 84
Shetlandsöarne 85
Siarn 114
Siarn-viken 13
Sibbo 74
Sibirien 107
Sicilien 100
Sidebv udde 55
Sidi Hedscham 119
Sidney 136
Sidra-viken 11
Siebenbiirgen 94
Sierra Leona 122
Sierra Nevada 99
Siikajoki 57
Sikiang 116
Sinai 109
Sind 112
Sinkapore 114
Siragossa 102
Sitka 24
Skagerrak 11
Skandinaviska

halfön 78
Skarpans 73
Skeppar öarne 137
Skeskemjoki 56
Skiftet 72
Skjälö 73
Skorajoki 53
Skottland 83
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Skottska höglän-
derna 83

Skutari 109
Skånska slätten 77
Skölpadd-öarne 24
Slafkusten 122
Slavonien 94
Slätbaken 79
Smolensk 51
Smyrna 109
Små Antillerna 24
SmåSunda öarnells
Sodankylä 69
Sofala 123
Soini höjderna 55
Sokoto 122
Sokotora 125
Soliman bergen 110
Solingen 90
Somalis land 124
Sommaröarne 24
Sondershausen 91
Sordavala 75
Sotkamo-stråt 57
Spanien 98
Spanska sjön 97
Sparta 103
Spetsbergen 126
Spezzia 103
Sporaderna 103
Spree 90
S:t Barthelemi 80
~ Etienne 97
„ Eustache 131
„ Gallen 95
„ Gotthard 95
„ Helena 124
„ Louis 129
„ Martin 131
~ Mikkel 77
„ Petersburg 50
„ Vincent 16
„ Ybes 98

Sta Maura 103
Stambul 104
Stavanger 81
Stejermark 93
Stettin 90
Stilla hafvet 12
Stockholm 80
Stora Antillerna 28

„ Banken 128
„ Balt 11
„ Ocean 12

Stora Ryssland 47
~ Sunda ö-
arne 114

Stor-Britannien 83
Storkyrö 70
Stralsund 90
Strassburg 97
Strelitz 91
Stuttgart 92
Suahelis land 124
Suchona 47
Sudan 121
Sudeterna 17
Suez 120
Suezkanaln 120
Suistamo 75
Sumatra 114
Sunda sund 12
Sundet vid Dar-

danellerna 11
„ Kertsch 11
~ Onnus 12

Sundsvall 80
Sunnanfjellska

Norige 81
Suojärvi 60
Suolaselkä 54
Suomenselkä 55
Surabaja 118
Surinam 85
Suunsaari 69
Suvanto 61
Svansea 84
Svarta hafvet 11
Svartholm 74
Svartmyllebältet 48
Sveaborg 74
Svensar-ö 69
Svenska Lapp-

land 80
Svensksund 75
Sverige 78
Sviby 73
Svinesund 81
Svir 47
Svältorna 79
Syd Australien 136
Syd Kanaln 97
Syd Kinesiska

hafvet 13
Sy 21
Syra 103
Syracusu 102
Syrien 108

Sysmä stråt 59
Systerbäck 59
Sällskapsöarne 137
Söderhafvet 13
Söderkulla 74
Söderköping 79
Södra Ishafvet 10

~ Kanarie ö-
arne 124

„ Polarlän-
derna 137

~ Ryssland 47

Tabago 131
Tadmor 109
Tafelviken 123
Taganrok 52
Tainionvirta 59
Tajo 18
Taipaie-kanal 61
Taivan 116
Talkunaoivi 54
Tammela 78
Tammerfors 78
Tamperinkoski 58
Tana-elf 19
Tana-fjord 57
Tandkusten 122
Tanganjika 23
Tanaro 101
Tarabison 108
Tarakai 107
Taranto-viken 100
Tarifas udde 15
Tarim 116
Tarvala fors 59
Tarvola 71
Taschkend 111
Taunus 87
Tauris 111
Taurus 108
Tavastborg 78
Tavastehus 77
Tavastland 28
Tavastmon 72
Tebris Hl
Teheran 111
Tejo 98
Temesvar ba-

natet 94
Tenasserim 114
Teneriffa 124
Tenojoki 19
Terek 47
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Thebe 120
Theiss 94 j
Themsen 84 j
Thessalien 105 i
Thiaki 103 j
Thianschan 21 |
Thracien 104
Thuringen 90 '■Thiiringerwald 87 I
Thölö 74 I
Tiber 18 !
Tibet 117 !

Tichwinka 48 !

Ticino 101 !
Tiflis 106
Tigris 21 I
Timbuktu 122 '
Timor 98 i
Titicaca 133 !
Tobolsk 107 :
Toivesi 58
Toivola 76 ;
Tokai 94 !

Tong-Hai 13 :
Tonkin-viken 13 |
Torneå 69 |
Torneå-elf 19 |
Torneå lappmark 69 ;
Toskana 101 i
Toulon 97 |
Toulouse 97 j
Träns Kauka- :

sien 106
Träns Silvanien 94 i
Träns Waalska j

republiken 123 i
Trapani 102
Trave 91
Triest 94
Trinidad 131
Tristan da Cunha 22
Tröja 109
Trollhättan 79
Trondhjem 82
Tsana 120
Tschad 23
Tscheksna 48
Tiibingen 72
Tula 51
Tungusiska haf-

vet 13
Tunis 119
Turan 21
Turin 101

Turkestan 14
Turkiet 103 \
Turkisk-grekisk

halfön 16
Twer 51
Twertsa 48 ,
Tyrolen 94
Tyrrhenska haf-

vet 11 ;
Tyskland 97 j

Ukrän 51 i
Uleåborg 70
Uleå elf 19
Uleå träsk 57
Ulm 92 !

Umbrien 102
Umeå 80 :
Ungern 94
Ungerska slätten 18
Unnukkavesi 60
Upsala 80
Ural-bergen 18 j
Ural-floden 47
Uralisk-baltiska

åsen 47 '
Uruguay 134 j
Usedom 90 i
Uskela 73
Utrecht 86 ;
Utsjoki 57

Walachiet 108 !

Walachiska slät- j
ten 18

Walamo 75 !
Waldai 47 I
Waldeck 91
Valencia 99
Wales 83
Valetta 102
Walkiakoski 58
Valparaiso 133

: Wammaskoski 58
Wanajavesi 58
Wanda å 59
Van Diemens

land 136
Warangerfjord 57
Warkaus 76
Warkaus ström 60
Warna 105
Warschau 53
Wartha 52

Wasa 71
Washingthon 129
Wedenjakama 59
Wehkalahti 75
Weichsel 19
Weimar 91
Venedig 101
Wenern 19
Venezuela 132
Vera Criiz 130
Wermland 80
Verona 101
Verviers 87
Versailles 97
Weser 88
Wesijako 58
Wesijärvi 59
Wesilaks sjöar 58
Westanfjellska

Norige 82
West Asiatiska

halfön 20
West Australien 136
Westerbotten 69
Westfalen 90
Westindien 24
Westra Alperna 17

Ghats 112
~ Indiska

halfön 112
~

Ryssland 47
„ Spora-

derna 103
Vesuvius 100
Wettern 19
Wianto-kanal 61
Wiborg 75
Wielizka 94
Wien 93
Wight 84
Wiitasaari stråt 59
Viktoria land 24,136
Viktoria sjön 23
Wilia 51
Willmanstrund 75
Wilna 51
Virginska öarne 131
Wirta bro 76
Wisby 80
Wischnei Wolo-

tschotska ka-
naln 48

Wittenberg 90
Wladikawkas 106
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Wladimir 51
Vogeserna 17
Wolchof 47
Wolchonski sko-

gen 47
Wolga 18
Wolhynien 51
Wollin 90
Voloviken 102
Woronesch 51
Worskla 51
Wuoksen 60
Wiirtemberg 92
Wiitegra 48
Wånå stråt 58
Wänskapsöarne 137
Wääksenjoki 59
Wörå 71

Xeres 99

Warkand 116

Ystad 80
Yukatan 24
a&acatecas 130
Zagrosch 110
Zaire 122
Zambesi 23
Zanguebar 123
Zante 103
Zanzibar 123
Zaragoza 99
Zeeland 85
Ziirich 95
Zuyder See 85
#bo 73
Åland 72
Ålandshaf 72
Angerman-elf 79
Ähtävänjoki 57
Äimisvesi 60
Ämmä 57

Atsärinselkä 58
Äyräpäänselänne 56

öfra Guinea 122
Öfra sjön 28
Öland 80
Örebro 80
Öresund 11
Ösel 51
Österbotten 69, 70
Östermyra 71
Österrike 93
Österrikiska

Schlesien 94
Östersjön 11
Östersjöprovin-

serna 47
Östgöta slätten 79
Östra Alperna 17

„ Ghats 112
„ Indiska

halfön 114



Rättelser.

Sid. 18 rad. 28 står: floden Rom läs: staden Rom
„

48 „ 14 „ Dniepr „ Dniepr,
„ 56 „ 35,36

„ Skekskemjoki
„ Skeskemjoki


